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حػطى الصيغ الحسفيت ) مؼ الخاطير ( كبل الخطبيلاث الػددًت
ٌظمح بأطخػماٌ ألالت الحاطبت الػلميت غير اللابلت للبرمجت
اهتِقيط

 اهفيزياء ) ُ 13,00قطت ( )  80دقيقت (
الخمسًٍ ألاوٌ :الدزاطت الحسهيت والطاكيت للىىاض الىاشن )  7,00هلط (
ًخىىن هىاض واشن مً غازضت  ABمخجاوظت طىلها  L = 40 cmو هخلتها  m=600gكابلت للدوزان حىٌ محىز
مً طسفها  .وػطي غصم كصىز الػازضت mL2

1ن
0,75ن
1ن
0,75ن
0,75ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,75ن

=

( ثابذ ًمس غمىدًا

.

هصٍح الػازضت غً مىضؼ جىاشنها اإلاظخلس ) ( 𝛉 = 0بصاوٍت  𝜽 = 60°و هحسزها بدون طسغت
بدئيت  .هأخد اإلاظخىي ألافلي اإلااز مً  G0حالت مسحػيت لطاكت الىضؼ الثلاليت EPP
وػخبر ؤلاحخياواث مهملت .
-1
g = 10 N.Kg
هاخد شدة مجاٌ الثلالت
 .1وػبر غً طاكت الىضؼ الثلاليت للػازضت  ABبالػالكت الخاليت ، EPP = mg ZG + C :
حدد الثابخت  Cثم اطخيخج حػبير  EPPبداللت  Lو  mو  gو 𝜽
 .2حدد اإلاىضؼ الري جاخد فيه طاكت الىضؼ الثلاليت للػازضت كيمت كصىٍت ثم إطخيخج
كيمت ول مً الطاكت الحسهيت  ECو الطاكت اإلايياهيىيت  Emغىد هرا اإلاىضؼ
 .3أحظب  EPPغىد اإلاىاضؼ الخاليت 𝜽 = - 30° ، 𝜽 = - 60° ، 𝜽 = 30° ، 𝜽 = 0° :
 .4حدد كيم الطاكت الحسهيت للػازضت غىد هره اإلاىاضؼ
 .5مثل مخطط الطاكت ليل مً  ECو  EPPو  ) Emحغيراث الطاكت بداللت الصاوٍت 𝜽 ( في هفع اإلاىحنى  ،في وزق مليميتري
 .6حدد اإلاىضؼ الري جاخد فيه الظسغت الصاوٍت للػازضت كيمت كصىٍت .احظب كيمتها
 .7بين أن طسغت الطسف Bغىد مسوز الػازضت مً مىضؼ جىاشنها اإلاظخلس هي VB = 2,45 m.s-1
 .8في الىاكؼ أغطى كياض طسغت  Gلحظت مسوزه مً  G0الليمت = 0,6 m/s
 1 .8بين ان دوزان الػازضت حىٌ اإلاحىز ( ًخم بأحخيان
 2 .8إطخيخج  Qالطاكت اإلافلىدة غلى شيل طاكت حسازٍت  ،بين لحظت إهطالق الػازضت ولحظت مسوزها مً  ، G0بظبب
ؤلاحخياواث
 3 .8بين أن غصم مصودة ؤلاحخيان الري وػخبره ثابخا بين الحالت البدئيت والحالت التي جىافم مسوز الػازضت بمىضؼ جىاشنها اإلاظخلس
هى = 4,35 .10-1 N.m

الخمسًٍ الثاوي  :الدزاطت الحسهيت والطاكيت لجظم فىق الظىت  6,00 ) ABCDهلط (
وػخبر طىت  ABCDجىحد في مظخىي زأس ي و التي جخىىن مً حصء مظخليمي ABمائل بصاوٍت  α=30°باليظبتللمظخىي ألافلي ومماطفي
الىلطت  Bلجصء دائسي مسهصه  Oوشػاغه .Rالظطح ألافلي مماض في
الىلطت  Cللجصء الدائسي.
وػلم حظما صلبا )  (Sهخلخه  m = 0.8 Kgبخيط غير مدود هخلخه مهملت،
ملفىف حىٌ مجسي بىسة ) (Pشػاغها  r= 2 cmكابلت للدوزان حىٌ
محىز )∆( أفلي وثابذ ًمس مً مسهصها .الخيط ال ًنرلم غلى مجسي
البىسة .هما ان الجظم ًنزلم بدون احخيان غلى الظىت
-4
وػطي  :غصم كصىز البىسة باليظبت للمحىز )∆( . J∆ =2.10 Kg/m²
 IB= 80 cmو و g =10 N/Kg
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 .1دزاطت حسهت الجظم ) (Sغلى الجصء : IB
1ن
0,75ن
0,5ن
0,75ن
1ن

هسطل الجظم ) (Sمً اإلاىضؼ  Aفىالحظ أن طسغخه غلى الجصء  IBجبلى ثابخت . V=2 m/s
 1 .1أحظب شغل وشن الجظم ) (Sغىد اهخلاله مً اإلاىضؼ  Iإلى اإلاىضؼ .B
 2 .1بين أن حػبير جىجس الخيط هى. T = m.g. sinα :
 3 .1ذهس بمبدأ اللصىز
 4 .1بخطبيم مبدا اللصىز أوحد شدة اللىة ⃗⃗ اإلاطبلت مً طسف الجصء  ( IBكم باطلاط اللىي غلى محىز جىحد غليه اللىة ⃗⃗)
 5 .1بخطبيم مبرهىت الطاكت الحسهيت غلى البىسة  ،بين أن حػبير الػصم  Mإلاصدوحت الاحخيان اإلاطبلت غلى البىسة والري وػخبره
ثابخا أثىاء الاهخلاٌ  IBهى ،M= - m.r.g sinα :أحظب كيمت . M

 .2دزاطت حسهت الجظم ) (Sغلى الجصء الدائسي

1ن
1ن

غىد الىلطت ً Bىفصل الجظم ) (Sغً الخيط وٍخابؼ حسهخه غلى الجصء الدائسي مً الظىت .هأخر الظطح ألافلي الري ًمس مً
الىلطت  Cمسحػا لطاكت الىضؼ الثلاليت.
 1 .2أوحد حػبير الطاكت اإلايياهيىيت  Emللجظم ) (Sفي اإلاىضؼ  Bبداللت  mو  gو  Vو  αو R
 2 .2حدد كيمت  Rشػاع الجصء الدائسي ،غلما أن طسغت الجظم ) (Sجىػدم غىد الىلطت Dالتي جىحد في هفع اإلاظخىي ألافلي
مؼ اإلاسهص O

 اهليٌياء ) ُ 7,00قطت ( )  40دقيقت (

اهتِقيط

الخمسًٍ الثالث :دزاطت جدبؼ جحىٌ هيميائي
 الجصء ألاوٌ  : :السابطت الدظاهميت اإلاظخلطبت و اإلايزة الثىائيت اللطبيت )  1,5هلط (
وػخبر الجصٍئاث الخاليت :

وػطي طلم ههسطلبيت الرزاث :
0,75ن
0,75ن

 .1هل السوابط الدظاهميت في هره الجصٍئاث مظخلطبت ؟ غلل حىابً
 .2حدد باليظبت ليل حصٍئت مسجح الشحً اإلاىحبت ومسجح الشحً الظالبت  ،ثم اطخيخج الجصئياث التي لها ميزة ثىائيت كطبيت

 الجصء الثاوي  :حساب اهتراكيز اهٌوهيت اهفعويت هألُواع اهليٌيائيت اهٌونودة في ًحووم ًا )  5,5هلط (
0,75ن
0,75ن
0,5ن
0,5ن

0,75ن
0,75ن
0,75ن
0,75ن

 .1هرًب في اإلااء الخالص هخلت  m=1,6gمً هبرًخاث الحدًد  ،Fe2(SO4)3(s) ،IIIفىحصل غلى محلىٌ مائي ) (Sحجمه .V=100mL
S
و
 1 .1اهخب مػادلت ذوبان هبرًخاث الحدًد  IIIغلما ان الىىاجج
 2 .1احظب  n0هميت اإلاادة البدئيت للمراب اإلاظخػمل
 3 .1اطخيخج  Cالترهيز اإلاىلي للمحلىٌ
في اإلاحىٌ بداللت n0
( nfحػبير هميت مادة النهائيت للىىع الىيميائي
 4 .1حدد)
 .2هأخر اإلاحلىٌ ) (Sووغمس فيه صفيحت مً الحدًد هخلتها البدئيت  ،m0=196mgغىد نهاًت الخحىٌ ،بػد مسوز مدة شمىيت مػيىت،
هالحظ حغير لىن اإلاحلىٌ إلى اللىن ألاخضس اإلاميز لألًىهاث ) Fe2+(aqو اخخفاء لىن الصدأ اإلاميز لألًىهاث ). Fe3+(aq
مػادلت الخفاغل اإلاىمرج لهرا الخحىٌ الىيميائي هي2Fe3+(aq) + Fe(s) → 3Fe2+(aq) :
 1 .2احظب هميت مادة اإلاخفاغالث في الحالت البدئيت.
 2 .2أوش ئ الجدوٌ الىصفي
 3 .2حدد الخلدم ألاكص ى و اإلاخفاغل اإلاحد.
 4 .2احظب التراهيز اإلاىليت النهائيت لألهىاع الىيميائيت في اإلاحلىٌ.
وـػ ـط ــي M(O) =16 g.mol-1 :؛  M(S) = 32 g.mol-1؛ . M(Fe) = 56 g.mol-1

ً
ألبرث اًيشخاًً ” :غليً أن جخػلم كىاغد اللػبت أوال ،ثم غليً أن جخػلم هيف جلػب أفضل مً

آلاخسًٍ”
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