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المملكت المغربٍت

وزارة التربٍت الىطنٍت و التكىٌن المهنً

و التعلٍم العالً  و البحث العلمً

آسفً مراكش لجهت األكادٌمٍت الجهىٌت 

 المدٌرٌت اإلقلٍمٍت بقلعت السراغنت

ثانىٌت سٍدي مىسى التأهٍلٍت

2019/2020–   مادة الفيزياء والكيمياء– الدورة األولى " 1"فرض محروس رقم 

عبداهلل كثيف:  دقيقة        األستاذ55ساعة و : مدة اإلنجاز        الثاني: النموذج     علوم تجريبية: الشعبة     أولى بكالوريا: المستوى 
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 (ن4)ن اشغلنألاقدزةنقوةن: التسرًن ألاى 

mنلللتهان(S)اهانبن نهسمص}ن اشخص،عجلتن ادفعن{جلحسكنمجتوعتن = 70kg  ألافقنمسازنABCDنلتانيبينن اشهلنأسفلهنألانيلنوننمًن

:  جالثنأجص ءن

 لجصءن ABنعبازةنعًنمسلقيمنمائلنبص ألارتنα = ABنباايسبتنالتسلوىن فقينألانطواهن25° = 10m.

 لجصءن BCنمسلقيمنأفقي. 

 لجصءن CDند ئسةنشعاعهانجصءنعبازةنعًنR = OC = OD = 10m .

 :جالثنأجص ءنعلىن وعلبرنالاحلهاماثنمهتلت

.  نجمنمثلنهدهن اقوىنبدألاننسلمABأجسدن اقوىن ملطبقتنعلىن ملجتوعتنخالىن هلقااهانعلىن لجصءن (1

PW)(عبرنعًن (2 BA
  .α نألا𝐴𝐵،ن𝑚، 𝑔   نبدالاتBنهحون ملوضعنA  نخالىن هلقااهانمًن ملوضع(S)نشغلنألاشنن

 . ABنخالىنالاهلقاىن(S)نعلىنABن ملطبقتنمًنطسفن لجصءن   R  أحسبنشغلن اقوة (3

 .   نحسلتنمسلقيتيتنمىلظتتBCبيننأننحسلتن ملجتوعتنخالىنحسلتهانعلىن لجصءن (4

نألانيتنًنمعلتتنموضعنمسلصنقصوزن ملجتوعتنفينملنلحظتنCDنجلابعنحسلتهانعلىن لجصءنCعىدنمسألازن ملجتوعتنمًن اىقطتن (5

 بااص ألارت


 50),( ODOC(أهظسن اشهل)

)()cos)(1(: نيعبرنعىهنبااعالقتن الاايتنCDبيننأننشغلنألاشنن ملجتوعتنخالىن هلقااهانعلىن لجصءن   mgRPW نجمنأحسب، 

𝑔0نوعطين  .قيتله = 10 𝑁/𝐾𝑔 

 (ن5)نحسلتندألاز ننجسمنصلب،نغيرنقابلنالتشوره،نحوىنمحوزنجابتن:اثاوي التسرًن 

r   شعاعھا جدألازنأسطو هتنآاتنغسیل = 30 cm1000=ش ألایتنجابلت بسسعت tour/min  ω  1000) دألازةنفين ادقيقت( 

 .عللنإجابلو . سطو هت حددنطبیعتنحسلت (1

 .فين اىظامن اعاملينالوحد ث  ω اص ألارتن  حددنقیتتن اسسعت (2

. سليلجنقیتتن اترددنT. سطو هتن  حسبندألازندألاز ن (3 f 

عىدن  ملىححنناىقطتنجيلتينإلىنمحیطن سطو هت ألا حسبنقیتتن فصوى  . فصوىن ملىححننألان فصوىن اص ألاو  ن اعالقتنبينأعط (4

 .ماملت إهجاشھاندألازة

 لخطیتناقطسةن ملاءنلحظتن هفصااھانعًن  حسبن اسسعت .محیطنأسطو هتنآاتن اغسیلنخالىن لحسلت جىفلتنقطسةنماءنمً (5

 . سطو هت

d ماهين ملدةن اصمىيتن االشمتناهينجصلنقطسةن ملاءناشخصنيبعدنبتسافت (6 = 2m عًنآاتن اغسيل. 

 (ن4)نشغلنقوةندألاز هيتن:اثااث التسرًن 

P  ،نألاشنها(S) اسفعنحتوات = 1000Nنفوقنمسلوىنمائلنبص ألارتنα = نباايسبتنالتسلوىن فقي،نوسلعتلنبنسةنشعاعهان 40°

R = 30cmنجدألازنبسسعتنش ألارتنجابلتنحوىنمحوزنجابتنبو سطتنمحسكن. 

 

( نقطة13)الفيزياء : الجزء األول  سلم

التنقيط

.برقمين معبرينتعطى النتائج العددية . يؤخذ بعين االعتبار تنظيم الورقة في النقطة النهائية:  - 1 -مالحظات مهمة
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 (ن5)ن ملقاديسن مللعلقتنبنتيتن ملادةن: التسرًن ألاى 

mننلللتهانFeلحديدننوعلبرنعيىتنمًن  = 60g  

   .ناهرهن اعيىتn(Fe)لحديدننأحسبنلتيتنمادةن  (1

. اعيىت ن ملنوهتناهرهN(Fe)أحسبنعددن ارز ثن (2

 - :1- جتمنمألن لجدألاىن الالين (3

 الكثافة
الكتلة الحجمية 

𝜌  g ml   

 الحجم

 V(ml) 

الكتلة

 𝑚 g 

كمية املادة 

 𝑛  m𝑜𝑙 

C4 H10 0.56 15 

CH2 O2 1.06 0.3 

- :2- جتمنمألن لجدألاىن الالين (4

 جىااينألسيدن انبريت جىااين اهدزألاجين جىااينألسيدن انسرون 

 CO2  (g) H2   (g)SO2  (g)  اصيغت

 P(Pa)105 اضغطن

 V(L)0.50 2.00 لحجمن

 T(°c)20 17 25دزجتن لحس زةنن

 m(g)0.10 انللتنن

 n(mol)0.02 4.10-3لتيتن ملادةن

 (ن2)ن اترليزنألا ملحاايلنالاانترألاايتيتن:اثاوي التسرًن 

mهريبنلللتنن = 2.66gنمًنملوزألازن اصوديومن(𝑁𝑎𝐶𝑙)فىحصلنعلىنمحلوىن, نفين ملاءن ملقطس(S) 

Vحجتهن = 350mL. 

 .أللبنمعاداتنذألاراننملوزألازن اصوديومنفين ملاء (1

 .(S)نالتحلوىنCm حسبن اترليزن انللين (2

 . حسبن اترليزن افعلين ملوليناأليوهاثن ملوجودةنفين ملحلوى  (3

:نوعطي

Fe O C H S Na Cl 

  انللت

  ملوايت

M(g/mol)

56 16 12 1 32.1 23 35.5 

 جابلتن اغاش ثن اهاملتننن𝑅 = 8.314 Pa. m3mol−1K−1

 جابلتن فومادزألاننن𝒩A = 6.02 1023mol−1

 انللتن لحجتيتنالتاءنن    𝜌0 = 1 g/ml 

( نقط7)الكيمياء : الجزء الثاني

وفقكم اهلل... انتهى   

 يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير القابلة للبرمجة ويجب إعطاء التعابير الحرفية وتأطيرها قبل انجاز التطبيقات العددية وارفاق كل نتيجة بوحدتها:   -2 -مالحظات مهمة

𝑓وعلبرنإلاحلهاماثن ملسلطتنعلىن لحتواتنمهافئتناقوةنألاحيدةننن =
𝑃

4

  اقوةن ملطبقتنمًنطسفن لحبلبلطبيقنمبدأن اقصوزنعلىن لحتوات،نعيننشدةن (1

 .علىن ابنسة،نألامثلنملجهتها

Mبلطبيقنمبرهىتن اعصألامنعلىن ابنسة،نأحسبن اعصمن (2
m

          .نالتصدألاجتن ملحسلتن اتننيطبقهان ملحسكنعلىن ابنسة

𝑣،نعلتانأننسسعتن لحتواتنهين سليلجنقدزةن ملحسك (3 = 0.75𝑚/𝑠           α 

(s) 

 بكرة
 خيط
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