األستاذ  :رشيد جنكل

لبسم اهلل الرحمان الرحيم

القسم  1 :ع ت 2

الثانوية التأهيلية أيت باها

فرض محروس رقم  3الدورة األول

المادة  :الفيزياء والكيمياء

نيابة أشتوكة أيت باها
المدة  :ساعتان

السنة الدراسية 1013 / 1014 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء )  13,00نقطة ( )  75دقيقة (

التنقيط

 التمرين األول  :الطاقة الحركية  ،طاقة الوضع الثقالية  ،الطاقة الميكانيكية

1ن
1ن
1ن
1ن

يتحرك جسم صلب ) (Sكتلته  m = 200 gفوق سكة توجد في مستوى
رأسي تتكون من :
 AB جزء مستقيمي مائل بزاوية  𝜶 = 30°بالنسبة للمستوى
األفقي طوله AB = 1,6 m
 BC جزء مستيقي أفقي طوله BC = 0,5 m
 CD جزء دائري شعاعه  r = 0,2 mومركزه I
𝜽 = 30°
نعطي

-1
 ناخد شدة الثقالة  ، g = 10 N.Kgونختار المستوى األفقي المار من
النقطة  Oحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية .
نحرر الجسم ) (Sمن الموضع  Aبدون سرعة بدئية
 .1بين أن  ) ZA = 1 mأوجد اإلرتفاع  ZAبداللة  ABو 𝛂 و  rثم احسب قيمته (
 .1أحسب طاقة الوضع الثقالية  EPPAللجسم ) (Sعند النقطة  Aإستنتج الطاقة الميكانيكية للجسم ) (Sعند هذا الموضع
 .3بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Bهي EPPB = 0,4 J
 .4بأعتبار اإلحتكاكات مهملة أوجد  vBسرعة الجسم ) (Sلحظة مروره من النقطة B

1ن

 .5في الواقع يصل الجسم ال الموضع  Bبالسرعة

 0,5ن
1ن

للجسم عند النقطة B
 .6أحسب  Qالطاقة المفقودة عل شكل حرارة أثناء اإلنتقال AB

1ن
1ن
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 1,5ن
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 .7ما شدة القوة

حيث

vB

=

 ،نتيجة اإلحتكاكات  ،أحسب الطاقة الميكانيكية

المكافئة لإلحتكاكات التي نعتبرها ثابتة طيلة الحركة من  Aنحو  B؟

 ، vc = 2 m.sبتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين  Bو  . Cأحسب )
 .8يصل الجسم ال النقطة  Cبسرعة
تأثير السطح ثم إستنتج طبيعة التماس بين الجسم و الجزء BC
-1
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( Wشغل القوة

ثابتة موازية للجزء  BCأحسب ’ fشدتها
علما أن قوة اإلحتكاك مكافئة لقوة
الطاقة الميكانيكية عند النقطة M
علما أن الجزء  CMDيتم بدون إحتكاك  ،احسب
أوجد  ZMبداللة  rو 𝛉 ثم إستنتج تعبير  EPPMطاقة الوضع الثقالية عند النقطة M
بين أن سرعة الجسم عند النقطة  Mهي vM = 2,45 m.s-1
بأستعمال إنحفاظ الطاقة الميكانيكية حدد  vDقيمة سرعة الجسم لحظة سقوطه عند النقطة D

 الكيمياء )  7,00نقط ( )  45دقيقة (

التنقيط

 التمرين الثاني  :حساب التراكيز المولية الفعلية لأليونات الناتجة عن الذوبان

 0,5ن
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نحضر محلوال مائيا لكبريتات الصوديوم  ،ذا حجم  V = 100 mLبإذابة كتلة  m = 250 mgمن كبريتات الصوديوم )Na2SO4 (s
 M ( O ) = 16 g.mol-1 ، M (S ) = 32 g.mol-1؛ M ( Na) = 23 g / mol
في الماء  .نعطي :
 .1أحسب الكتلة المولية لكبريتات الصوديوم
 .1أحسب  n0كمية المادة البدئية لكريتات الصوديوم
 .3إستنتج  Cالتركيز المولي للنوع المذاب ) لكبريتات الصوديوم (
S
 .4أكتب معادلة الذوبان علما أن األيونات الناتجة عن الذوبان هي  Na+و
 .5أنشيء الجدول الوصفي لهذا التفاعل
 .6أحسب التقدم األقص  xmaxعلما أن الذوبان تفاعل كلي
 .7أحسب كميات المادة لأليونات المتواجدة في المحلول
 .8إستنتج التراكيز المولية الفعلية لأليونات الناتجة الموجودة في المحلول

حـــــــــــظ سعيــــــــــد للجميـــــــــع
اهلل ولـــــــــــي التوفيــــــــــق
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