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 (نقطة 7)التمرين األول كيمياء
 

ننجز التحليل الكهربائي لمحلول حمض الكبريتيك باستعمال إلكترودين من الغرافيت، غير متدخلتين في 

التفاعل ،تحت توتر ثابت  3.5V. 

شدة التيار عند قياس .كن بكمية أكبر على مستوى الكاثودنالحظ انتشار غاز على مستوى كل إلكترود ،ل

Iنجد  1A .  1نعطيF 96500C .  الكتلة المولية للهيدروجين M H 1g / moL 

 :نحصل هذين الغازين في أنبوب اختبار وننجز التجربتين التاليتين

األنود خشيبة متوهجة ،فنالحظ  ندخل في أنبوب االختبار المحتوي على الغاز المتكون على مستوى --

 .أنها تشتعل

نقرب من فوهة أنبوب االختبار المحتوي على الغاز المتكون على مستوى الكاثود خشيبة متوهجة  --

 .فنسمع فرقعة

 (ن1).تعرف من خالل هذين الرائزين على الغازين المتكونين،علل جوابك( 1

 .(ن1)ال تيار متناوب جيبي،حلل وناقش هذه الفكرةهل يمكن اجراء عملية التحليل الكهربائي باستعم( 2

 .(ن1)لماذا يسمى احد االلكترودين بالكاثود، ثم أكتب معادلة التفاعل الحاصل عند هاذا الكاثود( 1.3( 3

 .(ن1)لماذا يسمى اآلخر باالنود ، ثم اكتب معادلة التفاعل الحاصل عند هذا المستوى( 2.3    

يل الكهربائي،ثم بين لماذا ينعت هذا التحول بالتحليل الكهربائي أكتب معادلة تفاعل التحل( 4

 (ن5.0)للماء؟

من غاز الهيدروجين،وكذلك المدة الزمنية  31mاحسب الطاقة الكهربائية الالزمة النتاج ( 0

 .(ن1.0)الالزمة

ظ أن التفاعل الحاصل عند األنود ننجز اآلن التحليل الكهربائي لمحلول حمض الكلوريدريك، فنالح( 6

 .(ن1)أنصاف المعادالت والمعادلة الحصيلة للتفاعلأكتب . ليس كسابقه

 

 .(نقطة 6.0)التمرين الثاني الدوران
 

أسطوانة  C  كتلتها
1

M 12 kg  وشعاعهاr 15 cm ل محوريمكنها ان تدور حو 

تماثلها    وهي تحمل بواسطة حبل كتلته مهملة وغير قابل لالمتداد جسم ، S  

كتلته 
2

M 10 kg . 

 نطلق هذه المجموعة بدون سرعة بدئية ، ونهمل جميع أنواع االحتكاكات كما أن 

 .جرى األسطوانةالحبل الينزلق على م

2عزم قصور األسطوانة : نعطي 

1

1
J M r

2

 2، وg 10ms . 

لجسم ل أحسب التسارع الزاوي( 1 C للجسم  ، والتسارع الخطي S (1.0ن) . 

 (ن5.0)ما الفائدة من اعتبار كتلة الخيط مهملة؟( 2

 في حالة اعتبارالحبل ينزلق على مجرى األسطوانة، ماهو المقدار الفيزيائي( 3

 .الذي يتأثر من جراء هذه العملية    

 (ن1).أجد تعبير توتر الخيط ثم أحسب قيمته

أحسب سرعة الجسم ( 4 S  2بعدs  من اطالق المجموعة،نعتبر أصل معلم الزمن لحظة اطالق

 (ن1).المجموعة

 .أعط تعريف الحركة الجماعية والحركة الذاتية ، هل يمكن اعتبار األسطوانة جسم صلب،علل جوابك( 0

 (ن1)      
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tعند اللحظة ( 6 2s شدة القوة  يغادر الحبل االسطوانة، أحسبF
ur

التي نعتبر شدتها ثابته واتجاهها  

 (ن1.0).دورات 15،والتي نطبقها على األسطوانة لكي تتوقف بعد مماسي لألسطوانة 

 

 (.نقطة 6.0)التمرين الثالث المجموعات المتذبذبة
 

نثبت عند الطرف السفلي لنابض  R  صالبتهk  وكتلته مهملة جسم C  نقطي وكتلتهm 100g . 

نزيح الجسم  C  عن موضع توازنه نحو األسفل بمقدار
m

X 3 cm ثم نطلقه بدون سرعة بدئية. 

بين بان حركة الجسم ( 1 C (ن1.0).مستقيمية جيبية 

نمثل تغيرات سرعة الجسم ( 2 C بداللة الزمن فنحصل على المنحنى أسفله. 

أجد قيمة دور الحركة ( 1.2
0

T  ثم استنتج صالبة النابضk.(1ن) 

في أي موضع يوجد الجسم ( 2.2 C  عند اللحظةt 0 (ن1)منحى يتحرك،علل جوابك ،وفي أي 

 (ن1).مع حساب المقادير الالزمة. اجد المعادلة الزمنية للحركة (3.2

 (ن1)   .مثل المنحنى الممثل للمعادلة الزمنية( 3

x: السلم    /1cm 1cm  

            t / 0.2s 1cm  

xاوجد مبيانيا اللحظة التي يمر فيها الجسم من النقطة التي أفصولها ( 4 2cm (ن5.0).للمرة الثانية 

 (ن5.0) .اقترح تطبيقا للنواس المرن .علل جوابك ب توافقي هل هذا المتذبذ( 0

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


