األتستا  :رشــيــــــــد جـــــنـــكــــــل

الثانوية التأهيلية أيت باها

لبسم اهلل الرحمان الرحيم

القسم  :السنة الثانية من تسلك البكالوريا

فرض محروس رقم  2الدورة الثانية

الشعبة  :علــــــــــوم ريـــــــاضـــــية أ

السنة الدراتسية 1025 / 1026 :

نيابة أشتوكة أيت باها
المدة  :تساعتان 23/04/2016 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء )  14,00نقط ( )  90دقيقة (
التمرين األول :دراسة ضربة خطا )  8,00نقطة ( )  45دقيقة (

التنقيط

لتسديد ضربة خطا من طرف الالعب على أرضية امللعب بشكل صحيح لتصيب هدفها ) دخول كرة القدم اىل املرمى (
يتطلب ذلك حتقيق شروط بدئية معينة .
يهدف هذا التمرين اىل حتديد هذه الشروط البدئية .

متثل الوثيقة جانبه منذجة لتسديد ضربة خطأ على بعد  Lمن
املرمى  .بني نقطة القذف واملرمى يوجد حائط دفاع يبعد عن نقطة
القذف مبسافة  . lيرسل الالعب الكرة حنو املرمى بسرعة بدئية
تكون مع أرضية امللعب زاوية  نرمز الرتفاع املرمى ب ولعلو حائط
الدفاع ب  hو لكتلة الكرة ب. m
نهمل تأثري اهلواء وناخذ  gشدة الثقالة .
2ن

 .1بتطبيق القانون الثاني لنيوتن  ،أ وجد املعادلتني الزمنيتني
حلركة مركز قصور الكرة ) x(tو ) z(t

 0,75ن

 .2بني ان معادلة املسار تكتب على الشكل التالي ( L - x )2 :

0,75ن

 .3بني أن السرعة البدئية جيب ان حتقق الشرط التالي لتمر الكرة فوق احلائط 

0,75ن
0,5ن

 .4إذا حتقق الشرط السابق بني أن زاوية القذف حمصورة بني قيميتني جيب حتديدهما بداللة  lو  gو V0

0,75ن

 .5نعترب أن زاوية القذف ثابتة وحتقق الشرط التالي

1ن
1ن
1ن

 V0

𝜶 ،tanأوجد القيمة الدنيا للسرعة البدئية لتجتاز الكرة احلائط 

 .6نفرتض ان الكرة جتتاز احلائط دون أن تلمسه و ان احلارس ال يتمكن من صدها  ،بيّن أنه لكي يتم تسجيل اهلدف جيب أن
 V0

يتحقق الشرط التالي:
0,5ن

( L - x )2 tan2𝜶 + ( L - x )tan𝜶 -

= ) z(t

 .7إذا حتقق الشرط السابق ما الشرط الذي جيب ان حتققه الزاوية 𝛂 
 .8يف الواقع صادف خالل املباراة هبوب رياح ننمذج تأثريها بقوة  f  v.iونعيد دراسة الضربة احلرة يف هذه الظروف 
 18بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد املعادلة التفاضلية الــــيت حتققها إحداثيات السرعة  V xو  V z
 8.2اوجد تعبري كل من  V zو  V xبداللة الزمن  ،علما أن حل املعادلة + K V =0

تكتب على الشكل التالي :

v(t) = A

 8.2أوجد املعادلتني الزمنيتني حلركة مركز قصور الكرة ) x(tو )z(t

التمرين الثاني  :دراسة حركة كوكب حول الشمس )  6,00نقط )  45دقيقة (

 توصل كيبلر اىل ان مدار كوكب حول الشمس عبارة عن إهليليج حيتل مركز الشمس  Sاحدى بؤرتيه) انظر الشكل أسفله ( .
 املسافة بني مركز الكوكب  Mو مركز الشمس  Sحتقق العالقة التالية :
األكربر و ( excentricité ) eثابتة موجبة تتعلق بالكوكب .

= . rحيث  = OAنصف الطول احملور

 شعاع اإلحنناء 𝜌 لنقطة  Mمن املدار ممعلمة بزاوية 𝜃 يكتب على الشكل
=

=

) املشتقة الثانية ل  rبالنسبة ل

= 𝝆 حيث:
(و

= ’ ) rاملشتقة األوىل ل r

(  ،مساحة إهليليج  S = 𝝅 .a.b :حيث  bنصف طول األصغر .
بالنسبة ل
 بعض المعطيات المتعلقة بكل من األرض والمريخ
الكوكب
املسافة الدنيا بني الكوكب والشمس
قيمة الثابتة e
الدور T
11
1,471.10 m
0,0167
65,25 jours
األرض Terre
11
2,067.10 m
0,0934
املريخ Mars
-11
39
كتلة الشمس  ، MS = 2 .10 Kgثابتة التجاذب الكوني G = 6,67.10 (S .I ) :
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1ن
0,5ن
1ن

 .1أوجد تعبري كل من املسافة القصوى  rmaxواملسافة  rminللمسافة بني الكوكب والشمس
 .2أذكر القانون الثاني لكيبلر
 .3باستعمال القانون الثاني لكيبلر ) قانون املساحات ( بني أن تعبري املدة الزمنية الــيت يستغرقها الكوكب لإلنتقال من A

1ن

.4

1ن
0,25ن
0,25ن
1ن

.5
.6
.7
.8

ثم احسب قيمتها
 (=Tحنو  Bهي )
𝝅
بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد تعبري كل من
السرعة القصوية  vmaxوالسرعة الدنيا  vminللكوكب
عند املوضعني  Aو C
أحسب قيمة كل من  vmaxو  vminبالنسبة لألرض
حدد ،قيمة الثابتة  eكي يصبح املسار دائريا
أذكر القانون الثالث لكيبلر
بتطبيق القانون الثالث لكيبلر  ،بني أن تعبري الدور T
حلركة كوكب املريخ حول الشمس هو :
=  TMarsثم احسب قيمته

 الكيمياء )  6,00نقطة ( )  30دقيقة (

التنقيط

التمرين الثالث  :عملية تفضيض كرية معدنية بالتحليل الكهربائي
يستخدم التحليل الكهربائي لطالء بعض الفلزات  ،حيث يتم تغطيتها بطبقة رقيقة من فلز أخر حلمايتها من التآكل أو
لتحسني مظهرها كعملية التزنيك و التفضيض ...

 معطيات :
الكتلية احلجمية للفضة 𝝆 =10,5g.cm :
الكتلة املولية للفضة M (Ag ) = 108 g/ mol
احلجم املولي للغازات يف ظروف التجربة Vm = 25L.mol-1
ثابتة فارداي 1F = 9,65.104 C.mol-1 :
طلب األستاذ بالثانوية التأهيلية ايت باها تالميذ السنة الثانية بكالوريا علوم
رياضية  ،تفضيض كرة معدنية شعاعها  r = 4 cmبطبقة رقيقة من الفضة
كتلها  mومسكها  ،e = 500 umوطلب منهم اإلجابة على األسئلة الواردة اسفله
بعد إقرتاحهم جتربة » التحليل الكهربائي « التالية .
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إقرتاح املتعلمني  » :ننجز حتليال كهربائيا تكون فيه الكرة املعدنية أحد
اإللكرتودين ويكون اإللكرتود األخر عبارة عن قضيب من البالتني غري قابل للتأثر يف
( Ag+(aq) + N
ظروف التجربة  .و نستعمل حملول مائي لنرتات الفضة ) )(aq
كإلكرتوليت حجمه ، V = 200 mLكما يوضح الشكل جانبه  .املزدوجتان
املتدخلتان يف التفاعل هما ) Ag+(aq) / Ag (sو )« O2(g) / H2O(l

0,5ن
1ن
0,5ن
0,5ن
1ن
1ن
1ن
0,5ن

.1
.2
.3
.4

هل جيب أن تكون الكرة املعدنية األنود ام الكاتود ؟ علال جوابك
أكتب نصفي املعادلة عند االنود والكاتود ؟
أستنتج املعادلة احلصيلة للتفاعل
أنشيء اجلدول الوصفي

 .5اوجد تعبري الكتلة  mلطبقة الفضة املتوضعة على سطح الكرة املعدنية بداللة  rو  eو 𝝆 ثم احسب قيمتها
 .6ما هو الرتكيز املولي البدئي األدنى حمللول نرتات الفضة ؟
بتيار كهربائي شدته ثابتة
 .7يستغرق التحليل الكهربائي املدة = 1h 30 min
ثم أحسب قيمتها
 1.7اوجد تعبري شدة التيار الكهربائي  Iبداللة  mو ) M(Agو  Fو
 2.7أحسب احلجم )  V(O2لغاز ثنائي األكسجني املتكون خالل املدة

القـــــانون األول لإلمــتحان او مبــــــدأ السكـــون اإلمتحاني :
» يبقى اإلمتـــحان ساكنا  ...ما مل يؤثر عليه املتعلم  « ...ذ .رشيــد جنكــل
حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق
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