
  1:رقم. فرض محروس 
  األولى باك علوم تجریبیة : المستوى

  ساعتان: مدة اإلنجاز
1تمرین   

I -  نقوم بتحضیر ثالث محالیل ذات نفس التركیز المولي المذاب المستعملC=5.10-3moℓ.ℓ-1  و ذلك بإذابة كربونات الصودیوم ،Na2CO3 
  . Aℓ2(SO4)3و كبریتات األلومنیوم  Mg(NO3)2و نترات المغنزیوم 

  .Aℓ2(SO4)3أكتب الصیغة األیونیة للمركب  -1
  .أكتب المعادلة الكیمیائیة لذوبان ھذه األمالح -2
  .حدد التركیز الفعلي لألیونات في محلول كبریتات األلومنیوم -3
II -  200نرغب في تحضیرmℓ  2)من محلول كبریتات الصودیومNa+

(aq)+SO4
2-

(aq)) ذي تركیز مولي للمذاب المستعمل 
 C=5.10-2moℓ.ℓ-1 .  

  .أكتب الصیغة اإلجمالیة لكبریتات الصودیوم -1
  ما ھي كتلة كبریتات الصودیوم الصلب المستعمل ؟ -2
  .ما التركیز المولي الفعلي لألیونات في المحلول -3

 .M(Na)=23g.moℓ-1و   M(O)=16 g.moℓ-1و    M(S)=32 g.moℓ-1و   M(Aℓ)=27g.moℓ-1: نعطي
2تمرین   

  :من 1تتكون المجموعة الممثلة في الشكل 
cmrبكرة شعاعھا - 10 2وعزم قصورھا 24.10 .J Kgm-

D
=   

  .بالنسبة لمحور دورانھا
  حول مجري البكرة  خیط كتلتھ مھملة وغیر قابل لالمتداد ملفوف -

Kgmكتلتھ S)(و طرفھ الحر مرتبط بجسم صلب 5,0  قابل لالنزالق  

فوق المستوى     مائل بزاویة 30 .نحدث بواسطة مزدوجة  

  .نحو األعلى S)(دوران البكرة فینطلق الجسم,  عزمھا ثابت,قوى  

x بداللة األفصول S)(مركز قصور الجسم 2Vمنحنى تغیرات مربع سرعة 2یمثل الشكل 

 S)(لمركز قصور الجسم

  .xللجسم بداللة Ecعبر عن الطاقة الحركیة -1
  .xللبكرة بداللة  'cEعبر عن الطاقة الحركیة -2
xإلى 0خالل انتقال مركز قصوره من  S)(بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة على الجسم  -3

  S)(المطبقة من طرف الخیط على الجسم  Tأوجد الشدة القوة

  عزم مزدوجة القوىMبتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة على البكرة أوجد  -4

   .المطبقة على البكرة

mxAبحیث  Aعند مرور الجسم من الموضع -5 2 ینفصل الخیط عن الجسم و یتابع ھذا األخیر مساره على المستوى المائل لیصل إلى

  . Bو  Aأوجد الطاقة المیكانیكیة للجسم لحظة مرور ه من الموضعین . حیث تنعدم سرعتھBالنقطة 
)أحسب المسافة -6 )d B= A.  

 .مرجعا لطاقة الوضع الثقالیة Oنأخذ المستوى األفقي المار من النقطة
3تمرین   

 .                                    یوجد في مستوى رأسي كما یمثل الشكل جانبھ  ABCDعلى مسار m=1kgكتلتھ  (S)ینزلق متحرك 
*ABC  جزء من دائرة شعاعھاr=5m  و مركزھاO . 
*CD  قطعة مستقیمیة طولھاl=5m و مائلة بزاویة  بالنسبة للمستوى األفقي، . 

  .مماسیا Cفي النقطة  CDو   ABCیتم االتصال بین الجزئین 
  ،فینزلق بدون Aبدون سرعة بدئیة من النقطة  (S)نطلق المتحرك -1

  . ABCاحتكاك فوق الجزء 
  . أكتب نص مبرھنة الطاقة الحركیة :1-1
  في (S)سرعة المتحرك VBبتطبیق ھذه المبرھنة أوجد تعبیر : 1-2

  .  ، ثم أحسب قیمتھا  gو   rبداللة  Bالنقطة 

= Vc :تكتب كالتالي Cفي النقطة  (S)سرعة المتحرك  VCبین أن : 1-3 cos2gr                                                           

  ،یتابع المتحرك   VC=9,3ms-¹بسرعة  Cبعد المرور من النقطة  -2
(S) حركتھ فوق القطعة  CD،  لیصل إلى النقطةD بسرعة منعدمة .    

  . Dإلى النقطة  Cشغل وزنھ عندما ینتقل من النقطة  و  Dو  Cبین النقطتین  (S)أحسب تغیر الطاقة الحركیة للمتحرك : 1-2

⃗���تتم باحتكاك، ثم أحسب شدة   CDفوق القطعة  (S)استنتج أن حركة المتحرك: 2-2 إذا علمت  (S)على المتحرك  CDالقوة المقرونة بتأثیر  

.                                               g=10N/Kg:نعطي  . =0.42تبقى ثابتة أثناء ھذه الحركة و أن معامل االحتكاك الساكن   ⃗���أن المتجھة 
  
  

 




