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حػطى الصيغ الحسفيت ) مؼ الخاطير ( قبل الخطبيقاث الػددًت
ٌظمح بأطخػماى ألالت الحاطبت الػلميت غير القابلت للبرمجت
 الكيمياء )  6.50نقط ( )  35دقيقت (

التنقيط

 الخمسًٍ ألاوى :دزاطت غمىد مادميىم  -فظت )  35دقيقت (
هىجص غمىد مادميىم– فظت الري ًحخىي غلى املصدوحخين ) Ag+ (aq) / Ag(sو ) Cd2+ (aq) / Cd(sوللمحلىلين إلالنتروليديين هفع
الترليز  . C = 0,15 mol.L-1هسبط املحلىلين بقىطسة أًىهيت جحخىي غلى ألاًىهاث ) . ( Na+ , Cl-
لخلت الجصء املغمىز إللنترود الهادميىم هي . 3g
خالى اشخغاى الػمىد جدىاقص لخلت إلنترود الهادميىم و ًخىطؼ فلص الفظت غلى إلنترود الفظت.
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أزطم الخبياهت الخجسبيت
أغط هصفي مػادلتي الخفاغل غىد مل إلنترود
إطخيخج مىحى مخخلف حمالث الشحىاث ) إلالنتروهاث وألاًىهاث (
أغط الخبياهت إلاصطالحيت لهرا الػمىد
إطخيخج املػادلت الحصليت للخفاغل ثم أوش ي الجدوى الىصفي لهرا الخفاغل
أحظب قيمت جقدم الخفاغل  xغىد اطتهالك الهادميىم املغمىز في املحلىى بهامله.
ما الحجم ألادوى للمحلىى إلالنتروليتي الري ًجب اطخػماله ليظتهلو الجصء املغمىز مً الهادميىم مليا ؟
أحظب )  m ( Agلخلت الفظت املخىطػت غلى الجصء املغمىز إللنترود الفظت.
وػطي M (Cd ) = 112,4 g.mol-1 ، M (Ag ) = 108 g.mol-1 :

 الفيزياء )  13.50نقطت ( )  85دقيقت (

التنقيط

 الخمسًٍ الثاوي  :دزاطت الهدف الخازٍخي لالغب مصطفي حجي  8,50 ):هقط ( )  45دقيقت (
خالى مبازة لنسة القدم بين املغسب ومصس في نهائياث ماض امم افسٍقيا لػام  1998جمنً الالغب املغسبي مصطفى حجي مً
حسجيل هدف الاهخصاز الىحيد في الدقيقت  99مً شمً املبازاة غلى شهل طسبت مقصيت خلفيت مصدوحت مرهلت فشل مػها هادز
الظيد حازض مسمى مصس غً فػل أي ش يء لخنىن واحدة مً أحمل ألاهداف في الػالم .
لدزاطت حسلت النسة  ،نهمل جأثير الهىاء وهىمرج النسة بىقطت مادًت لخلتها  . m= 400 gوهأخد g = 10 m.s-2
في اللحظت  t = 0حغادز النسة قدم الالغب في هقطت  Aجىحد غلى ازجفاع  h0 = 2,5 mمً ططح ألازض بظسغت بدئيت ⃗⃗⃗⃗ ًنىن
اججاهها شاوٍت  𝜶 = 10°مؼ املظخىي ألافقي حيث  v0 = 16,80 m.s-1أهظس الشهل
وػخبر الغبا أخسا مً فسٍق الخصم طىى قامخه  h1 = 1,80 mوٍقف غلى بػد  XFمً اصل املػلم حيث  Fقمت املظاز .
ًىحد املسمى غلى بػد  OK = d = 12 mمً اصل املػلم
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بخطبيق القاهىن الثاوي لىيىجً أوحد املػادالث الصمىيت ) vx(tو ) vz(tبداللت  V0و 𝜶 و g
مثل مخططاث الظسغت  vx = f(t) :و ) vy = f (tبظلم مىاطب
أوحد  tFلحظت وصىى النسة الى  Fقمت املظاز
اطخيخج املػادالث الصمىيت ) x(tو )z(t
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أوحد مػادلت املظاز بداللت  h0و  V0و 𝜶 و g
ًقفص الالغب الخصم ) الري ًقف غلى بػد  xFمً  ( Oبمظافت  h2 = 52 cmهحى ألاغلى ولم ًىجح في الخصدي للنسة
فترجطم هره ألاخيرة باألزض غىد هقطت  Pأفصىلها  . xpغلى أي إزجفاع  h3مً زأض الخصم جمس النسة ؟
هل دخلذ النسة الى املسمى غلما ان غلى املسمى هى  ، H =2,44 mغلل حىابو
بين ان  xpمدي النسة ) مهان طقىط النسة )هى xp = 17,5 m
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 .9وػبر غً  Emالطاقت امليهاهينيت للنسة بالػالقت الخاليت Em = EC + EPP :حيث  EC = m v2الطاقت الحسليت النسة
و  EPP = mgz + Cمؼ  Cثابخت جخػلق بالحالت املسحػيت ى  . EPPفي هره الحالت اخرها املظخىي الافقي املاز مً اصل
املػلم حالت مسحػيت ى  EPPوبالخالي C = 0
 1 .9أحظب الطاقت امليهاهينيت للنسة غىد الىقطت  ( Aاملىطؼ البدئي )
 2 .9غلما ان الطاقيت امليهاهينيت جىحفظ ( جبقى ثابخت اثىاء الحسلت ( حدد  vBطسغت النسة غىد دخىلها الى املسمى ) اي
غىد املظافت ( OK = d

 الخمسًٍ الثالث  :دزاطت حسلت فقاغت غاش  CO2داخل مشسوب غاشي  5,00 ):هقط ( )  49دقيقت (
في اطاز الاشغاى الخطبيقيت للىادي الػلمي بالثاهىٍت الخاهيليت اًذ باها طلب الاطخاذ زشيد حىن ـل مً جالمير غلىم فيزًائيت
للظىت الثاهيت بهالىزٍا دزاطت حسلت فقاغت غاش  CO2داخل مشسوب غاشي وطلب منهم الاحابت غً الاطئلت الىازدة اطفله.
في اللحظت  t=0ومً الىقطت  Aالىاقػت في املظخىي ألافقي املاز مً  Oاصل الافاصيل للمحىز ' ZZإهطلقذ شاقىليا ) زاطيا (
فقاغت غاش  CO2دون طسغت بدئيت مً لأض به مشسوب غاشي ،هحى الاغلى اي هحى الظطح الظالً  ( Sأهظس الشهل ) .
حجم الفقاغت الصغيرة املدزوطت هى  = 0.1 cm3و شػاغها  ( Rهفسض أنهما ثابخين أثىاء الصػىد)
 النخلت الحجميت للغاش ( =1,8 Kg.m-3 : )CO2 حظازع الثقالت g = 10 m. s-2 : النخلت الحجميت للمائؼ ( املشسوب الغاشي) = 1,05.103 Kg.m-3 : مً بين القىي املطبقت غلى الفقاغت قىة الاحخهاك مؼ املشسوب الغاشي التي شدتها : f = K .vحيث  vطسغت مسلص قصىز الفقاغت و  Kثابخت جخػلق باملائؼ املدزوض
 .1أحسد القىي املطبقت غلى الفقاغت ثم مثلها غلى الشهل بدون اغخباز الظلم
 .2بخطبيق القاهىن الثاوي لىيىجً بين ان املػادلت الخفاطليت للظسغت جنخب غلى
.
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محددا حػبير ي الثىابث
الشهل الخالي + v = B :
 .3حدد حػبير الدظازع البدئي  a0ثم احظب قيمخه

وB
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ً .4نخب حل املػادلت الخفاطليت الظابقت غلى الشهل الخالي ( :
حدد الثابخت  ، Aما مدولىها ( ماذا جمثل ؟ )
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 .5في هره الحالت جمثل الصمً املميز للحسلت  ،اطخيخج الػالقت التي جسبط بين
و  a0و الظسغت الحدًت vL
-2
 .6بين ان قيمت  Kإذا ماهذ قيمت الظسغت الحدًت  vlim=15m/minهي ) K = 4,2 .10 ( SI

0,50ن
0,50ن

، v (t) = A ( 1 -

 .7ازطم مىحنى طسغت الفقاغت بداللت الصمً مىضحا فيه املقادًس املميزة للحسلت  v L :و

ولرا الىظام الاهخقالي والدائم

القاهىن الثاوي لالمخحان او املبدا الػقلي :
» في مػلم مسجبط بالقظم اذا مان مجمىع املػازف واملهازاث والنفاًاث جترلص في هقطت وحيدة "الػقل" ،جنىن حسلت
القلم حسلت مظخقيمت مىخظمت « زشيــد حىنــل
مل مػلم ًخحقق فيه هرا املبدا ٌظمى مػلما حىهاليليا
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