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  التطبيق العددي و تحتسب نقط واحدة على التنظيم يعطى التطبيق الحرفي قبل 

  نقطة 13        الفيـــــــــــــزيــــــــــــاء

      نقطة 6،75          1تمرين

A.                     نعتبر االحتكاكات مھملة على الجزء   دراسة حركة مركز قصور متزحلقBE  وCD 
 

kgm ماكثلتھولوازمه  متزحلقينطلق   األرضمن سطح    h=200mيوجد على ارتفاع Aمن الموضع  .ABECDوفق المسار =80

��بسرعة  Bو يمر من النقطة بدون سرعة بدئية  � ����/h  ليغادر السكة في موضع من الجزء يستمر المتزحلق في الحركةCD  
• AB=25m   مستقيمي و مائل بزاوية 
 � � �  مستقيمي   EC=4mو  °��
•  BE  مسار منحني  
• CD  مسار دائري شعاعهr=2m 

   نAB    0،75خالل المسار   المتزحلقأجرد القوة المطبقة على  .1
Rاحسب شغل القوة .2

�
 على المتزحلق؟ABالمقرونة بتأثير المستوى  
Rثم استنتج شدة القوة 

�
 نk=0,0 5           1،5 معامل االحتكاك الساكن علما أن  

  نB        1،25في الموضع  ����و     ���أحسب القدرة اللحظية للقوتين  .3
 موازيا للمساريخضع المتزحلق إلى قوة احتكاك    ECخالل المسار  .4

Nfشدتھا    نC     1سرعة المتزحلق عند الموضع  ��أحسب  =10

  الممثل في الشكل Mيمر بالموضع  CDخالل حركة المتزحلق على الجزء  .5
������� :بين أن � ����� � ����  خالل االنتقال �
CM     ثم استنتج سرعته عند الموضعM       1ن  

 أو تساوي يجب أن تظل سرعته أصغر  CDلكي يبقى المتزحلق في تماس مع السكة  .6

,!� القيمة      نCD      1،25الزاوية الذنوية  التي يغادر عندھا  المتزحلق السكة )'��أحسب قيمة  &/�%$#

 
B.          3،25 حركته في حالة وجود االحتكاكات + دراسة  حركة السقوط الحر للمظلي            نقطة 

   
من  120m=*(ارتفاع  ىمظلته عل األرض يفتحو من أجل تفادي االصطدام مع ،صبح في حالة سقوط حرعند مغادرة المتزحلق السكة ي

+بالقوة  جهالذي ننمذ ءتير الھواأتو وزنه  تأثيرمستقيمية منتظمة تحث ة مركز قصوره لتصبح حركسطح األرض  � ,�� 
 ن1،25 ؟ مباشرة قبل فتح مظلته ) المتزحلق(أحسب سرعة المظلي  .1
.∆يستغرق وصول المظلي إلى األرض بعد فتح مظلته المدة  .2 �  ن1   أحسب سرعة المظلي بعد فتح مظلته ؟  /'��
  ن1  ؟  ���+ثم استنتج شغل القوة  k حدد قيمة الثابتة  .3

   نقط3       2تمرين

0بواسطة محرك قدرته   � تدور حول محور ثابت يمر   M=10kg و كتلتھا  r=0.5mنجعل اسطوانة متجانسة شعاعھا  ���

12بمركز قصورھا � �
�

���    

  ن1،25  نعتبر االحتكاكات مھملة    N=200tr/min    ليصبح تردد األسطوانة ماھي المدة الزمنية الالزمة  .1
 ن0،75     أحسب السرعة الخطية لنقطة من محيط االسطوانة  .2
 ن1    ���+ القوةأحسب شدة لتصبح حركتھا منتظمة   ثابتة  ���+نطبق مماسيا  على محيط  االسطوانة قوة   N=200tr/minعند التردد  .3

  
  الكيمـــــيـــــــــــــــــــاء

;��#3�45��67    نعطي            نقط 6        1تمرين �#9�7� � #!��/�:5   ,  3�;<�67#� � ����/�:5  
A.  نذيب كتلةm=3g �45��67    كبريتات األلومينيوم  المميه  من#��;   من الماء المقطر  V=100mLفي حجما  ��#9�7
 ن0،75       أكتب معادلة ذوبان ھذا المركب  .1
 ن1     أحسب التركيز المولي للنوع المذاب  .2
 ن1،25     أحسب التراكيز المولية الفعلية أليونات الموجودة في المحلول  .3
B. المحلول السابق كتلة  إلىنضيف ل m1=4g  من كبريتات الصوديوم=>?@AB   
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