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B.   تركيزه  و الكالسيوم   لكلورور  مخلول ماًُ  منخجما  نضيف إلٍ المخلول

 .الكتلً

 ن0,75          أكتب معادلٌ ذوبان المركب  .1

          نعطً ن1,25   فً الخليطلألنواع الكيمياُيٌ الموجودة   الموليٌ الفعليٌ التراكيز أخسب  .2

   

C. يشػلn  مول من غاز الخجم V و        بخيث يأخذ القيم التاليٌمنثبت  درجٌ الخرارة ونػير الخح . تخت الضػط

   و 

 ن1أخسب ضػط الػاز بالنسبٌ لكل خالٌ     .1

  ويتناقص ضػطوا بالنصف أخسب الخجم 10mLنعتبر كميٌ معينٌ من الوواء عند درجٌ خرارة ثابتٌ  بخيث يتزايد خجموا ب  .2

 ن1البدًُ للوواء       

 

  لفيــــــــــــــــــــــــــــزياءا

عناصر اِجابٌ 

 

 

 

  Aالجزء 

 جرد القوى أنظر الشكل  .1

 Bالسرعٌ الزاويٌ للبكرة عند وصول الكريٌ الٍ الموضع  .2

          

  3 ادن  لدينا   عدد الدورات

  شغل محركشغل وزن الجسم  .3

  شدة توتر الخيط  Tحساب .4

بتطبيق مبرهنٌ الطاقٌ الحركيٌ  نجد   )()(
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    ادن      الكريٌ انطلقت بدون سرعٌ بدئيٌ  احتكاكات موملٌ   ادن 
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 ِن متجوٌ القوة  و متجوٌ السرعٌ لوما منخيين        لديناالقدرة اللخظيٌ للقوة 

 متعاكسين 
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  قدرة مقاومٌ   ت ع   نجد                   

  Bالجزء 

 تحت wf=0  و عند اللحظٌ النوائيٌ  تتوقف البكرة         تكون سرعٌ الزاويٌ هt1ًعند  اللخظٌ  .1

  تأثير عزم المزدوجٌ المقومٌ 

 :   و اللحظٌ النوائيٌ  نجدt1بتطبيق مبرهنٌ الطاقٌ الحركيٌ بين اللحظٌ 

 : ادن wf=0و  n=10tr و     نعلم أن      

       ت ع                                    

     المخدد بالزاويٌ  Mتختل الكريٌ النقطٌ  t2عند اللخظٌ  .2

  االرتفاع  الدي نزل بى الجسم انظر الشكل أعاله h   تعبير شػل وزن الجسم  لدينا 

 :   ادن    من خّل الشكل لدينا      خيث   

  و منى فان                

  M عند الموضع VMتعبير السرعٌ  .3

   حيث تخضع الكريٌ إلٍ وزنوا فقط M  و  Bبتطبيق مبرهنٌ الطاقٌ الحركيٌ بين الموضعين 

 :  و منى فان                                 

 

  لنبين أن  التماس يتم باِختكاك نبين أن  .4

     

     

 :                           ادن

 :  ادنVC=VB=3m/s   ادن BCأن  االحتكاكات موملٌ علٍ الجزء   بما VCتحديد السرعٌ 

 

 :    ادن خساب القوة المكافٌُ لّختكاكات  لدينا     

 Cالجزء 

 سرعٌ اِصطدام بالماء .1

 أتناء سقوط الكريٌ تخضع لوزنوا فقط ادن 

  و  سطح الماء   مبرهنٌ الطاقٌ الحركيٌ بين الموضعين القصوي بتطبيق

  

   سرعٌ الكريٌ عند اِرتفاع القصوي   سرعٌ الكريٌ لخظٌ اِصطدام  و              
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  و خيث   أنظر الشكل                                          

 

      ت ع                          :ادن

  تخديد سرعٌ الكريٌ  .2

    سرعٌ الكريٌ داخل الماء :نعلم أن 

   أنظر الشكل  المسافٌ المقطوعٌ خّل المدة  dلنخدد أوِ

        ومنى :   خجم كميٌ الماء   ادن لدينا 

      :  بماأن سرعٌ الكريٌ ثابتٌ فان  .3

 

  خجم الكريٌ  مع    :     نجد : نجد  باإلسقاط  علٍ المخور  

              ت ع            

 :   ادن                  شػل القوة 

 

 الكيمــــــــــــــــــــــــياء 

A.  

                 معادلٌ الذوبان .1

 ت ع        التركيز المولً للمذاب

 التراكيز الموليٌ الفعليٌ لألنواع الموجودة فً المحلول  .2

     و :  األيونات الموجودة فً المحلول هً 

:  ادن  من 1mol  و  من  3mol من المركب تعطً  1molمن خالل معاداة الذوبان نالحظ أن  

                                 

                               

B.  الخليط 

 معادلٌ ذوبان المركب  .1

                               

 حساب التراكيز الموليٌ الفعليٌ لألنواع الموجودة فً الخليط   .2

,األيونات  الموجودة فً الخليط    ; ,   

 أيون الحديد الثالث

                                           

      

                                                 

 أيون الكالسيوم 
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    ,أيون الكلور 

      و المركب               انتباه  أيون الكلور موجود فً المركب

 

 ت ع                                     

C.  خساب الضػط 

  بماأن درجٌ الخرارة ثابتٌ  فان الػاز يخضع لقانون بويل ماريوط  أي      .1

 و بتطبيق قانون بويل ماريوط     ويأخد الضػط القيمٌ التاليٌ    خيث V  نػير الخجم 1خالٌ 

                                            

          ت ع                                                       

        و بنفس الطريقٌ  نجد   

    يتناقص بالنصف أي  P و الضػط V=V+10mL أي 10mL  يتزاد ب Vدرجٌ الخرارة ثابتٌ  الخجم  .2

  ت ع       ومنى فان بتطبيق قانون بويل ماريوط    
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   نقط12,5ٌ    الفيــــــــزياء

  : نعتبر المجموعٌ الممثلٌ فً الشكل جانبى و  المكونٌ من 

  بكرة شعاعواR=10cm  وعزم قصورها 

  ٌكريF صػيرة كثلتوا m=200gشعاعوا r0 ٌقابل  

  .ABCDلّنزِق علٍ سكٌ 

 مستقيمين و ماُلين  CD=0,5m و  1m=ABالجزأين   -

 خيط غير قابل لّمتداد وكتلتى موملٌَلف جزء منى علٍ البكرة وشدة Oو مركزه        خيث  rداُري شعاعى  BCالجزء  -

  فقطBوA ننومل شعاع الكريٌ فً الجزئيً                                طرفى الخر بالكريٌ

A.  ٌعند اللخظt0 نخرر الكريٌ من الموضع A بدون سرعٌ بدُيٌ فتنزلق علٍ الجزء AB ٌبدون اختكاك  لتصل عند اللخظ t1 ٍإل 

 نعطً           VB=3m/s بسرعٌ            Bالموضع 

 ن0,75 ؟       Pأجرد القوى المطبقٌ علٍ الكريٌ و البكرة  .1

   BإلAٍ  ثم خدد عدد الدورات المنجزة من طرف البكرة خّل انتقال الكريٌ من   Bأخسب السرعٌ الزاويٌ للبكرة فً الموضع .2

 ن1

 ن1ما طبيعتى ؟       B لٍ إA خدد شػل وزن الكريٌ  خّل انتقالى من  .3

 نB      1,25 عند الموضع شدة  توتر الخيط  ثم استنتح  القدرة اللخظيٌ للقوة  Tخدد  .4

 

B.  ٌعند اللخظt1 يتقطع الخيط فتتابع الكريٌ خركتوا علٍ الجزء BC بدون اختكاك َو تػادر السكٌ  عند الموضع D ٌبسرع D     

 ن1دورات       10 علما أنوا تتوقف بعد انجازها ل t1عزم مزدوجٌ المقاومٌ التً تخضع لوا البكرة بعد اللخظٌ خدد  .1

 نM   1  إلٍ B أخسب شػل وزن الكريٌ عند اِنتقال مننقرن بى زاويٌ  M تختل الكريٌ الموضع t2  عند اللخظٌ  .2

 نVM    1,25أخسب . و VB وٍو gوAB بدِلٌ M للكريٌ عند الموضع  VMأوجد تعبير السرعٌ  .3

 ن1,25    كالمكافٌُ لّختكا ثم استنتح شدة قوة     و الكريٌ علما CDبين أن التماس يتم باختكاك بين  الجزء  .4

 

C.  بعد مػادرة الكريٌ للسكٌ عند الموضعD  تصل إلٍ ارتفاع h=1m ٌمن النقط Dفً خوض  (سقوط خر) َتم تسقط رأسيا 

تتخرك  .َخيث مستوي الماء منطبق مع الخط األفقً   0.125m3=   بى كميٌ من الماء خجموا  S=0,25m2  مساختى 

 الكريٌ بسرعٌ ثابتٌ  

  .                                      و دافعٌ ارخميدس   داخل الماء تخت تأثير قوة اِختكاك الذي يمكن نمذجتوا ب القوة 

      و   g=10N/Kgو            و   نعطً                     

 ن1أخسب سرعٌ الكريٌ لخظٌ اصطداموا مع الماء   .1

 ن1,5 أخسب سرعٌ الكريٌ داخل الماء      لكً تصل الكريٌ إلٍ قعر الخوض تستػرق مدة زمنيٌ  .2

 ن1,5ما طبيعتى ؟           ثم استنتح شػل القوة   k خدد قيمٌ معامل التناسب  .3

  نقطٌ 6,5الكيميــــــــــــــاء 

A.  3َ صيػتىكلورور الخديد  من نذيبFeCl جمىح    فً الماءَ فنخصل علٍ مخلول.  

                         نعطً  ن1أكتب معادلٌ الذوبان  ثم خدد قيمٌ التركيز المولً للمذاب   .1

 ن1            . أخسب التراكيز الموليٌ الفعليٌ لألنواع الناتجٌ عن ذوبان هذا المركب فً الماء .2
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