
، Aأفقي یمر من طرفھ )Δ(قابال للدوران في مجال الثقالة حول محور 

 Kg.N 10  =g-1 :نعطي. حدد، أثناء حركة القضیب كال من الطاقة الحركیة القصویة و الطاقة الحركیة الدنویة

  BD  في حین یواصل الجسم حركتھ فوق الجزء الدائري
  M  عند النقطةEm(M) ثم إستنتج قیمة الطاقة المیكانیكیة 

 ثم أحسب قیمتھا

KOOCH في الماء المقطر.  

  .m.mol- 3: إذا علمت أن ذوبان إیثانوات البوتاسیوم یكون كلیا، اعط تراكیز األیونات الموجودة في المحلول بالوحدة
  .اعط تعبیر موصلیة المحلول بداللة تراكیز األیونات الموجودة في المحلول،واحسب قیمتھا

 ،m3,21.102  =K-1من المحلول الجدید باستعمال خلیة ثابتتھا  

  =- OOCHλ    
M       ،1-mol.g 39,1 ) =K(M           

 

 

  02فرض محروس رقم 
  الدورة األولى

  أولى باك علوم ریاضیة

400  =m  و طولھm1  =L  قابال للدوران في مجال الثقالة حول محور

 .Δ  :  (2L.m(عزم قصور القضیب بالنسبة لمحور 
�

�
 =ΔJ .  

  .θنمعلم مركز قصور القضیب بالنسبة لموضع توازنھ الرأسي بالزاویة 
  نختار. θو m،g،Lجد تعبیر طاقة الوضع الثقالیة للقضیب بداللة 

  موضع مركز 0Gكحالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة المستوى األفقي المار من 

  في المنحى الموجب   =0θ/ 4نبعد القضیب عن موضع توازنھ المستقر بزاویة  

  .احسب الطاقة المیكانیكیة للقضیب في ھذا الموضع
  .حدد الموضع الذي یأخذ فیھ القضیب سرعة زاویة قصویة،احسب قیمتھا

  .بین أن القضیب مجموعة محافظیة
ثم نرسلھ  0θنزیح من جدید القضیب عن موضع توازنھ المستقر بنفس الزاویة 

  :  في المنحى الموجب
  

حدد، أثناء حركة القضیب كال من الطاقة الحركیة القصویة و الطاقة الحركیة الدنویة

m = 500 g  بدون إحتكاك فوق سكة
 

 AB = 1,5 m 
r = 0,5 m ومركزه  I 

 g = 10 N.Kg-1 
من أصل المعلم حالة مرجعیة  

  = 60° تكون زاویة F قوة ثابتة شدتھا  
بدون سرعة بدئیة لیصل ال 

 . V(B) 
 (S)  أثناء إنتقالھ منAنحو B 
 أوجد شغل القوة B و Aبتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة بین 

 F = 12 N 
في حین یواصل الجسم حركتھ فوق الجزء الدائري Bنحذف القوة عند مرور الجسم من الموضع 

ثم إستنتج قیمة الطاقة المیكانیكیة  M  و Bبین أن الطاقة المیكانیكیة تنحفظ أثناء الحركة بین 
Epp(M)   عند النقطةM بداللةmو g وr  و  ثم أحسب قیمتھا

 Ec(M)= 7,75 Jھي Mبین ان الطاقة الحركیة عند النقطة 
  M سرعة الجسم عند النقطة

S (KOOCH(من إیثانوات البوتاسیوم الصلب  mg 80من محلول مائي بإذابة 

  .C احسب التركیز المولي للمذاب المستعمل
إذا علمت أن ذوبان إیثانوات البوتاسیوم یكون كلیا، اعط تراكیز األیونات الموجودة في المحلول بالوحدة

اعط تعبیر موصلیة المحلول بداللة تراكیز األیونات الموجودة في المحلول،واحسب قیمتھا
من المحلول الجدید باستعمال خلیة ثابتتھا  نضیف كمیة من الماء المقطر إلى ثم نقوم بقیاس مواصلة جزء 

2,47 =I.  
  .ثم استنتج موصلیة المحلول الجدید

  .احسب تراكیز األیونات الموجودة في المحلول الجدید
  .استنتج حجم الماء المضاف إلى المحلول األول

3- 7,35.10  =+Kλ         ،1-mol.2m.S 3 - 5,5.10 
       ،1-mol.g 12 ) =C(M    ،1-mol.g 16 ) =O(M

 )ن7( 1فیزیاء 
g 400كتلتھ  BAنعتبر قضیبا متجانسا 

عزم قصور القضیب بالنسبة لمحور . نھمل االحتكاكات

نمعلم مركز قصور القضیب بالنسبة لموضع توازنھ الرأسي بالزاویة 
جد تعبیر طاقة الوضع الثقالیة للقضیب بداللة  – 1

كحالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة المستوى األفقي المار من 
  .قصور القضیب عند التوازن 

نبعد القضیب عن موضع توازنھ المستقر بزاویة   – 2
  .ثم نحرره بدون سرعة بدئیة 

احسب الطاقة المیكانیكیة للقضیب في ھذا الموضع – 1. 2
حدد الموضع الذي یأخذ فیھ القضیب سرعة زاویة قصویة،احسب قیمتھا – 2. 2
بین أن القضیب مجموعة محافظیة – 3
نزیح من جدید القضیب عن موضع توازنھ المستقر بنفس الزاویة  – 4

في المنحى الموجب s/dar15  =0ωزاویة  بسرعة 
  .حدد طبیعة حركة القضیب – 1. 4
حدد، أثناء حركة القضیب كال من الطاقة الحركیة القصویة و الطاقة الحركیة الدنویة – 2. 4

 )ن6( 2فیزیاء 
m = 500 gكتلتھ  (S) یتحرك جسم صلب

 : توجد في مستوى رأسي تتكون من
AB جزء مستقیمي أفقي طولھAB = 1,5 m
BD   جزء دائري شعاعھr = 0,5 m
1و ناخد شدة الثقالة  = 60 ° نعطي

 المار (AB) نختار المستوى األفقي
 لطاقة الوضع الثقالیة

نطبق عل الجسم  (S)   قوة ثابتة شدتھا
بدون سرعة بدئیة لیصل ال  ABفوق المسار  فیتحرك الجسم

V(B) = 6 m.s-1بسرعة  Bالموضع 

 (S)أجرد القوى المطبقة عل الجسم1.

بتطبیق مبرھنة الطاقة الحركیة بین 2.

F = 12 Nھي ⃗�  إستنتج أن شدة القوة3.
 نحذف القوة عند مرور الجسم من الموضع
بین أن الطاقة المیكانیكیة تنحفظ أثناء الحركة بین 4.
 Epp(M)أوجد تعبیر طاقة الوضع الثقالیة5.
بین ان الطاقة الحركیة عند النقطة 6.
سرعة الجسم عند النقطة  v(M) أحسب7.

 ) ن 7(الكیمیاء 
من محلول مائي بإذابة   150mLنحضر 

  .اكتب معادلة الذوبان – 1
احسب التركیز المولي للمذاب المستعمل – 2
إذا علمت أن ذوبان إیثانوات البوتاسیوم یكون كلیا، اعط تراكیز األیونات الموجودة في المحلول بالوحدة – 3
اعط تعبیر موصلیة المحلول بداللة تراكیز األیونات الموجودة في المحلول،واحسب قیمتھا - 4
نضیف كمیة من الماء المقطر إلى ثم نقوم بقیاس مواصلة جزء  – 5

mA2,47و  V1=U: ونجد Uنقیس 
ثم استنتج موصلیة المحلول الجدید Gاحسب المواصلة  – 1. 5
احسب تراكیز األیونات الموجودة في المحلول الجدید – 2. 5
استنتج حجم الماء المضاف إلى المحلول األول – 3. 5

C°25  :1-mol.2m.S 3نعطي عند  

،          mol.g 1,0 )=H(M-1و     




