لبسم اهلل الرحمان الرحيم

األتستا  :رشيد جنكل
القسم  :السنة األول من تسلك البكالوريا
الشعبة  :علوم رياضية

الثانوية التأهيلية أيت باها
نيابة أشتوكة أيت باها

فرض محروس رقم  1الدورة األول

المدة  :تساعتان

السنة الدراتسية 1014 / 1015 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية
يسمح بأستعمال األلة احلاسبة العلمية غري القابلة للربجمة

التنقيط

 الفيزياء )  13,00نقط ( )  85دقيقة (
 التمرين األول :الدوران  ،الشغل و الطاقة الحركية
نعتبر المجموعة الممثلة في الشكل أتسفله والمكونة من :
 بكرة شعاعها  R = 10 cmوعزم قصورها = 2.10-3 Kg .m2
 كرية صغيرة كتلتها  m = 200 gشعاعها  r0قابلة لإلنزالق عل تسكة ABCD
 الجزأين  AB = 1 mو  CD = 0,5 mمستقيمين مائلين  .نعطي 𝛉 30°
 الجزء  BCدائري شعاعه  rحيث  2r = ABومركزه O
 خيط غير قابل لإلمتداد  ،كتلته مهملة  ،طرفه األول ملفوف حول البكرة  ،وال ينزلق عليها،وطرف الثاني مشدود بالكرية

عند اللحظة  t0نحرر الكرية من الموضع  Aبدون تسرعة بدئية فتنزلق عل الجزء  ABبدون إحتكاك لتصل عند اللحظة  t1ال الموضع
 Bبسرعة VB = 3 m.s-1

الجزء األول  :دراتسة حركة الكرية عل الجزء AB
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عند اللحظة  t1يتقطع الخيط فتتابع الكرية حركتها علة الجزء  BCبدون إحتكاك  ،وتغادر السكة عند الموضع  Dبسرعة
عزم مزدوجة اإلحتكاك التي تخضع لها البكرة بعد اللحظة  t1علما أنها تتوقف بعد إنجازها  10دورات
 .1حدد

أجرد القوى المطبقة عل البكرة
أحسب السرعة الزاوية للبكرة عندما تصل الكرية ال الموضع ، B
حدد عدد الدورات المنجزة من طرف البكرة خالل إنتقال الكرية من  Aال B
حدد شغل وزن الكرية خالل إنتقالها من  Aال  ، Bما طبيعته ؟
أكتب نص مبرهنة الطاقة الحركية
شدة توتر الخيط ) القوة المطبقة من طرف الخيط عل الكرية (
حدد
عند الموضع B
إتستنتج القدرة اللحظية للقوة

الجزء الثاني  :دراتسة حركة الكرية عل الجزء BCD
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عند اللحظة  t2تحتل الكرية الموضع  Mنقرن به زاوية 𝛃 أحسب شغل وزن الكرية عند اإلنتقال من  Bنحو M
أوجد تعبيرالسرعة  VMللكرية عند الموضع  Mبداللة  ABو  gو  VBو 𝛉  ،احسب VM
3
=
بين أن التماس يتم بإحتكاك بين الجزء  CDوالكرية علما أن
إتستنتج  fشدة القوة المكافئة لإلحتكاك

الجزء الثالث  :دراتسة حركة الكرية داخل الماء
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0,5ن
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0,75ن
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بعد مغادرة الكرية للسكة عند الموضع  Dتصل ال إرتفاع  h = 1mمن النقطة  ، Dثم تسقط رأتسيا في حوض مساحته S = 0,25 m2
به كمية من الماء حجمها  VH2O = 0,125 m3حيث مستوى الماء منطبق مع الخط األفقي  .تتحرك الكرية بسرعة ثابتة داخل الماء
.
و دافعة أرخميدس
تحت تأثير قوة اإلحتكاك الذي يمكن نمدجتها ب = k v
-3
= V g ، g = 10 N/Kg ،
 ،الكتلة الحجمية للكرية = 8870 Kg .m
الكتلة الحجمية للماء = 1 g.cm-3 :
 .1احسب تسرعة الكرية لحظة إصطدامها مع الماء
 ،أحسب تسرعة الكرية داخل الماء
 .1لكي تصل الكرية ال قعر الحوض تستغرق مدة زمنية = 4s
 .3كر بمبدأ القصور
 .4مثل عل الشكل القوى المطبقة عل الكرية بدون إعتبار السلم ثم حدد قيمة معامل التناتسب k
 .5إتستنتج شغل قوة اإلحتكاك ما طبيعته ؟
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التنقيط

 الكيمياء )  7,00نقطة ( )  35دقيقة (
 التمرين الثاني :المقادير المرتبطة بكمية المادة  ،التراكيز والمحاليل الإللكتروليتية
الجزء األول  :الرابطة التساهمية المستقطبة و الميزة الثنائية القطبية
نعتبر الجزيئات التالية :

نعطي تسلم كهرتسلبية الذرات :
0,5ن
0,75ن

 .1هل الروابط التساهمية في هذه الجزيئات مستقطبة ؟ علل جوابك
 .1حدد بالنسبة لكل جزيئة مرجح الشحن الموجبة ومرجح الشحن السالبة  ُ،ثم اتستنتج الجزئيات التي لها ميزة ثنائية قطبية

الجزء الثاني  :حساب التراكيز المولية الفعلية لألنواع الكيميائية الموجودة في محلول ما
 المحلول S0

0,5ن
0,75ن
0,5ن

نذيب  m0 = 10 gمن كلورور الحديد  ،صيغته الكيميائية )  ، FeCl3 (sفي الماء فنحصل عل محلول  S0حجمه V0 = 200 mL
M ( FeCl3 ) = 162 g / mol
نعطي :
 .1حدد قيمة التركيز المولي للمذاب
 .1أكتب معادلة الذوبان ثم أنشيء الجدول الوصفي لهذا الذوبان
 .3أحسب التراكيز المولية الفعلية لألنواع الكيميائية الناتجة عن هذا الذوبان

 المحلول S1

0,75ن
0,5ن

نأخد حجما  V1 = 100 mLمن محلول مائي  S1لكلورور الكالسيوم  CaCl2تركيزه الكتلي ، Cm = 10 g / L
نعطي M ( CaCl2 ) = 110 g / mol
 .4أكتب معادلة وبان المركب  CaCl2ثم أنشيء الجدول الوصفي لهذا الذوبان
 .5أحسب التراكيز المولية الفعلية لألنواع الكيميائية الناتجة عن هذا الذوبان

 المحلول S2
1ن

نضيف المحلول  S1ال المحلول  S0فنحصل عل الخليط أو المحلول S2
أحسب التراكيز المولية الفعلية لألنواع الكيميائية الموجودة في هذا الخليط ) المحلول ( S2

الجزء الثالث  :قانون بويل  -ماريوط
0,75ن
0,5ن
0,5ن

و

يشغل  nمول من غاز الحجم  Vتحت الضغط  . P = 5 barنثبت درجة الحرارة ونغير الحجم بحيث يأخذ القيم التالية :
 .1أحسب ضغط الغاز في كل حالة
 .1أكتب نص قانون بويل -ماريوط
 .3نعتبر كمية معينة من الهواء عند درجة حرارة ثابتة بحيث يتزايد حجمها ب  10 mLويتناقص ضغطها بالنصف  ،أحسب الحجم
البدئي للهواء

حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق
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