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فرض محروس رقم  1الدورة األول
السنت الدراسيت 2018 / 2019 :

المدة  :ساعتان 08 / 11 / 2018 :

تعطى الصيغ الحرفية ) مع التاطير ( قبل التطبيقات العددية
 الفيزياء )  13,00نقطت ( )  80دقيقت (

التنقيط

الخمسًٍ لاو  :دزاطت املىحاث امليكاهيكيت )  5,50هلؽ ( )  45دكيلت (
 الجصء الاو  :اطخؿال املىحاث فىق الصىجيت في الؼب  :حشخيص طالمت الدماؽ )  4,50هلؽ (
أزىاء خصت الاشؿا الخؼبيليت بالثاهىٍت الخأهيليت اًذ باها  ،وفي اػاز جلىٍم كدزاتهم املػسفيت و مهازتهم املكدظبت بػد الاهتهاء مً
دزوض املىحاث  ،طا الاطخاذ " زشيد حىكل " جالمير الظىت الثاهيت غلىم فيزًائيت ما إذا كان ٌظخؼيػىن اكتراح ججسبت فيزًائيت
للياض غسض الدماؽ البشسي وكرا الخأكد مً وحىد الاوزام فيه او غدمه .
فجاءث الاحىبت غلى الشكل الخالي :
املجمىغت الاولى  :وػم بمكً الليام برلك خظب غلمىا بالفدص بالصدي لكً ال وػسف بالظبؽ كيف ؟
املجمىغت الثاهيت  :الفدص بالصدي جلىيت ػبيت حػخمد غلى املىحاث فىق الصىجيت التي دزطىاها في الدزض املاض ي و حظخػمل كثيرا في
مساكبت همى الجىين ...لكً كد حظخػمل بشكل غام في جلييم طالمت اغظاء حظم الاوظان وحشخيص الػدًد مً الامساض بمافيها
الامساض الصامخت اي التي ما شالذ لم جظهس غلى شكل اغساض مما ٌظاغد غالحها بظسغت وباكل جكلفت مادًت وهفظيت.
وللخدلم مً ذلك اكترخذ املجمىغت الثالثت مؼ الاطخاذ الخجسبت املىحىدة اطفله :
لفدص دماؽ بالصدي ًسطل مجع حهاش الفدص بالصدي ،الري ًلػب في هفع الىكذ دوز الباغث واملظخلبل ،في اججا حمجمت مسٍع
مىحاث فىق صىجيت خال مدة كصيرة حدا .جىػكع هر املىحاث كلما حؿير وطؽ الاهدشاز .زم جلخلؽ مً ػسف هرا املجع مً حدًد الري
ًدىلها إلى جىجس كهسبائي فىدصل غلى الشكل الخالي ،

خيث:


 : P0جمثل املىحت املىبػثت اي التي جم ازطالها غىد اللحظت t = 0 s

 : P1 جمثل الصدي امللخلؽ بػد اوػكاض املىحت غلى الىحه الخازجي للجصء لاٌظس للدماؽ ) .( G


 0,5ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,5ن
 0,75ن
 0,5ن
 0,75ن
 0,5ن

 : P2جمثل الصدي امللخلؽ بػد اوػكاض املىحت غلى الحد الفاصل بين الجصئين للدماؽ .

 : P3 جمثل الصدي امللخلؽ بػد اوػكاض املىحت غلى الىحه الداخلي للجصء الاًمً ) . ( D
vcerveau = 1500 m.s-1
طسغت اهدشاز املىحت فىق الصىجيت في الدماؽ هي
 غمىمياث خى املىحاث فىق الصىجيت
 .1ما ػبيػت املىحاث فىق الصىجيت ( ميكاهيكيت  /كهسمؿىؼيظيت ) ) ػىليت  /مظخػسطت (
 .2ما الفسق بين املىحاث الصىجيت واملىحاث فىق الصىجيت
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

 الفدص بالصدي
ما اطم الظاهسة التي جمكً املىحت مً السحىع الى املجع
ما اطم الظاهسة التي جمسح للمىحت الاهخلا بين وطؽ الى وطؽ اخس
املدة الصمىيت املظخؿسكت مً ػسف املىحت لػبىز الجصء لاٌظس مً الدماؽ ) ذهابا واًابا (
خدد
اطخيخج  LGغسض الجصء الاٌظس للدماؽ
املدة الصمىيت املظخؿسكت مً ػسف املىحت لػبىز الجصء لاًمً مً الدماؽ ) ذهابا واًابا(
خدد
اطخيخج  LDغسض الجصء الاًمً للدماؽ
كازن  LGو  . LDماذا حظخيخج ؟ غلما ان الدماؽ ًىلظم الى حصئين مدظاوٍين ) نهمل جازير الحد الفاصل بين الجصئين غلى
اهدشاز املىحت ( هل ًدخاج املسٍع الى املصٍد مً الفدىصاث الؼبيت ؟

Page 1

Gmail : Prof.jenkalrachid@gmail.com

Site : www.chtoukaphysique.com

 الجصء الثاوي  :دزاطت مىحاث البدس غلى مظخىي مظيم حبل ػازق )  4,25هلؽ (
الهدف مً هرا الجصء هى دزاطت مىحاث البدس غلى مظخىي مظيم حبل ػازق .
همازل مظيم حبل ػازق بلىاة غملها ، h = 700 mوغسطها ، L = 10 Kmوػىلها  D = 50 Kmو وػخبر مىحت البدس مىحت مخىاليت
حيبيت جىدشس مً املديؽ لاػلس ي هدى البدس لابيع املخىطؽ ،ػى مىحتها 𝛌 ( أهظس الشكل اطفله ).
بملازهت الػمم  hو ػى املىحت 𝛌 ً ،مكً أن هميز بين خالخين:
 الحالت  :1الػمم  hأكبر بكثير مً ػى املىحت 𝛌

g .
في هر الحالت ٌػبر غً طسغت الاهدشاز بالػالكت :
2

v 

 0, 5ن

خيث  g = 9,81 m .s-2 :شدة مجا الثلالت .
 1 .1هل مىحت البدس مىحت مظخػسطت أم ػىليت ؟غلل إحابخك .

 0, 5ن

g .
 2 .1جدلم مً خال مػادلت لابػاد أن للملداز
2

 0, 5ن
 0, 5ن
 0, 5ن
 0, 5ن
 0, 5ن

 v وخدة الظسغت

 3 .1هل البدس وطؽ مبدد للمىحاث ؟ غلل إحابخك
4 .1
5 .1
6 .1
7 .1

أخظب طسغت اهدشاز مىحت ػى مىحتها 𝛌 = 50 m
اطخيخج  Nجسدد املىحت باملظيم
خدد  Pغدد الىلؽ التي تهتز غلى جىافم في الؼىز ػى املظيم D
اخظب املدة الصمىيت التي حظخؿسكها املىحت للؼؼ املظافت . D
 الحالت  :2الػمم  hأكل بكثير مً ػى املىحت 𝛌

في هر الحالت حػبير طسغت الاهدشاز هى v  g .h :
 0, 5ن
 0, 25ن

 1 .2هل البدس وطؽ مبدد في هر الحالت ؟ غلل حىابك
 2 .2ما هى الشسغ الري ًجب ان جدلم املىحت لخددر ظاهسة الحيىد في مظيم حبل ػازق ؟

الخمسًٍ الثاوي  :الخدلم مً لىن الالشز )  4,25هلؼت ( )  35دكيلت (
كام جالمير الىادي الػلمي للثاهىٍت الخاهيليت اًذ بها بخجسبت خيىد طىء الالشز بىاطؼت زلب دائسي كؼس  ٬ dخيث الشاشت غلى
بػد  D = 4,2 mمً الثلب . .والهدف منها هى الخدلم مً لىن الالشز
ٌؿبر اخد الخالمير كؼس زلب  dو ًليع في كل مسة شػاع البلػت املسكصٍت  ٬ rفيدصل غلي الىخائج الخاليت:
6.2 104
8.2 104
1.2 103
6 103
4.5 103
3 103
حػبير الفسق الصاوي 𝜽 بين مسكص البلػت املسكصٍت و أو هدب مظلم هى.=1,22./d :

 0,5ن
 0,5ن
 0,5ن
1ن
 0,75ن
 0,75ن

4.9 104
7.5 103

)d (m
)r (m

 .1أهجص زطما مبظؼا مىضحا غليه امللادًس الخاليت D ; d ; 𝜽 ; r :
 .2ما ػبيػت الظىء  ،غلل حىابك
 .3اهؼالكا مً الشكل خدد الػالكت بين 𝜽 و  rو  Dغلما ان الفسق الصاوي صؿير حدا
 .4اطخيخج الػىامل املؤزسة غلى ظاهسة الحيىد مػلال حىابك بػالكت
 .5مثل في وزوق مليمتري املىدنى)،r =f(1/d
 .6اطخيخج 𝛌 ػى املىحت ب  nmمدددا لىن شػاع الالشز املظخػمل؟
الاخمس
630 - 790
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 الكيمياء )  7,00هلؽ ( )  44دكيلت (

الخىليؽ

الخمسًٍ الثالث :الخدبؼ الصمني لخدى كيميائي بؼسٍلخين مخخلفخين :كياض الحجم و املىصليت  ،طسغت الخفاغل
غىد اطخكشاف املؿازاث ًمكً للمظخكشف ان ًصادف في الهىاء حيىب مً زاوي اوكظيد الكسبىن الري ًدظبب في الاخخىاق.
ًيخج  CO2في املؿازاث غً جفاغل امليا الحمظيت مؼ كسبىهاث الكالظيىم املىحىد في الصخىز الكلظيت خظب املػادلت .

CaCO3( s )  2H 3O  
 Ca(2aq )  CO2( g )  3H 2 O

 0,5ن
 0,5ن
 0,75ن
 0,25ن

 0,75ن

 0,5ن
1ن

 0,5ن

 0,25ن
 0,25ن
 0,5ن
1ن
 0,25ن

هىجص الخفاغل غىد دزحت الحسازة  25°وجدذ الظؿؽ  Patm=1.020.105Paكما وػخبر ؾاش CO2كامال كثافخه باليظبت للهىاء هي d=M/29
هظؼ في خىحلت حجما  V1=100mlمً مدلى خمع الكلىزٍدزٍك )  ( H3O+ , Cl -جسكيز  ,C1=10-1mol/lوغىد اللحظت  t=0sهظيف
كخلت  m=2gمً كسبىهاث الكالظيىم زم هخدبؼ حجم زاوي اوكظيد الكسبىن الىاجج فىدصل غلى الىخائج الخاليت .
440
220
20
0
)t(s
121
103
29
0
)VCO2(ml
 .1اخظب كثافت  CO2باليظبت للهىاء زم خدد مػلال خىابك مىطؼ ججمؼ هرا الؿاش في املؿازة ) في الاغلى أو في الاطفل داخل املؿازة (
 .2اوش ئ الجدو الىصفي
@Chtouaphysique
 .3خدد كيمت الخلدم لاكص ى
 .4غبر غً  xجلدم الخفاغل في لحظت  tبداللت
 Patm ,T ,VCO2و R
ٌ .5ػؼي املىدنى الخالي حؿيراث الحجم مؼ الصمً :
 1 .5خدد حػبير  vالظسغت الحجميت بداللت
 VCO2زم اخظب كيمتها غىد اللحظت
t=100s
 2 .5خدد مبياهيا شمً هصف الخفاغل .
 3 .5اغؽ جسكيب املجمىغت الكيميائيت في
اللحظت t=100s

 .6في الىاكؼ داخل املؿازة جكىن دزحت الحسازة اكل مً  ،25°ما جازير هرا الػامل غلى طسغت الخفاغل .مثل شكل جلسٍبي لخؿيراث الحجم مؼ
الصمً في هر الحالت ( غىد  25°Cواكل مً  25°Cلىػسف الفسق )
 .7هلىم بخدبؼ الخفاغل الظابم بىاطؼت حؿيراث مىصليت املدلى  σمؼ الصمً.
 1 .7خدد الاًىن املخفسج الري ًبلى جسكيز زابخا .نهمل جسكيز اًىهاث الهيدزوكظيد . HO
 2 .7خال الخجسبت هالخظ جىاكص مىصليت املدلى  ,فظس بدون خظاب هرا الخىاكص غلما ان املىصلياث املىليت الاًىهيت هي
; λ (H3O+)=35.10-3S.m/mol
λ(Ca2+)=12.10-3S.m2/mol ; λ( Cl-)=7.5.10-3S.m2/mol
 3 .7اخظب مىصليت املدلى  σغىد اللحظت t=0
 4 .7بين ان مىصليت املدلى ًمكً ان جكخب غلى الشكل   4.25  580 x
 5 .7اخظب مىصليت املدلى غىدما ًاخر الخلدم كيمخه اللصىٍت .
وػؼي M(H)=1g/mol ; M (C )=12g/mol ; M(O)=16g/mol . M(Ca)=40g/mol ; .
R=8.31 SI


خظ طػيد للجميؼ

هللا ولي الخىفيم

ألبرث اًيشخاًً » الجىىن هى أن جفػل ذاث الش ي مسة بػد أخسي وجخىكؼ هديجت مخخلفت«
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