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 تافراوت تأهيلية الجديدةثانوية الال
 األستاذ: المختار. الوردي

 2 فرض محـــــــــروس رقـــــــــم
 الــــــــدورة االولى

 .ب.ع.ت1المستوى : 

 كيمياء -المادة: فيزياء
 مدة اإلنجاز: ساعتان.

 2002⧵22/12 التاريخ:

 نقط( 7) يــــــاء:كيمال 

 األيونية و حصيلة المادة التمرين األول: األجسام الصلبة 

 ( و هيدروكسيد الصوديوم أجسام صلبة أيونية.3FeCl) IIIكلورور الحديد 

 أكتب معادلة الدوبانية لهذه األجسام في الماء. -1

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

molgClMنعطي     للمحلول؟  1Cما هو التركيز المولي  -أ    /5,35)(      وmolgFeM /8,55)(  

ما هي التراكيز المولية الفعلية ل  -ب  
3Fe      و

Cl ( 1الموجودة في المحلولS؟) 

mlVأعط برتوكول لتحضير حجم من  -3 502  دلمحلول هيدروكسي ( 2الصوديومS دو التركيز )lmolC /0,52 . 

ما هي التراكيز المولية الفعلية  ل -4
Na و

OH ( 2الموجودة في المحلولS ؟ نعطي)molgNaM /23)(  وmolgHM /1)(   وmolgOM /16)( . 

)()( III(، فنالحظ ترسب هيدروكسيد الحديد 2S( و )1Sنقوم بخلط المحلولين ) -5 3 sOHFe.هو الناتج الوحيد 

 أكتب معادلة التفاعل المرتبطة بهذا التحول دون اإلشارة لألنواع الكيميائية الغير النشيطة. -أ 
 أنشئ الجدول الوصفي مع تحديد الحالة النهائية ) كمية المادة البدئية للمتفاعالت(. -ب 

 لمحد.أحسب التقدم القصوي و حدد المتفاعل ا -ج
 حدد كمية المادة في الحالة النهائية. -د 
 أحسب كتلة الراسب المحصل عليه. -6
    أحسب التراكيز الفعلية لجميع األيونات الموجودة في المحلول في الحالة النهائية للمجموعة الكيميائية. -7

 نقطة ( 31) الفيزيــــــاء:

 التمرين الثاني 

kgmنعتبر جسما ضلبا كتلته  4,0 يمكنه االنتقال فوق مدار ،ABCD يتكون من جزء مستقيم ،cmAB 3  و جزء دائريBC  شعاعهmR 5,0  وجزء

mCDطوله  CDمستقيم  2 )نعطي ) أنظر الشكل . 60  ونعتبر حركة الجسمS  في المدارABC  بدون احتكاك ونطلقه من الموضعA .بدون سرعة بدئية 

 . Aفي الموضع  Sعبر عن طاقة الوضع الثقالية و الطاقة الميكانيكية للجسم  -1

jEنختار  pp 0  عند الموضعC. 

 .Rو  بداللة  Bعبر عن أنسوب النقطة  -2

 .Aعند الموضع  mEو  ppEأحسب   -3

 .Bفي الموضع  Sأحسب كال من طاقة الوضع الثقالية و الطاقة الحركية للجسم  -4
 .Cفي الموضع  Sلثقالية و الطاقة الحركية للجسم أحسب كال من طاقة الوضع ا -5
 Dفي الحقيقة أن االحتكاكات غير مهملة و سرعة المتحرك تنعدم عند النقطة  -6

 .CDأحسب الطاقة الميكانيكية و استنتج شدة قوة االحتكاك خالل االنتقال     

 التمرين الثالث

cmr( شعاعٓا Pَهف حٕل يجشٖ بكشة ) 10 عضو قصٕسْا ٔ ( بانُسبت نهًحٕسΔ،أفقٙ، رابذ ) 

ًٚش يٍ يشكضْا  
22104 mkgJ  

 ( خٛطا ربج فٙ طشفّ جسى صهبSّكخهخ ) 

 kgm 5,0بٕاسطت يحشك ر٘ قذسة  . َحذد دٔساٌ انبكشةwPm 10( فُٛطهق ،Sٌٔبذ ) 

 ( انز٘ ٚكٌٕ صأٚت يُضنقا َحٕ األعهٗ حسب انخط األكبش يٛال نهًسخٕٖ )  ،Oٛت يٍ َقطت سشعت بذئ 

  30  (.1يع انًسخٕٖ األفقٙ )أَظش شكم 

 يجشٖ انبكشة.  ًَٓم جًٛع االحخكاكاث ٔ كخهت انخٛط انز٘ َعخبشِ غٛش قابم نهخًذد ٔ الُٚضنق عهٗ

kgNgذ َأخ  /10. 

( حغٛش 2ًٚزم انًُحُٗ )شكم
2V  يشبع سشعتG  ّبذالنت أفصٕنGx. 

 نجسى صهب فٙ إصاحت.CEأعط حعبٛش انطاقت انحشكٛت  -1-1

 .xنطاقت انحشكٛت نهجسى بذالنٗ ا CEاعخادا عهٗ انًُحُٗ، عبش عٍ  -1-2

أٔجذ حعبٛش  -1-2
'

CE( انطاقت انحشكٛت نهبكشة ،P بذالنت )x ،Jٔr رى أحسب 

mdOA. َعطٙ A( بانُقطت Sقًٛخٓا نحظت يشٔس)  1 . 

 أعط َص يبشُْت انطاقت انحشكٛت. -2-1

 ( حكخب Sعهٗ انجسى ) ت انطاقت انحشكٛت، بٍٛ أٌ شذة انقٕة انًطبقت يٍ طشف انخٛط بخطبٛق يبشُْ -2-2

sin(عهٗ انشكم انخانٙ 
2

3
( gmT  

 ( عُذ نحظت َعخبشْاSُٚفصم انخٛط عٍ انجسى ) A( بانُقطت Sعُذ يشٔس انجسى ) -3

00أصال نهخٕاسٚخ   t ( حخابع انبكشة ٔPحشكخٓا ) 1، ٔعُذ نحظت راث انخاسٚخt ٚصبح 

HzNحشدد انبكشة ْٕ   5. 

01أحسب انًذة انضيُٛت  ttt   ْٕ انالصيت نٛصبح انخشددN. 

 
 


