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باك علوم تجریبیة1:المستوى
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:مالحظات مھمة

.یؤخذ بعین االعتبار تنظیم الورقة في النقطة النھائیة

.عالقة الحرفیة قبل التطبیق العدديتعطى ال

.تعطى النتائج العددیة بثالثة أرقام معبرة

)نقط7(الكیمیاء :1تمرین 

I.ن3(:أتمم الجدول التالي(

ثنائي أكسید الكبریتثنائي الھیدروجینثنائي أكسید الكربوناسم الغاز
CO2H2SO2الصیغة

p(Pa)105الضغط 

V(L)0.5002.000الحجم 
Ө(°C)201725درجة الحرارة 

m(g)0.10الكتلة 
n(mol)0.0204.0كمیة المادة  10-3

II. 3)نقوم بتحضیر محلولینK++PO4
2Al3++3SO4)و(-3

لھما نفس التركیز المولي للمذاب المستعمل(-2

C=5 10-3mol.L-1, وذلك بإذابة كبریتات البوتاسیومK3PO4,م وكبریتات األلومینیوAl2(SO4)3في الماء.

)ن1(.أكتب معادلة ذوبان كل إلكترولیت في الماء.1

)ن2(.حدد التركیز الفعلي لألیونات األساسیة  الموجودة في كل محلول.2

2Na++SO4)من محلول كبریتات الصودیوم 100mLنرغب في تحضیر .3
ذي تركیز مولي للمذاب المستعمل (-2

C=5 10-2mol/L-1.

)ن1(.لصودیوم المستعملةما كتلة كبریتات ا

R=8.314:نعطي Pa.m3.K-1.mol-1;M(H)=1g.mol-1;M(O)=16g.mol-1;M(C)=12g.mol-1;

M(S)=32g.mol-1;M(Na)=23g.mol-1.

)نقط6(1الفیزیاء :2تمرین 

في R=0.4mمتجانسا شعاعھ (D)نعتبر قرصا 

ثابت متعامد مع مستواه )∆(دوران حول محور رأسي 

.Gمر من مركز قصوره وی

من Mیمثل الشكل جانبھ تسجیل مواضع نقطة 

.ԏ=40msمحیط القرص أثناء مدد زمنیة متتالیة 

Mاللحظیة للنقطة أوجد قیمة السرعة الزاویة .1

(M7وM3وM1في كل من المواضع  )ن1.5.

)ن0.5(ما طبیعة حركة القرص؟ علل جوابك .2

M2أصال لألفاصیل ولحظة تسجیل النقطة M0باختیار النقطة ,Mلحركة النقطة Ө=f(t)أكتب المعادلة الزمنیة .3

(أصال للتواریخ )ن1.

(Hzدوران القرص بالوحدة أحسب تردد.4 )ن1.

(∆(من المحور :من القرص توجد على المسافةAلنقطة VAالسرعة أحسب.5 )ن1).

(خمس دورات كاملة(D)أحسب المدة الزمنیة الالزمة لكي ینجز القرص .6 )ن1.



)نقط7(2الفیزیاء :3تمرین 

مائال ,AB=50mمنحدرا مستویا طولھ m=76Kgیصعد متزلج كتلتھ 

تحت ,v=4m.s-1بسرعة ثابتة ,بالنسبة للمستوى األفقيα=20°بزاویة 

(من سطح المنحدرβ=60°تأثیر عارضة متحركة ُتكون زاویة  أنظر .

)الشكل جانبھ

:دة القوة المسلطة من قبل العارضة على المتزلج ھيعلما أن ش.1

F=600N.

(خالل االنتقال أحسب شغل القوة .أ )ن1.

(واستنتج المدة الزمنیة التي استغرقھا ھذا االنتقالأحسب قدرة القوة .ب )ن2.

(للمتزلج خالل االنتقال أحسب شغل الوزن .2 )ن1.5.

والتي ,التي یطبقھا السطح على المتزلج أثناء صعوده المنحدرأحسب شغل القوة ,بتطبیق مبدأ القصور.3

(نعتبرھا ثابتة خالل الحركة )ن1.

(استنتج طبیعة التماس بین المتزلج وسطح المنحدر.4 )ن0.5.

ثابتة موازیة لسطح المنحدر ومنحاھا معاكس لمنحى ة لقوة نعتبر قوى االحتكاك المطبقة على المتزلج مكافئ.5

(fأحسب .الحركة )ن1.

g=10N.Kg-1:نعطي




