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 تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 تافراوت
 الوردي األستاذ: المختار

 3  فرض محـــــــــروس رقـــــــــم
 الــــــــدورة االولى

 جدع مشتركالمستوى: 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان

 3101/ 10/ 32 التارٌخ:

 يؤخد بعيه االعتبار تنظيم ورقة التحرير :ملحوظة

 طي العالقة الحرفية قبل التطبيق العددييجب أن تع

 استعمال رقميه معبريه في التطبيقات العددية

 نقط( 7) يــــــاء:كيمال 
 

0 

0.1 

0.1 

0 

0 

0 

 نعطً الجدول الدوري المبسط.

 سماءها.ٳأكتب رموز العناصر التً تحتها خط كتابة تامة، و أعط  -0
 وعدد اإللكترونات.  Pوعدد البروتونات  Nدد النوترونات أنقل العناصر السابقة فً جدول تبٌن فٌه ع -3

لكترونٌة لكل عنصر تحته خط، وبتطبٌق إحدى القاعدتٌن أكتب رمز األٌون الممكن الحصول علٌه، علل جوابك.إلأكتب البنٌة ا -2  
 فق لها.تنتمً إلٌها ورمز األٌون الموا و الدورة التً استنتج المجموعة Z=20لها   Caدرة الكالسٌوم  -4
 من خالل الجدول بٌن العناصر التً تنتمً لمجموعة الغازات الخاملة. -1
 سم كل من المجموعة األولى و السابعة.ٳما هو  -6
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 نقطة ( 93) :الفيزيــــــاء
0 
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0.1 

cmlمنحنى تدرٌج نابض مرن كتلته مهملة و طوله األصلً  ((0) سفله )الشكلأٌمثل المنحنى  -0 160  باستغالل هذا المنحنى عٌن.

 صالبة هذا النابض.
kgMكتلته  Sنعلق جسما صلبا  -3 27,0 لى هذا النابض فٌزداد طوله ب ٳcml 3,5 ( (3) الشكل). 

 .Sد القوتٌن المطبقتٌن على الجسم أجر -3-0
 .Sأحسب شدة القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم  -3-3
 شدة الثقالة فً مكان التجربة.  gذكر بشرطً التوازن و بتطبٌقهما أحسب  -3-2
NTنغمر اآلن الجسم السابق فً سائل فٌصبح توتر النابض  -2 6,1 ( (2)الشكل). 

 ف دافعة أرخمٌدس.عر -2-0
 فً هذه الحالة. Sأجرد القوى المطبقة على الجسم  -2-3

/3ب  استنتج الكتلة الحجمٌة للسائل المستعملأحسب شدة دافعة أرخمٌدس. و  -2-2 mkg  3و/cmg نعطً حجم الجسم الصلب .
3107cmV . 

                
 (2الشكل )    (3الشكل )               (0الشكل ) 

 

 

بحٌث  (4) كما هو ممثل فً الشكل 2Oو  1Oمشدودٌن على التوالً ب  0R لهما نقس خصائص 2Rو  1Rبنابضٌن  Sنربط الجسم  -4
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cmOO 3621 . .نهمل شدة وزن الجسم 

 أجرد القوى المطبقة على الجسم -4-0

 . و أحسب قٌمتٌهما.2Rو  1Rطالتً النابضٌن ٳ 2lو  1lأوجد العالقة بٌن  -4-3

 

 
 بالنسبة للمستوى األفقً. 45و ٌوجد فً توازن فوق مستوى مائل بزاوٌة 0Rمتصل بالنابض  Sنعتبر اآلن الجسم الصلب  -1

NFعلما أن شدة توتر النابض  -1-0 3  أوجد شدة قوة التماس المطبقة من طرف السطح المائل. المبٌانٌةباعتمادك على الطرقة 

 ( القوى المطبقة على الجسم.1مثل على الشكل ) -1-3
 .Sاستنتج أن هناك احتكاكات بٌن المستوى المائل و الجسم  -1-2

 .0 باعتمادك على الطرقة التحلٌلٌة أحسب زاوٌة االحتكاك الساكن -1-4

 
 (1الشكل )

 

 

 

 

 

 

اللهم ال فرج إال فرجك ففرج عنا كل شدة و كربة يا من بيده مفاتيح الفرج و كفنا شر من يريد ضرنا وحزننا من إنس 
 وجان وحاسد و ادفعه عنا بيدك القوية إنك على كل شيء قدير.

 
 


