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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. 20یوجد في أنبوب مغلق حجمھmL20عند درجة غاز ثنائي أكسید الكربون°C 40وتحت ضغطbar.

الموجودة في األنبوب؟كمیة مادة غاز ثنائي أكسید الكربونما.1

؟1barسیحتلھ الغاز تحت الضغط الجوي العادي ما الحجم الذي .2

R:ثابتة الغازات الكاملة:نعطي = 8.314Pa.m3.K-1.mol-1   1وbar = 105Pa

II. نذیب كتلةm=1.665gفنحصل على محلول ,من كلورور الكالسیوم في الماء المقطر(S) حجمھV=250mL.

.كلورور الكالسیوم في الماءأكتب معادلة ذوبان.1

.(S)للمحلول Cmب التركیز الكتلي احس.2

.احسب التركیز الفعلي المولي لألیونات الموجودة في المحلول.3

.V1=500mLحجمھ (S1)ونخففھ للحصول على محلول (S)من المحلول V’=20.0mLنأخذ حجما .4

.(S1)احسب التراكیز الفعلیة المولیة لألیونات الموجودة في 

:لكلورور الكالسیوم تركیزه الموليV2=100mLحجمھ(S2)كیف یمكن تحضیر محلول .5

C2=5.99 10-3mol.L-1, انطالقا من المحلول(S)؟

M(Ca)=40g.mol-1;M(Cl)=35.5g.mol-1:نعطي

)نقط7(1الفیزیاء :2تمرین 

كي حول محور القطبین دورة كاملة خالل یوم فل,(RT=6400Km)تدور األرض التي یمكن اعتبارھا كرویة الشكل 

(86164s), 365.25وینجز مركزھا خاللJrsدورة كاملة حول الشمس وفق مسار دائري شعاعھR=150 106Km.

.الحركة المسؤولة عن تعاقب اللیل والنھار؟ احسب في النظام العالمي للوحدات السرعة الزاویة لھذه الحركةما.1

.السرعة المتوسطة لنقطة تنتمي لخط االستواءعین بالنسبة للحركة السابقة .2

.؟ احسب في النظام العالمي للوحدات السرعة الزاویة لھذه الحركةما الحركة المسؤولة عن تعاقب الفصول.3

27.3Jrsحول األرض بحیث ینجز مركزه دورة كاملة خالل ,(RL=1740Km)مر الذي نعتبره كروي الشكل یدور الق

R’=380وفق مسار دائري شعاعھ  103Km لمركز األرضبالنسبة.

.احسب المتوسطة لمركز القمر خالل دورانھ حول مركز األرض.4

.لدوران الخاص للقمر علما أن نفس وجھ القمر یبقى موجھا نحو األرضحدد دور وتردد ا.5

في أي منحى یتم دوران القمر حول نفسھ؟.6

)نقط6(2الفیزیاء :3تمرین 

.تتكون من جزأین كما یبین الشكل أسفلھABCفوق سكة m=500gكتلتھ ,انعتبره نقطی(S)ینزلق جسم 

AB: جزء مستقیمي طولھAB=4m مائل بزاویةƟ=30°بالنسبة للخط األفقي.

BC: جزء مستقیمي أفقي طولھBC=5m.



.ABنعتبر االحتكاكات مھملة على الجزء .1

a. أجرد القوى المطبقة على(S) خالل حركتھ على الجزءABثم مثلھا دون سلم.

b. للجسم احسب شغل الوزن(S) خالل انتقال.

c. من قبل الجزء المطبقة احسب شغل القوةAB على الجسم(S) خالل انتقال.

ومنحاھا معاكس لمنحى الحركة وشدتھا BCللمسار مماسیةنعتبر االحتكاكات مكافئة لقوة ,خالل االنتقال .2

.f=2.1N:ثابتة

a. احسب شغل وزن(S) خالل االنتقال.

b. ماطبیعتھ؟.احسب شغل قوة االحتكاك

g=10N.Kg-1:نعطي




