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 1تمرین 

I - قارورة تحتوي على محلول مائي على في مختبر نتوفر(S) مجھول.  
 اقترح طریقة تمكنك من معرفة إن كان ھذا المحلول یحتوي على أیونات ام ال؟ .1
 :في كل مرة قلیل من المحلول و نضعھا في أنبوب اختبار نأخذ .2
 نضیف قطرات من كلورور الباریوم فیتكون راسب أبیض ،)1(في أنبوب. 
 نضیف قطرات من ھیدروكسید الصودیوم فیتكون راسب أبیض إنھ ھیدروكسید األلومنیوم ،)2(في أنبوب. 
 روائز أخرى لم نحصل على أیة نتیجة عندما استعملنا ،فیما من األنابیب. 

  ؟(S)ما األیونات التي یحتوي علیھا المحلول .1.1
 .(S)اعط  صیغة و اسم الجسم الصلب األیوني المستعمل لتحضیر المحلول .1.2
 .(S)اكتب معادلة الذوبان للحصول على المحلول .1.3
من الماء  400cm3يف ،من الجسم الصلب األیوني الذي تعرفت عنھ  10mgتم تحضیره بإذابة  (S)إذا علمت فیما بعد أن المحلول .1.4

 .الخالص
 .و استنتج تركیزه المولي.(S)احسب التركیز الكتلي لھذا الجسم في المحلول. أ

  .(S)احسب التراكیز المولیة لألیونات المتواجدة في المحلول. ب
   M=342g/mol نعطي الكتلة المولیة للجسم الصلب االیوني

 2تمرین 
  :والمتكون من نعتبر التركیب الممثل في الشكل جانبھ 

  ) Δ(قابلة للدوران حول محور J =2.10-2 kg.m2وعزم قصورھا   r=10cmبكرة شعاعھا   *
  مرتبط بطرف حبل كتلتھ مھملة وغیر ممدود ملفوف   m=500gكتلتھ  (S)جسم صلب  *
   g=9.8N/Kgو    =α 30نعطي    .الحبل ال ینزلق على البكرة .على مجرى البكرة  
  . (S)االحتكاكات مھملة بین السطح المائل والجسم  نفترض ان -1
  یصعد المستوى المائل ،نستعمل محرك مرتبط بالبكرة بواسطة  S)لكي نجعل الجسم   
   . 20rad/sمرود یدور بسرعة زاویة ثابتة قیمتھا   
.  Bالى  Aمن  (S)المطبقة من طرف الحبل على البكرة لرفع الجسم  Tاحسب شدة القوة - 1-1

  .تج عزم المزدوجة المحركة المطبقة من طرف المحرك استن
  .احسب القدرة المتوسطة لھذا المحرك  - 1-2
المقطوعة من طرف الجسم قبل توقفھ في  BCاحسب المسافة . Bعند وصول الجسم الى النقطة -2

   f=0.9Nنفترض ان شدة القوة المكافئة لالحتكاكات ھي  . Cالنقطة 
  مزدوجة احتكاك عزمھا ثابت  t=0، نطبق علیھا في اللحظة لتوقیف البكرة تدریجیا -3 
  للبكرة عند تطبیق مزدوجة االحتكاك بداللة Ecیعطي المبیان التالي تغیرات الطاقة الحركیة   

                                   ).                                                                                             Δ(دورانھا حول زاویة
    Ec=f(θ)انطالقا من المنحنى جانبھ حدد معادلة الدالة  - 3-1  
    θ2=20radحیث t1و  0θ=حیث  t=0للبكرة بین اللحظتین  EcΔاوجد تغیر الطاقة الحركیة - 2- 3 
احسب الشغل المنجز من طرف .  t1و   t=0بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة على البكرة بین  - 3-4  

  ) .Δ(واستنتج عزم المزدوجة المحركة بالنسبة  للمحور. المحرك 
 عزم مزدوجة االحتكاك التي یجب تطبیقھا على البكرة لكي  تتوقف بعد انجاز دورتین من بدایة تطبیقھا   Mاحسب   - 3-5  

 3تمرین 
  :مكونة من  ABCDعلى سكة  m=500gكتلتھ  (S)ینزلق جسم   
                 AB=1mبالنسبة للخط االفقي وطولھ  α=45مستقیمي مائل بزاویة  ABجزء  *  

   BC=1m مستقیمي طولھ  BC جزء              *
   Oومركزھا  R=40cmقوس من دائرة شعاعھا *                 
  Bفیمر من النقطة  V  =1m/sبسرعة بدئیة  Aمن نقطة  S)( نطلق  الجسم  -1  

   V =4m/sبسرعة 
   Bو  A للجسم في النقطتینن  Ec(B)و  Ec(A)احسب الطاقة الحركیة  - 1-1
  یتم باالحتكاك AB والجزء  (S)بین ان التماس بین   - 1-2
   fاحسب .  Bالى Aباعتبار ان قوة االحتكاك منحاھا معاكس لمنحى متجھة السرعة، وشدتھا تبقى ثابتة خالل االنتقال من  - 1-3
   C، احسب سرعة الجسم في النقطة  BCالجزء  باعتبار ان االحتكاكات مھملة في - 2
  واستنتج طاقتھ الحركیة ؟ ما ھي طبیعة حركة الجسم في ھذا الجزء ؟علل جوابك   
  واحسب قیمتھا  Dعند النقطة  Sاوجد سرعة الجسم .نعتبر االحتكاكات مھملة  CDفي الجزء  - 3
                                                                                                                      Vنحتفظ  بنفس المعطیات السابقة باستثناء السرعة البدئیة  - 4
  علل جوابك ؟.ھل سیغادر الجسم السكة .نطلق الجسم بدون سرعة بدئیة  - 4-1
  ABCDالذي سیصلھ الجسم بعد مغادرتھ السكة  Hاحسب االرتفاع . Ec(A)=0.8Jطاقتھ الحركیة  Aلجسم من النقطةنطلق ا - 4-2

 




