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 قوانين نيوتن: التمرين األول 
جسم صلب نقطي  S  كتلتهm  يمكنه االنزالق فوق سكة مكونة من جزئ مستقيمي أفقي ومن جزئ

rوشعاعه  Iمركزه  BCدائري  0.6m . نرسل الجسم S ن النقطة مA  بسرعة أفقية
A

v 2 m / s 

 .B،وتنعدم سرعته عند وصوله إلى النقطة 

بين أن حركة ( 1 S  على الجزءAB  تتم باحتكاك. 

 د ، ثم أوج ABأحسب قيمة قوة االحتكاك على الجزء ( 2

شدة القوة التي تطبقها السكة على الجسم  S . 

لحركة  aعبر عن التسارع ( 3 S  بداللةg وزاوية 

،علما أن  االحتكاك    T

N

R
tg

R
   ثم أحسب،a  

2g: نعطي  10 ms . 

ينزلق الجسم ( 4 S  على الجزءBC  للسكة بدون احتكاك انطالقا من 

  B  حيث
B

v 0  ويمر من النقطة،M . نختار المستوى األفقي المار منI  كمرجع لطاقة الوضع

 .الثقالية

ة الميكانيكية للجسم  أوجد تعبير الطاق( 1.4 S  في النقطةB  وفي النقطةM . 

حيث  Cعند النقطة ( 2.4
m

    يغادر الجسم S  السكة ،أوجد قيمة الزاوية
m
 . 

 .المجاالت: التمرين الثاني  
تسرع هذه االلكترونات بواسطة .بسرعة يمكن اعتبارها منعدمة( S)حزمة إلكترونية من المنبع  تنطلق( 

Uتوتر  285V  مطبق بين األنودOA  والكاثودK (انظر الشكل.) 

pأحسب كمية الحركة  mv ألنودإللكترون عند وصوله إلى ا. 

تدخل بعد ذلك الحزمة اإللكترونية عبر الثقب 
1

T  وبسرعة أفقية
0

v
uur

 . 

Bفي مجال مغناطيسي منتظم 
ur

 حيث ترسم فيه اإللكترونات ربع دائرة 

Rشعاعها   20cm انبه،أنظر الشكل ج. 

المتجهتان 
0

v
uur

Bو  
ur

 .متعامدتان 

Bللمجال المغناطيسي  Bأحسب الشدة ( 1.2
ur

 . 

vالسرعة ( االتجاه والمنظم )عين مميزات ( 2.2
r

  

لإللكترونات عند عبورها الثقب      
2

T . 

قارن      
0

v  وv. 

عند عبورها الثقب ( 3
2

T  تلج حزمة اإللكترونات، 

Eمجاال كهرساكنا منتظما 
ur

 . Oyموازيا للمحور  

إللكترونات بالثقب ونعتبر لحظة مرور ا
2

T أصل التواريخ. 

 ومعادلة حركته وفق Oxأوجد معادلة حركة إلكترون وفق المحور ( 1.3

 .،واستنتج معادلة وطبيعة المسار Oyالمعادلة        

Eمجال التي يجب ضبط ال Eماهي القيمة ( 2.3
ur

عندها لكي تمر حزمة اإللكترونات عبر الثقب  
3

T  

 .Rبمسافة  Oالذي يبعد عن        

19الشحنة االبتدائية              ---:   نعطي 
e 1.6 .10 C

  

31mكتلة االلكترون                 ---   9.1 .10 kg . 
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 األعمدة: التمرين الثالث 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .من المحلول  3100cmننجز عمود دانييل كما يوضح الشكل أعاله ، تحتوي كل كأس على 

 . IIحدد قطبية هذا العمود ، وأعط تبيانته االصطالحية ، علما بأنه تقع أكسدة ايونات النحاس ( 1

Iمود دارة بتيار شدته ثابته يزود الع( 2 3mA  ساعة  111لمدة. 

 .أحسب تغير الكتلة لكل من إلكترود الزنك وإلكترود النحاس ( 1.2

2Znأحسب تغير التركيز لكل من اإليونات ( 2.2  و
2Cu 

 .في المحلولين 

M(Zn)نعطي     65.4g / mol , M(Cu) 63.5g / mol   

 .96500Cشحنة مول من اإللكترونات 

: ليكن التفاعل المنمذج بالمعادلة ( 3
3 2

(S) aq aq aqAg Fe Ag Fe   €  

ثابتة توازن هذا التفاعل عند 
025 C  هيK 3.2  نمزج بدئيا ،

21.0.10 moL
من أيونات الحديد  

III  و
25.0 .10 moL

ومن أيونات الفضة  
22.0 .10 moL

، في حجم  IIمن ايونات الحديد  

V 500mL  من الماء المقطر ، ونغمر في المحلول المحصل سلكا من الفضة. 

 قائيا ؟في أي منحى تتطور المجموعة تل( 1.3

 .أنشىء جدوال وصفيا لتطور هذه المجموعة ( 2.3

 .حدد قيمة التقدم عند التوازن ، ثم أحسب تراكيز األنواع الموجودة في المحلول ( 3.3

 


