مؤسسة األمم للتعلٌم الخصوصً

Institution privée AL OMAM

ثانوي إعدادي و تأهٌلً

Collège -Lycée

المادة :الفٌزٌاء والكٌمٌاء

السنة الدراسٌة2017/2016 :

المستوى :األولى باكالورٌا علوم تجرٌبٌة

األستاذ :بورجالت

فرض محروس رقم  -2الدورة األولى -
الفيزياء( 13نقطة)

التنقيط
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التمرٌن 3(:1نقط)
نطبك لوة 𝐹 على جسم صلب فً حركة فوق مسار مستمٌمً . AB
 .1أحسب شغل الموة 𝐹 فً الحاالت التالٌة:
. 𝛼 = 180° ; α = 90° ; 𝛼 = 60° ; 𝛼 = 0°
 :αالزاوٌة التً تكونها متجهة االنتمال 𝐵𝐴 و متجهة الموة 𝐹 .نعطً F=5N :و AB=15cm
 .2حدد ما إذا كان الشغل محرن أو مماوم.
التمرٌن 10(:2نقط)
ٌتحرن جسم صلب ) (Sكتلته  m=100gفوق سكة  ABCDمكونة من ثالثة أجزاء كما ٌبٌن الشكل أسفله:
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الجزء  ABجزء مستمٌمً طوله  AB=10mومائل بزاوٌة  α = 30°بالنسبة للخط األفمً.
الجزء  BCمستمٌمً طوله .BC=20m
الجزء  CDدائري مركزه  Oوشعاعه  .r=3mنعطً g=10N/kg :و .𝜃 = 60°
خالل انتمال الجسم من  Aالى  Bنعتبر االحتكاكات مكافئة لموة 𝑓 مماسٌة للمسار  ABوشدتها
. f=0,2N
أجرد الموى المطبمة على الجسم ) (Sخالل انتماله من  Aالى  Bثم مثلها بدون سلم.
أحسب شغل وزن الجسم خالل هذا االنتمال .ما طبٌعته؟.
أحسب شغل لوة التماس 𝑅 خالل نفس االنتمال .ما طبٌعته؟.
نعتبر االحتكاكات مهملة خالل االنتمال  .BCأحسب شغل الموى المطبمة على الجسم ) (Sخالل هذا
االنتمال.
أحسب شغل وزن الجسم عند انتماله من  Cالى .D
إذا علمت أن الجسم ) (Sتم تحرٌره من الموضع  Aبسرعة بدئٌة : VA=2m/s
أحسب الطالة الحركٌة ) EC(Aللجسم فً الموضع .A
اعط نص مبرهنة الطالة الحركٌة.
بتطبٌك مبرهنة الطالة الحركٌة ،أحسب سرعة الجسم فً الموضع .B
علما أن االحتكاكات مهملة فً الجزء  ،BCأحسب الطالة الحركٌة ) EC(Cللجسم فً الموضع C
واستنتج سرعته فً هذا الموضع.
ما هً طبٌعة حركة الجسم فً هذا الجزء؟ علل جوابن.
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التمرين 3(:1نقط)
 .Iأكتب معادنة ذوبان انمزكبات األيووية انتانية في انماء:
NaCl ; PbCl2 ; Na2CO3 ; AlCl3
 .IIوذيب كتهة  mمه كهورور انىحاس  CuCl2انصهب في  300mLمه انماء فىحصم عهى محهول S
نكهورور انىحاس.
 .1أكتب معادنة ذوبان كهورور انىحاس في انماء.
 .2علما أن التركٌز المولً للنوع المذاب فً المحلول  Sهو  .c=0,2mol/Lأوجد لٌمة كتلته .m
M(Cl)=35,5g/mol
نعطً M(Cu)=63,5g/mol :و
 .3أحسب التراكٌز المولٌة الفعلٌة لألنواع الكٌمٌائٌة المتواجدة فً المحلول.
التمرٌن 4(:2نقط)
ندخل كتلة  m=40gمن مسحوق الحدٌد فً حوجلة ثم نضٌف إلٌها حجم  V=20mLمن محلول حمض
الكلورٌدرٌن تركٌزه .c=0,1mol/L
 .1أكتب معادلة التفاعل متوازنة.
 .2أحسب كمٌات مادة المتفاعالت فً الحالة البدئٌة.
 .3أنشئ جدول تمدم التفاعل.
 .4حدد التمدم األلصى واستنتج المتفاعل المحد.
 .5اعط حصٌلة المادة فً الحالة النهائٌة للتفاعل.
 .6فً ظروف التفاعل ،أحسب حجم غاز ثنائً الهٌدروجٌن المتكون فً الحالة النهائٌة.
. Vm=24L/mol
و
نعطًM(Fe)=55,8g/mol :

بالتوفٌق

