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 9112⧵01/00 التارٌخ:

 وقط( 7) يــــــاء:كيمال 

 I- قارورة تحتوي على غاز عدٌم اللون. و ألخد االحتٌاطات الالزمة قرر الكشف عن طبٌعة هذا الغاز، فأخد وجد تقنً فً مختبر الكٌمٌاء ،

 :، حجم الغازhPa1013:. الضغط الجويC25 :درجة الحرارة االعتٌادٌة :بواسطة محقن عٌنة من هذا الغاز و سجل النتائج التالٌة

ml262 كتلة المحقن فارغا .g3,68 و كتلة المحقن مملوء بالغاز: g6,68. 

 :باستثمار هذه المعطٌات
 وجودة فً المحقن؟مما كمٌة مادة الغاز ال -0
 ما طبٌعة الغاز الموجود فً القارورة؟ -9

II-  تحتوي قارورة أخرى حجمهاlV 2  على غاز اخر من الغازات المبٌنة فً الجدول، تحت ضغطPaP 5102,1  و عند درجة حرارة

C25. 

 أحسب كمٌة مادة الغاز. -1

 للغاز فً القارورة. mVباستعمال معادلة الغاز الكامل، حدد الحجم المولً  -2

 بٌن أنه ٌمكن كذلك استنتاج الحجم المولً انطالقا من جواب السؤال األول. -3

Cلى ٳدرجة الحرارة للغاز نرفع  -4 50 ًدن قٌم المتغٌرات األربع؟ هل تغٌر الحجم المولً؟ علل جوابك.ٳ. ما ه 

31,8)( :نعطي SIR . 

 2SO طبٌعة الغاز
2NO 2N 2CO 2O 

)/(الكتلة المولٌة molg 46 64 92 66 29 

 وقطة ( 11) الفيزيــــــاء:

 ن( 7التمرين األول ) 

I-  ٌمثل الشكل جانبه منشارا دائرٌا شعاعهcmR 40 ٌدور بواسطة حبل ٌربط ،

 ٌنزلق على البكرتٌنللمنشار. الحبل ال  2Pللمحرك الكهربائً و البكرة  1Pالبكرة 

 .المثبتتٌن والممركزتٌن على كل من دوار المحرك و المنشار
عبارة عن أسطوانة  P2 والبكرة  r1=10cm عبارة عن أسطوانة شعاعها P1البكرة

cmrشعاعها 202 . 

 أحسب: 2000tr/min.المحرك ٌدور بسرعة توافق  دوارعلما أن 
 .P1الدوار و استنتج السرعة الزاوٌة للبكرة السرعة الزاوٌة لدوران  -0
ثم استنتج السرعة  P2و استنتج السرعة الزاوٌة للبكرة  السرعة الخطٌة للحبل -9

 .شارالزاوٌة للمن
 تردد دوران المنشار. -2
 .السرعة الخطٌة ألسنان المنشار أحسب -6
 ما هً طبٌعة حركة كل من المحرك، الحبل و المنشار؟ -5

II-  لتكنΜ ًنقطة من المنشار معادلتها الزمنٌة ه: 
2107,1540)(  ttS حٌث،t 

 .m)(بالمتر tS)(و  s)(بالثانٌة 

stحدد قٌمتً األفصول المنحنً عند اللحظة  -0 0  و كذا السرعة الخطٌة للنقطة

M. 

 عن مركز المنشار. Mأوجد المسافة التً تبعد بها  -2

 .tبداللة الزمن  Mللنقطة  t)(صول الزاوي أوجد تعبٌر األف -3

  

 ن( 6) ثاويالتمريه ال

kgMكتلتها  S)(نرفع حمولة  100  فوق مستوى مائل بزاوٌة

40  األفقً، نستعمل بكرة شعاعها بالنسبة للمستوى

cmR 20  تدور بسرعة زاوٌة ثابتة حول محور ثابت بواسطة

محرك. نعتبر االحتكاكات المسلطة على الحمولة مكافئة لقوة وحٌدة 

شدتها 
5

P
f  حٌث ،P .شذة وزن الجسم 

 ، و مثل متجهاتها.S)(الجسم أجرد القوى المطبقة على  -0

 أحسب شدات القوى المطبقة. -9

 O، خالل االنتقال من S)(أحسب أشغال القوى الطبقة على  -2

mOAبحٌث Aالى  10 مجموع ، مبٌنا طبٌعة كل شغل، استنتج

 أشغال القوى.
 :أحسب قدرة المحرك، علما أن سرعة الحمولة هً -6

smv /5. 
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