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حعطى الصُغ الحشفُت ) مع الخاطير ( كبل الخطبُلاث العذدًت
ٌعمذ بأظخعماٌ ألالت الحاظبت العلمُت غير اللابلت للبرمجت
 الكيوياء )  7.50نقط ( )  00دقيقت (

التنقيط

 الخمشًٍ ألاوٌ :دساظت عمىد صهً – هداط وجفاعل الاظترة  7,50 ) :هلط ( )  44دكُلت (
 الجضء الاوٌ  :دساظت عمىد صهً – هداط  6,50 ):هلط (
ألاعمذة الىهشبائُت هي أحهضة ههشهُمُائُت جيخج جُاسا ههشبائُا مً طاكت هاججت عً جفاعل أهعذة-اختزاٌ.يهذف هزا الجضء إلى دساظت
العمىد صهً _ هداط .

1,00ن
 0,75ن
 1,50ن
1,00ن
1,50ن
 0,75ن

هىجض عمىدا باظخعماٌ املضدوحخين ) Cu2+(aq) /Cu(sو ) Zn2+(aq)/Zn(sورلً بغمش إلىترود الىداط في حجم  Vمً مدلىٌ هبرًخاث
الىداط ) ) ( Cu2+(aq)+SO4-(aqجشهيزه البذئي  [Cu2+]i= 10-2mol/Lو إلىترود الضهً في هفغ الحجم الحجم  Vمً مدلىٌ هبرًخاث الضهً
) ) ( Zn2+(aq)+SO4-(aqجشهيزه البذئي .[Zn2+]i= 10-2mol/L
هصل مدلىلي ملصىسحي العمىد بلىطشة أًىهُت ( Na+ , Cl- ) :
املعطُاث :
36
2+
2+
) Zn(s) + Cu (aqهي K= 5.10 :
 ثابخت الخىاصن امللشوهت بمعادلت الخفاعل Zn (aq) + Cu(s) :-1
  ، 1F= 9,65.104 C.mol-1الىخلت املىلُت الزسٍت لعىصش للىداط M ( Cu ) = 63,5 g .mol .1أخعب كُمت  Qr,iخاسج الخفاعل في الحالت البذئُت للمجمىعت الىُمُائُت .ثم اظخيخج املىحى الخللائي لخطىس املجمىعت الىُمُائُت
عىذ اشخغاٌ العمىد.
 .2مثل الخبُاهت إلاصطالخُت للعمىد املذسوط.
 .3هشهب بين مشبطي هزا العمىد مىصال أومُا فُمش في الذاسة جُاس ههشبائي شذجه  I=75mAملذة صمىُت ∆t=1h15min
 1 .3مثل الخبُاهت الخجشبُت مدذدا مىحى الخُاس الىهشبائي ومىحى خمالث الشحىاث ) الالىتروهاث والاًىهاث (
 2 .3أوش يء الجذوٌ الىصفي
 3 .3أوحذ حعبير ) n(Cuهمُت مادة الىداط الىاجج بذاللت شذة الخُاس  Iو املذة الضمىُت  ∆tو ثابخت فشادي  .Fثم أخعب كُمتها
 . 4 .3اظخيخج ) m(Cuهخلت الىداط الىاجج خالٌ املذة .∆t

 الجضء الثاوي  :جفاعل الاظترة  1,00 ):هلطت (
بىجاهىاث املُثُل ) (Eإظتر ًخميز بشائدت طُبت وطعم لزًز وَعخعمل في الصىاعاث الغزائُت والعطشٍت.
يهذف هزا الجضء مً الخمشًٍ إلى دساظت جصيُع بىجاهىاث املُثُل.
ًمىً جصيُع إلاظتر ( )Eاهطالكا مً خمض هشبىهعُلي ( )Aو املُثاهىٌ (.)B
جىخب املعادلت الىُمُائُت املىمذحت لخفاعل ألاظترة املذسوط هما ًلي E + H2O :
 0,50ن
 0,50ن

A+B

 .1أهخب معادلت الخفاعل
 .2أرهش مميزاث جفاعل ألاظترة.

 الفيزياء )  12.50نقطت ( )  80دقيقت (

التنقيط

 الخمشًٍ الثاوي  :دساظت خشهت سمي الجلت لالعب سوهذي باسجِغ  5,50 ):هلط ( )  44دكُلت (
خالٌ مىافعت سمي الجلت امللامت بخاسٍخ  24ماي  ، 1994خلم سوهذي باسجِغ سكم كُاس ي عاملي بشمُت مذاها . d=23,12m
اعخمادا على الفُلم املسجل لعملُت الشمي و ألحل معشفت كُمت العشعت  v0التي كزفت بها الجلت ،جم اظخخشاج بعض املعطُاث أثىاء
لحظت الشمي.
كزفت الجلت مً الىلطت  Aالىاكعت على اسجفاع  hA = 2,00 mباليعبت لعطذ ألاسض و بالعشعت البذئُت ⃗⃗⃗⃗ التي جىىن الضاوٍت α = 45°
مع الخط ألافلي (أهظش الشيل . )1
هذسط خشهت الجلت في املعلم املخعامذ املمىظم ⃗
و هخخاس اللحظت  t = 0هي اللحظت التي كزفت فيها الجلت مً الىلطت .A
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نهمل حمُع إلاخخياواث
وعطي g = 9,8 m.s-2 :
 -1بخطبُم اللاهىن الثاوي لىُىجً  ،اثبت املعادلخين الخفاضلُخين اللخين
جدللهما  vxو  vzاخذاجُتي مخجهت ظشعت مشهض كصىس الجلت .
 -2اوحذ الخعبير الحشفي للمعادلخين الضمىِخين ) x (tو ) z (tلحشهت مشهض
كصىس الجلت .
 -3بين أن الخعبير الحشفي ملعادلت املعاس هى:

 -4أوحذ حعبير العشعت البذئُت  v0بذاللت  hAو و  gو  dثم اخعب كُمتها .
 -5أوحذ كُمت اللحظت  tcالتي جصل عىذها الجلت إلى الىلطت .C
’
’
-1
 -6خالٌ خصت الخماسًٍ جمىً العب مً كزف الجلت بعشعت بذئُت  v 0 = 14 m.sمً الاسجفاع  hA = 2,2 mو بضاوٍت  α = 45°هل
ظِخمىً الالعب مً جدطُم الشكم اللُاس ي العاملي ؟ علل حىابً

 الخمشًٍ الثالث :الذساظت الحشهُت والطاكُت للىىاط املشن ألافلي )  7,00هلط ( )  40دكُلت (
خالٌ خصت لألشغاٌ الخطبُلُت بالثاهىٍت الخاهُلُت اًت باها  ،طلب ألاظخار مً جالمُز  2ع ح أ  2دساظت املجمىعت املخزبزبت ) حعم
صلب – هابض (  ،كصذ جدذًذ صالبت الىابض  Kوإبشاص ظلىن املجمىعت مً الىاخُت الحشهُت و الطاكُت .
جخىىن املجمىعت املخزبزبت مً حعم صلب ) (Sمشهض كصىسه  Gوهخلخه  ، mمثبت بطشف هابض أفلي لفاجه غير مخصلت وهخلخه مهملت
وصالبخه  . Kالجعم ) (Sكابل لإلهضالق بذون إخخيان فىق هضذ هىائي أفلي هما ًبين الشيل حاهبه
جمت إصاخت الجعم ) (Sأفلُا عً مىضع جىاصهه باملعافت  d = 5 cmفي املىحى املىحب للمعلم )  ( o ,وجدشٍشه بذون ظشعت بذئُت عىذ
اللحظت  . t = 0عىذ الخىاصن ًىىن افصىٌ  Gمىعذما ) ( xG = 0
1,00ن

 .1بخطبُم اللاهىن الثاوي لىُىجً أوحذ املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها أفصىٌ مشهض كصىس
الجعم )x(t
 .2ما طبُعت الحشهت للجعم

0,75ن

ً .3ىخب خل املعادلت الخفاضلُت العابلت على الشيل الخالي t +𝝋 ) :

0,5ن

0,75ن
0,75ن

(x(t) = Xmcos

خذد أظماء امللادًش الخالُت  Xm :و  T0و 𝛗
 .4خذد كُمت  Xmو 𝛗
 .5أوحذ حعبير T0
 .6لذساظت جاثير الىخلت  mعلى كُمت الذوس الخاص  T0للمخزبزب  ،كام جالمُز 2
ع أ  1بلُاط  T0باليعبت ألحعام راث هخل  mمخخلفت  .مىىت الىخائج
√  ،بين أن كمُت

0,75ن
0,75ن

.7

1,00ن

.8
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.9
.14

الخجشٍبُت املدصلت مً جمثُل حغيراث  T0بذاللت
صالبت الىابض هي K = 12,2 N.m-1
هأخذ هخلت الىابض ، m = 310 g
أ .أخعب كُمت  T0ثم اظخيخج  teلحظت مشوس الجعم ) (Sألوٌ مشة مً مىضع الخىاصن
ب .اهخب حعبير ̇ ظشعت  Gمشهض كصىس الجعم ) (Sثم إظخيخج كُمت ̇ عىذ مشوس الجعم ) (Sألوٌ مشة مً مىضع جىاصهه
باعخباس معخىي الحشهت ) املعخىي ألافلي املاس مً  ( Gمشحعا لطاكت الىضع الثلالُت  EPpوباعخباس مىضع الخىاصن )  (x = 0خالت
مشحعُت لطاكت الىضع املشهت ، EPeأعط حعبير الطاكت املُياهُىُت  Emثم اخعب كُمتها
اسظم مخططاث الطاكت  ECو  EPeو  Emبذاللت x
جدلم مً املعادلت الخفاضلُت باشخلاق الطاكت املُياهُىُت Em

سم ـضـ ـ ــان ه ـ ـ ـ ـ ــشٍ ـ ـ ــم
’‘ ول عـ ـ ـ ــام واهخ ـ ـ ـ ـ ـم بال ـ ـ ـ ـ ـ ـف خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير ’‘
عطلت ظعُذة للجمُع
وفلىم هللا في الامخداهاث البيالىسٍا
امـ ـ ـ ــين ًاسب العاملين
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