
  
 
 
 

 ) ن7( 1تمرین 

I-  الشكل جانبھننجز عمودا باستعمال مقصورتین متصلتین بقنطرة ملحیة.  
  .m=10mgتتوضع كمیة من الفضة على الكترود الفضة كتلتھا , بعد مدة من تشغیل العمود 

  )ن1( .كل الكترود واكتب نصف معادلة التفاعل الحاصل بجوار الكاثود وحدد األنود  -1
  )ن1( ..........................مدة اشتغال العمود خاللالمتفاعلة  كتلة االلكتروداحسب  -2

  M(Ag)=108g/molو   M(Zn)= 65.4 g/molنعطي 
14لفاراداي وثابتة ا         mol.C10.65,9F1    

II -  74 ندخل في حوجلةg  30 أول مع-1- من البوتانg من حمض االیثانویك  ،  
الحوجلة في أنبوب بعد التبرید ، نصب محتوى . نسخن الخلیط باإلرتداد.نضیف بعض قطرات  من حمض الكیبریتیك المركز وبعض حصى خفان  

  .ر یستاالمن   m=49gنحصل على الكتلة بعد عزل الطور المناسب بعد التحریك والتصفیق ، .التصفیق یحتوي على الماء المثلج 
  نعطي                      )ن1(...ر الناتجیلتحول وأعط اسم االستلاكتب معادلة التفاعل الموافق  باستعمال الصیغ نصف منشورة،  -1
   M( H)=1g/mol              )ن1(......................................................................................... .احسب مردود ھذا التحول -2
  M( C)=12g/mol             )نV ....... )1 حجم المجموعة الكیمیائیة ھو. ثابتة التوازن الموافقة للتفاعل المدروس Kقیمة احسب  -3
    M(O)=16g/mol              )ن1(................. اقترح طریقة للرفع من مردود ھذا التحول مفسرا كیف یؤثر ذلك على إزاحة التوازن -4

 ) ن6( 2 تمرین

، نثبت أحد طرفیھ kنعتبر نواسا مرنا رأسیا یتكون من نابض مرن صالبتھ
160mكتلتھ (S)طرفھ السفلي جسما صلبا ب نعلقبحامل ثابت ،  g  . نمعلم

 (O ;k)في كل لحظة بأفصول مركز قصوره في معلم  (S)الجسم  موضع
  g = 10 N/Kg: نعطي   )1الشكل (موضع التوازن  Oیطابق أصلھ 

  )نg.. )1و  kو mعند التوازن بداللة   0lΔ النابضأوجد تعبیر إطالة  -1

 ه، ثم نحرر  Xنزیح الجسم عن موضع توازنھ رأسیا نحو األسفل بمسافة -2
بدون سرعة بدئیة في لحظة نعتبرھا أصال للتواریخ و بواسطة جھاز مالئم 

  )-2-الشكل(  (S)نسجل حركة الجسم 
حركة مستقیمیة  (S)برھن أن حركة الجسم  یوتننل- II-انونقالبتطبیق : 1-2

  )ن1(..................................................................................جیبیة

  )ن1(.....إطالتھ عند التوازن 0lΔ قیمة استنتج وصالبة النابض ،k قیمة أحسب ، ثم0Tاعط تعبیر الدور الخاص :2-2

 EPP :EP=EPe+ EPPطاقة الوضع الثقالیة و  EPeالوضع المرنةللمجموعة ھي مجموع طاقة  EPطاقة الوضع  -3

  x=xm :الموضع  EPPالثقالیة و كمرجع لطاقة الوضع  x=-Δl0:الموضع   EPeنختار كمرجع لطاقة الوضع المرنة

   .استعین بالشكل جانبھ

m  )+m.g.x2+x2 یكتب على الشكل التاليمعینة تعبیر طاقة الوضع في لحظة  بین ان -1-3
0lΔ =0,5.K.(pE  ..... )1ن(  

  )ن1( .......................................................................................ة، تثاب للمجموعة  بین ان الطاقة المیكانیكیة -2-3
  )ن1( .........................................................................................................ة الطاقة المیكانیكیةاحسب قیم-3-3

  ) ن7( 3تمرین 

بالنسبة للمستوى   =30°مائل بزاویة  ABسكة رأسیة تتكون من جزء مستقیمي  ABCلتكن 
  . R = 5cmعبارة عن ربع دائرة شعاعھا  BCاألفقي، و جزء 

، حیث  V0بسرعة بدئیة  Aمن النقطة  m = 100 gصلبا كتلتھ ) S(نرسل جسما  t =0عند اللحظة  
  . ABالموازي لـ  (O,x) متطابق مع أصل المعلم) S(نعتبر مركز قصور الجسم 

  .جانبھفنحصل على المبیان  xبداللة المسافة  V2نتابع تغیر السرعة 
I-  دراسة الحركة على الجزء المستقیميAB : نعتبر أن حركة الجسم)S (في ھذا الجزء تتم باحتكاك.   
باعتمادك على المبیان ). S(حدد طبیعة حركة مركز قصور الجسم بتطبیق القانون الثاني لنیوتن  -1

 )نa. ...............................................)1قیمة التسارع   أحسب

⃗���أوجد شدة القوة  -2  )ن1(................المقرونة بتأثیر سطح التماس �
 )نB...............................)1حدد لحظة وصول الجسم الى النقطة  -3

II - دراسة الحركة على الجزءBC : نعتبر أن حركة الجسم)S (في ھذا الجزء،  بدون احتكاك تتم  
   لیصل  BCو في نفس اللحظة ینزلق على الجزء  VBبسرعة  Bإلى الموضع ) S( یصل الجسم

  .VC=10m/sبسرعة  Cإلى الموضع 

⃗���أوجد شدة القوة   بتطبیق القانون الثاني لنیوتن في أساس معلم فریني، -1   المقرونة بتأثیر  �
  )ن1(...............................................Cفي الموضع ) S(على الجسم   BC سطح التماس

III -  عند النقطةC  یغادر)S ( السكة بالسرعةCV


  فیخضع فقط لمجال الثقالة، نختار لحظة  

  )ن1(..... .Pأصال للتواریخ ویسقط على المستوى األفقي عند النقطة  Cمن النقطة ) S(مرور 
),(اإلحداثیات  أوجد - 1 PP yx  حیثP  ھي نقطة سقوط)S(................................. )1نعطي                               )ن :g = 10 N/Kg  

 أحسب  -2
PV  نقطةال عند لجسماسرعة P   و هللا ولي التوفیق                                             )ن1( ..............................السقوط  عندمباشرة 
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