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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:    األستاذ دقيقة      55ساعة و :     مدة اإلنجازجدع مشترك علمي : المستوى 
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 ٌ  (ن5) لحسهتن:  اختسرًن ألا

𝜏   نمخخاايتنألامدظاألارتنشمىيتنمىهنفينمددMهسطلنحامالنذ جيانفوقنمىظدةنهو ئيتنأفليتنألاوسجلنحسهتنهلطتن = 50𝑠  فىحصلن

: علىن ادسجيلن اخالي

. نثمنمثلهتانبظلمنمًن خخيازنM5نألا ملوطعنM3 عطنمتيز ثنمخجهتن اظسعتن الحظيتنفين ملوطعن (1

ن؟نعللنجو بً؟ن Mماهينطبيعتنحسهتن اىلطتن (2

 (t=0s)أصالنملعلمن اصمًن M4 نألالحظتنحسجيلن اىلطتن(Ox)نأصالنملعلمن افظاءنM1  وعخبر

ن اخالي (3 :  جتمنمألن لجدألٌا

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

x(cm) 

t(s) 

  Mأهخبن ملعاداتن اصمىيتنلحسهتن اىلطتن (4

  x=20cmن ملظافتنM طخيخجن ملدةن اصمىيتن االشمتنالطعن اىلطتن (5

 (ن8) اخأثير ثن ابيييتن مليياهيىيتن:  اختسرًن اثاوي

ن اخالين (1 : أجتمنمألن لجدألٌا

(m) ابعدنبن ابعدن
 اىخابتن اعلتيت

 a.10n (m)

زجبت

ن الدزن

 nm 0.366  اصودًوم ذزة كطس

 Km 6400شعاعن زضن

𝑚𝐴نهخلخاهتانعلىن اخو لين𝐵  نألا𝐴وعخبرنجظتيننهلطيينن  =  200 𝐾𝑔نألا𝑚𝐵  =  500 𝐾𝑔   جفصلنبينهتان ملظافت   𝑑 =  10 𝐾𝑚 

 .ذهسنبىصنكاهونن اخجاذبن اىووي (2

 .(هلطتن اخأثير،نخطن اخأثير،ن ملىحى،نحعبيرن اشدةنألاكيتتها) 𝐵  نألا𝐴أألاجدنمتيز ثنكوىن اخجاذبن اىووينبينن (3

R𝑇وعخبرن زضنهسألارتن اشيلنشعاعهان =  6400Km  ألاهخلتهانM𝑇  =  5,97. 1023𝐾𝑔نألاجظمنهلطينهخلخه  𝑚 = 70𝐾𝑔نًوجدن

 .نمًنططحن زضℎعلىن زجفاعن

𝑀𝑇نألا𝐺 ألا 𝑅𝑇 نألاℎبدالاتن  ℎعلىن زجفاعن 𝑔  عطنحعبيرنشدةن اثلاات (4   

 𝑀𝑇 نألا𝐺 ألا 𝑅𝑇نعلىنططحن زضنبدالاتن𝑔0    عطنحعبيرنشدةن اثلاات (5

: طخيخجن اعالكتن (6
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9
PP  وعطين:    G =  6.67. 10−11   N. m2. Kg−2

( 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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وفقكم اهلل... انتهى   

وعخبرنن. αنفينجو شننفوقنمظخوىنمائلنبص ألارتنm=500gنهخلخهن(S)ًتثلن اشيلنجاهبهنجظتانصلبان

 .ًخمنبدألانن حخياننألان ملظخوىن ملائلن(S) اختاضنبينن لجظمن

 (S) الوىن ملطبلتنعلىن لجظمنأجسدن (8

؟نثمنإلىنكوىنجتاضن  ؟نثمنإلىنكوىنجتاضنألاكوىنعًنبعد كوىند خليتنألاخازجيتن الوىنإلىننصىفنهاجه (9

α          متوطعنألاكوىنجتاضنموشعن؟

 g=10 N.Kg-1نألانR=2NنألانT=4Nنوعطين2N1cm نمثلنهرهن الوىنباطخعتاٌن اظلمنن (10

 P=2.5 barهتلئنكازألازةنبااهو ءنجحذنطغطن

 Sنألان ملظاحتنPن الوةن اظاغطتنبدالاتن اظغطنF  ن عطنحعبيرن اشدة (11

 S=10 cm2ن الوةن اظاغطتنعلتانأننF  نأحظبنشدةن الوة (12

 bar = 105 Pa 1  :نوعطي

(s) 

 (ن1) خيط

(ن0.5)

(ن0.5)

(ن0.5)

(ن1)

(ن0.5)

(ن1)

(ن2)

 (ن1)

( ن0.25 )

(ن0.25)

 (ن1)

(ن0.5)

 (ن0.5)

( نقط7)الكيمياء : الجزء الثاني

  ٌ  : لجصءن ألا

 . عطنحعسرفندزجتنحس زةنالاهصهازننألان اخبخس (1

.نبيننز ئصن اىشفنألان اىوعن اىيتيائين ارينًىشفنعىهصلنبظهم (2

 ن افهلين   ملاء  محلٌو

 pH ألازق   اغليىوش  

 خاثن اىحاضن االمائي   ايشا  هبًر

 ماءن ايودي  ًوهاثنHO-نألانH3O+

  اثاوي لجصءن:

  فىحصل-( 1-  اشيل )جاهبه  ملتثلن اترهيبن اخجسربينهىجصنشرذن اصعترنالطخخس ج

. مائي طوز  مع متتزج عظوي  طوز  مً مىوهت كطازة على

 . اخجسربيت العدة  ملىوهت 8 إلى 1 مً  اعىاصس طتاءنأ عط (3

 مااشسألاطن اتينًجبنجوفسهانفين ملرًبن ملالئمنافصلن اطوزرًن (4

  اطوز  عليه محدد   اخصفيمنأهبوبن زطم ملوجودًًنباالطازةن؟ن

 ؟جو بً معلال  اعظوي  ألا اطوز   ملتيه 

 ن ملحصلن(H)  هىجصن اخحليلن اىسألاماجوغس فيناصرذن اصعتر (5

ن   (Li)عليهانالخعسفنفيتانإذ نواهذنجحخوينعلىن اليىااٌو

 ،(Ci)نألا اظيتر ٌن(Ca)ألان ايافاهسألاٌن

 -(.2- اشيلن)نفىحصلنعلىن اىسألاماجوغس من ملتثلنفين اشيلنجاهبهن

.همنهوعانهيتيائيانجحخوينعليهانشرذن اصعتر- 5-1

.مانهين هو عن اىيتيائيتن ملتىًن اخعسفنعليها- 5-2

 (Ci)نألان(Li)ن ايظبتن لجبهيتنالىوعينن اىيتيائييننRfأحظبن- 5-3

أين اىوعيننأهثرنذألاباهيتنفين ملرًب؟نعللنجو بً؟-  5-4

.علتانأننأحدن هو عنغيرنملون،نأذهسنطسرلتنجتىًنمًنإظهازه- 5-5

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

 2 اشيلن
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