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 تافراوت تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 األستاذ: المختار. الوردي

 2 فرض محـــــــــروس رقـــــــــم
 الــــــــدورة االولى

 .ب.ع.ت1المستوى : 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان.

 2002⧵22/12 التارٌخ:

 نقط( 7) يــــــاء:كيمال 

 األيونية و حصيلة المادة التمرين األول: األجسام الصلبة 
 ( و هٌدروكسٌد الصودٌوم أجسام صلبة أٌونٌة.3FeCl) IIIكلورور الحدٌد 

 أكتب معادلة الدوبانٌة لهذه األجسام فً الماء. -1

mlV، دو حجم III( لكلورور الحدٌد 1Sنحضر محلول ) -2 1001  بإذابة ،g49,0.لهذا المركب فً الماء 

molgClMنعطً     للمحلول؟  1Cما هو التركٌز المولً  -أ    /5,35)(      وmolgFeM /8,55)(  

ما هً التراكٌز المولٌة الفعلٌة ل  -ب  
3Fe      و

Cl ( 1الموجودة فً المحلولS؟) 

mlVأعط برتوكول لتحضٌر حجم من  -3 502  ٌدلمحلول هٌدروكس ( 2الصودٌومS دو التركٌز )lmolC /0,52 . 

ما هً التراكٌز المولٌة الفعلٌة  ل -4
Na و

OH ( 2الموجودة فً المحلولS ً؟ نعط)molgNaM /23)(  وmolgHM /1)(   وmolgOM /16)( . 

)()( III(، فنالحظ ترسب هٌدروكسٌد الحدٌد 2S( و )1Sنقوم بخلط المحلولٌن ) -5 3 sOHFe.هو الناتج الوحٌد 

 أكتب معادلة التفاعل المرتبطة بهذا التحول دون اإلشارة لألنواع الكٌمٌائٌة الغٌر النشٌطة. -أ 
 أنشئ الجدول الوصفً مع تحدٌد الحالة النهائٌة ) كمٌة المادة البدئٌة للمتفاعالت(. -ب 

 لمحد.أحسب التقدم القصوي و حدد المتفاعل ا -ج
 حدد كمٌة المادة فً الحالة النهائٌة. -د 
 أحسب كتلة الراسب المحصل علٌه. -6
    أحسب التراكٌز الفعلٌة لجمٌع األٌونات الموجودة فً المحلول فً الحالة النهائٌة للمجموعة الكٌمٌائٌة. -7

 نقطة ( 31) الفيزيــــــاء:

 التمرين األول 
kgm( كتلته Sنطلق جسما نقطٌا ) 2,0  من نقطةA  بدون سرعة بدئٌة وفق مدارAOBD .كما ٌبٌنه الشكل 

 أصال لطاقة الوضع الثقالٌة. Oو نعتبر المستوى األفقً المار من  AOBنهمل االحتكاكات على الجزء 

 .Zو  m  ،gعبر عن طاقة الوضع الثقالٌة للجسم بداللة  -1

)cos1( بٌن أن:  -2
2

1
)( 2  mgVmBE Bm. 

 .BVاعتمادا على مبدأ انحفاظ الطاقة المٌكانٌكٌة أحسب السرعة  -3

 .D( ٌتوقف عند النقطة Sعلما أن الجسم ) Dو  B( بٌن Sأحسب تغٌر الطاقة المٌكانٌكٌة للجسم ) -4

 التً نعتبرها ثابتة. BDاستنتج شدة قوة االحتكاك على الجزء  -5

kgNg نعطً: /10  60 mBD 1,0. 

 

 التمرين الثاني

cmr، شعاعها Δ( بإمكانها الدوران حول محور أفقً ثابت Pنعتبر المجموعة الممثلة فً الشكل جانبه المكون من: بكرة ) 5  و عزم قصورهاJ بالنسبة للمحور Δ( خٌط ،f ملفوف )

kgm( كتلته Sجسم ) و حول مجرى البكرة. نعتبره غٌر مدود و كتلته مهملة 5,0 ( موضوع على مستوى.مائل بدون سرعة بدئٌة )نطلق ( الجسمS من أعلى نقطة ) على المستوى

 المائل بدون احتكاك.

smVAفنجد أن  Bو  Aبواسطة جهاز مالئم نقٌس سرعة الجسم عند مروره من النقطتٌن  -1 /5,0   وsmVB /5,2  و المسافةcmAB 5,62. 

FW)(بتطبٌق مبرهنة الطاقة الحركٌة أوجد تعبٌر الشغل  -1-1 BA ،F


 . Sالقوة التً ٌطبقها الخٌط على الجسم  

FW)(أحسب  -1-2 BA  واستنتج شدة القوةF


. 

 نقوم بالدراسة التجرٌبٌة التالٌة: Δ( بالنسبة للمحور Pللبكرة ) Jجاد قٌمة عزم القصور إل -2

 .تدور البكرة بزاوٌة  ABعندما ٌقطع الجسم المسافة  

 .AB ةو المساف أوجد العالقة بٌن الزاوٌة  -2-1

( بٌن أن Pبتطبٌق مبرهنة الطاقة على البكرة ) -2-2
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.  أحسبJ. 

 من المستوى المائل خشن أي أن حركة الجسم على هذا الجزء تتمBCفً الواقع أن الجزء  -3

 C (0CV.)عند النقطة  Sحتكاكات توقف الجسم إلحتكاك بحٌث ٌنتج عن هذه اإلبا 

 .0ppEالة مرجعٌة لطاقة الوضع الثقالٌة حٌث كح Aنأخذ المستوى األفقً المار من 

 باعتبار هذه الحالة المرجعٌة. Sأعط تعبٌر طاقة الوضع الثقالٌة للجسم  -3-1
 ال تتعلق بالحالة المرجعٌة المختارة. Cو  Bبٌن أن تغٌر طاقة الوضع الثقالٌة بٌن  -3-2
 . و احسب قٌمتها.Cلى B Bمن  Sالجسم أوجد الطاقة المٌكانٌكٌة عند انتقال  -3-3
 

 

 


