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فرض يف مادة العلوم الفيزيائية
كيمياء  7نقط

يتكون عمود من مقصورتني
مقصورة األلومنيوم  :كتلة صفيحة األلومنيوم هي  m1=1gمغمورة يف محلول كربيتات األلومنيوم  2Al +3SO4حجمه V1=50mLوتركيز أيون األلومنيوم فيه . 6 A, 3 +@ = 0.5mol/L
مقصورة النحاس :كتلة صفيحة النحاس هي  m2=8.9gمغمورة يف محلول كربيتات النحاس  Cu2++SO42-حجمه V2=50mLوتركيز أيون النحاس فيه . 6Cu 2 +@ = 0.5 mol/L
نصل املحلولني بقنطرة أيونية ونربط الصفيحتني بجهاز األمبريمرت .
 -1يبني األمبريمرت أن التيار الكهربايئ ينتقل من صفيحة النحاس نحو صفيحة األلومنيوم.
 -1.1 0.75حدد قطبية العمود.
 -2.1 0.75اعط التبيانة اإلصطالحية للعمود.
 -3.1 2اكتب نصف املعادلة الكيميائية للتفاعل الذي يحدث يف كل مقصورة ثم استنتج املعادلة الحصيلة.
.
 -4.1علام أن ثابتة التوازن لهذا التفاعل هي K=10200
 -1.4.1 0.5احسب  Qr.iخارج التفاعل يف الحالة البدئية.
 -2.4.1 0.5استنتج منحى تطور املجموعة.
 -5.1 1انشئ الجدول الوصفي للتفاعل.
 -6.1 1.5احسب  Qmaxكمية الكهرباء القصوية التيي يختزنها العمود
معطيات M(Al)=27g/mol M(Cu)=63.5g/mol F=96500C/mol :
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فيزياء 7 1نقط
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ندرس حركة جسم صلب  Sكتلته  mفوق مستوى مائل
ثم يف سقوط حر  .نهمل جميع اإلحتكاكات .ونعطي
g=10m.s-2 h=2m
a = 30
 -1دراسة حركة الجسم فوق املستوى املائل
z C
V
j
عند اللحظة  t=0نقذف من النقطة  Aالجسم  Sبرسعة x
B
 VA=20m/sفيصل إىل النقطة  Bعند التاريخ . tB=3s
)(S
i
h
 -1.1بني أن تعبري احدايت التسارع يف املعلم `O, k j
D
a
يكتب عىل الشكل التايل . az =- g sina :
 -2.1حدد مميزات متجهة الرسعة  VBعند النقطة .B
 -2دراسة السقوط الحر
نعترب لحظة مرور الجسم من النقطة  Bأصال جديدا للتواريخ.
 -1.2بتطبيق القانون الثاين لنيوتن اوجد املعادلتني التفاضليتني اللتني تحققهام احداثيات الرسعة يف املعلم .` B, i, jj
 -2.2استنتج املعادلتني الزمنيتني.
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 -3.2 0.5استنتج معادلة املسار.
 -4.2 1اوجد احداثيات القمة . C
 -5.2 1اوجد  tDتاريخ وصول الجسم إىل النقطة . D
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 -1عند لحظة  t=0نقذف من نقطة  Aنعتربها أصال للمعلم  `O, i jجسام كتلته  m=500gبرسعة  V0=10m/sفينزلق بدون
احتكاك فوق السكة  ABCبحيث:
C
الجزء  ABأفقي . الجزء  BCمائل بزاوية  aعن املستوى األفقي. -1.1بتطبيق القانون األول لنيوتن حدد طبيعة حركة الجسم
j
a
O i
عل الجزء . AB
A
B
 -2.1اكتب املعادلة الزمنية للحركة .
 -3.1استنتج  VBرسعة الجسم يف النقطة .B
 -2عند مرور الجسم بالنقطة  Bيصعد الجزء  BCنعترب املعلم `Ol, j j
)V2 (m2/s2
حيث ينطبق أصله مع النقطة  Bميثل الشكل جانبه منحنى تغريات  V2بداللة . y
100
 -1.2اعط تعبري معادلة املنحنى . V = f ^ yh
 -2.2استنتج طبيعة حركة الجسم عىل الجزء .BC
 -3.2باعتبار لحظة مرور الجسم من النقطة  Bأصال للتواريخ اكتب املعادلة الزمنية
للحركة.
)y (m
 -4.2حدد قيمة الزاوية . a
نعطي g=10m/s2 :
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