لبسم اهلل الرحمان الرحيم

األتستا  :رشيد جنكل
القسم  :السنة األول من تسلك البكالوريا
الشعبة  :علوم رياضية

الثانوية التأهيلية أيت باها
نيابة أشتوكة أيت باها

فرض محروس رقم  2الدورة األول

المدة  :تساعتان

السنة الدراتسية 1024 / 1025 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية
يسمح بأستعمال األلة احلاسبة العلمية غري القابلة للربجمة

 الفيزياء )  13,00نقطة ( )  85دقيقة (

التنقيط

 التمرين األول :الدراتسة الحركية والطاقية للنواس الوازن ولجسم فوق السكة ABCD
الجزء األول  :الدراتسة الحركية و الطاقية للنواس الوازن )  7,5نقط (
يتكون نواس وازن من عارضة  ABمتجانسة طولها  L = 40 cmو كتلتها  m=600gقابلة للدوران حول محور
.
عموديا من طرفها  .نعطي عزم قصور العارضة = mL2

( ثابت يمر

نزيح العارضة عن موضع توازنها المستقر ) ( 𝛉 = 0بزاوية  𝜽 = 60°و نحررها بدون
تسرعة بدئية .
نأخد المستوى األفقي المار من  G0حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية EPP
نعتبر اإلحتكاكات مهملة .
ناخد شدة مجال الثقالة g = 10 N.Kg-1
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 .2بين أن تعبير طاقة الوضع الثقالية للعارضة  ABتكتب عل الشكل التالي :
𝜽  EPP = m g ( 1 – coثم أحسب قيمتها عند لحظة اإلنطالق
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أحسب  EPPعند المواضع التالية 𝜽 = - 30° ، 𝜽 = - 60° ، 𝜽 = 30° ، 𝜽 = 0° :
حدد الموضع الذي تاخد فيه طاقة الوضع الثقالية للعارضة قيمة قصوية ثم إتستنتج قيمة الطاقة الميكانيكية Em
حدد قيم الطاقة الحركية للعارضة عند هذه المواضع
مثل مخطط الطاقة لكل من  ECو  EPPو  ) Emتغيرات الطاقة بداللة الزاوية 𝜽 ( في نفس المنحن  ،في ورق مليميتري
حدد الموضع الذي تاخد فيه السرعة الزاوية للعارضة قيمة قصوية .احسب قيمتها
بين أن تسرعة الطرف Bعند مرور العارضة من موضع توازنها المستقر هي VB = 2,45 m.s-1
في الواقع أعط قياس تسرعة  Gلحظة مروره من  G0القيمة = 0,6 m/s
أ .بين ان دوران العارضة حول المحور ( يتم بأحتكاك
ب .إتستنتج  Qالطاقة المفقودة عل شكل طاقة حرارية  ،بين لحظة إنطالق العارضة ولحظة مرورها من  ، G0بسبب اإلحتكاكات
ج .بين أن عزم مزودة اإلحتكاك الذي نعتبره ثابتا بين الحالة البدئية والحالة التي توافق مرور العارضة بموضع توازنها المستقر
هو = 4,35 .10-1 N.m

الجزء الثاني  :الدراتسة الحركية والطاقية لجسم فوق السكة ABCD
ينزلق جسم ) (Sكتلته  m=500gعل تسكة رأتسية . ABCD
تتكون السكة من ثالثة أجزاء :
 الجزء  ABمستقيمي و مائل بزاوية   =300بالنسبة للخط األفقي. الجزء  BCمستقيمي و أفقي . جزء  CDعبارة عن قوس من دائرة شعاعها . rنأخذ شدة مجال الثقالة g=10N.kg-1
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 -2ينطلق الجسم ) (Sمن  Aبسرعة  VAليصل إل  Bبسرعة . VB=4m.s-1
نعتبر االحتكاكات مهملة طول الجزء  ABو نعطي . AB=1,2 m ،
 :2-2أحسب شغل وزن الجسم ) (Sأثناء االنتقال . AB
 :2-1بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية  ،أوجد قيمة . VA
 -1نعتبر االحتكاكات طول الجزء  BCمكافئة لقوة  fمماتسة للمسار و منحاها معاكس لمنح حركة)(Sو شدتها . f  1,5 N
:1-1أحسب المسافة  . BCنعطي . VC=1m.s-1 :
 :1-3أحسب  Qكمية الحرارة المحررة بسبب االحتكاك في الجزء . BC
 -3يتابع الجسم ) (Sحركته ليتوقف عند النقطة  Dالمحددة بالزاوية  . θنعتبر االحتكاكات مهملة طول الجزء . CD
 :3-2أوجد تعبير شغل وزن الجسم ) (Sبداللة  m :و  gو  rو . θ

VC2
 :3-1بتطبيق انحفاظ الطاقة الميكانيكية بين  Cو  ، Dأثبت أن :
2.g.r

. cos   1 نختار المستوى المار من  Cمستوى مرجعيا

لطاقة الوضع الثقالية .
 :3-3أحسب  θثم اتستنتج طول القوس  . CDنعطي . r=50cm :
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 الكيمياء )  7,00نقطة ( )  35دقيقة (

التنقيط

 التمرين الثاني :المواصة والموصلية لمحلول مائي  ،تتبع تحول كيميائي
الجزء األول  :المواصة والموصلية لمحلول مائي )  4نقط (
نذيب  m=10,1gمن نترات البوتاتسيوم KNO3في الماء الخالص فنحصل عل حجم V=500mLمن محلول ) (Sتركيزه . C
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 .2.2أحسب التركيز المولي  Cللمحلول). (S
 .2.1اكتب معادلة وبان نترات البوتاتسيوم في الماء .
 .2.3بانجاز جدول التقدم لتفاعل الذوبان  ,أحسب التراكيز المولية الفعلية لألنواع الكيميائية
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 . 2.4إتستنتج موصلية المحلول )(S
 .1تتكون خلية لقياس المواصلة من إلكترودين مستويين و متوازيين  ,مساحة وجه كل واحد منهما S = 240mm2و تفصل بينهما مسافة
 .L=1,2cmنطبق بين إلكترودي الخلية المغمورين كليا في المحلول) (Sتوترا جيبيا قيمته . U = 0,7V
أعط قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة القيمية .I = 40,6mA
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 1.2مثل تبيانة التركيب التجريبي المستعمل .
 1.1أحسب مواصلة الجزء للمحلول) (Sالمحصور بين اإللكترودين .
 1.3اتستنتج موصلية المحلول) (Sمعبرا عنها بالوحدة ) . (S.m-1ثم قارن هذه القيمة مع القيمة المحصلة عليها في السؤال 2.4
المعطيات :



 K aqو ) NO3( aqب . mol .m-3

 K  7,4.10 3 S.m 2 .mol 1و  7,1.10 3 S.m 2 .mol 1

aq

M ( N )  14 g.mol 1

.  NO 

) 3 ( aq

و  M (O)  16 g.mol 1و M ( K )  39 g.mol 1

الجزء الثاني  :تتبع تحول كيميائي )  3نقط (
المعادلة الكيميائية للتفاعل الكيميائي بين كبريتور الهيدروجين مع ثنائي أوكسيد الكبريت هي :
)x H2S (g) + y SO2 (g
)z S (s) + w H2O (l
يمثل المنحنيان التاليان تغيرات كمية مادة المتفاعلين بالنسبة لخليطين بدئيين مختلفين
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وازن المعادلة الكيميائية ) حدد المعامالت التناتسبية  xو yو  zو ( wللتفاعل
حدد كميات المادة البدئية للمتفاعالت في كل حالة
أي الحالتين تمثل خليطا أتستوكيومتريا ؟ معلال جوابك
حدد بالنسبة للحالة االخرى  :التقدم األقص والمتفاعل المحد
إتستنتج حصيلة المادة عند نهاية التفاعل

ألربت اينشتاين :

” عليك أن تتعلم قواعد اللعبة أوالً ،ثم عليك أن تتعلم كيف تلعب أفضل من اآلخرين”

حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق
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