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kgNgاالحتكاكات مهملة و نعتبر )    الفيزيـــــــــــــــــــــاء /8,9) 

 (عامل البناء )  (             نقط 8)                1التمرين 
kgM األجور كتلتهامن  لرفع حمولة 30 يبلغ ثحي, إلى الطابق الثالثسطح األرض  من 

mh ارتفاع كل طابق  3.  ينجز عامل التركيب المكون من  دلو كتلتهkgm 5و حبل 

cmrمجرى بكرة شعاعها   على ملفوف وكتلته مهملة المتداد لغير قاب  20 و عزم 

23قصورها .10.5 mkgJ 

  0عند اللحظة  .1أنظر الشكلt  يطبق العامل على الحبل قوةF   

kgmكتلتهاالحمولة  جزء من  ثابتة لرفعنعتبرها   20  بدون بسرعة بدئية . 

smvالثالث بسرعة الطابق إلىالحمولة  مركز قصور يصل 1tعند اللحظة /21  

 الدلو و أجرد القوى المطبقة على البكرة   -1ن    0,75

 1tعند اللحظة  wأحسب السرعة الزاوية لدوران البكرة  - 2      ن0,5

 3حدد عدد الدورات المنجزة من طرف البكرة من أجل رفع الحمولة إلى الطابق - 3    ن0,75

Fحدد شدة القوة 1tو 0tة الطاقة الحركية بين اللحظتين بتطبيق مبرهن  -4ن    1,75


 

 1tعند اللحظة  أحسب القدرة اللحظية للقوة المطبقة من طرف العامل  -5         ن1

  1tو 0tبين اللحظتين  الشغل المنجز من طرف العاملحدد  -6    ن0,75

  شدة القوة المطبقة من طرف العامل  عند تفريغ الحمولة يعيد العامل  الدلو  إلي سطح األرض بسرعة ثابتة  حدد من جديد -7   ن5,,1  

stفي مدة ال تتجاوز الحمولة  نفسيثم رفع   (2أنظر  الشكل)  Pالسابق  بمحرك قدرته  يالتجريبض التركيب يعوعند ت -2 4 

 قدرة المحرك حدد   2-1       ن5,,1  

 (األرجوحة )          (نقط5)                 ,التمرين
ARlو طولها  M متجانسة كتلتهانعتبر ساقا  9 رأسي بدون احتكاك في مستوى  يمكنها الدوران 

 أنظر الشكل .يمر بمنتصفها   حول محور ثابت

kgmAعلى التوالي هما  كتلتهما BوA حلقتينطرفيها نثبت عند   -1 4وkgmB 2 

cmRR)حيث    BRو ARهما   شعا عهما على التوالي و  BA 10 و BA mMm 2) 

   ARبداللة  مركز قصور المجموعة  Gتعبيرحد  1-1      ن5,,1

 00BAنطلق الساق بدون سرعة بدئية  من الموضع األفقي  0tعند اللحظة   -2

 و اللحظة التي تكون فيها الساق زاوية 0tبتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين اللحظة   2-1      ن1,5

  30  دد سرعة  الخطيةحمع المستوى األفقيGv  الزاويةللمجموعة ثم استنتج السرعة للمجموعة   

 Bو الكرة   Aأحسب بهذا الموضع السرعة الخطية لمركز قصور الكرة   2-2          ن1      

smv يالسرعة البدئية للمجموعة هادا كانت  2-3  ن 5,,1 -1 /3,10  حدد الزاوية القصويةm  00الموضع األفقي التي تكونها الساق معBA 

 (نقط7)      الكميــــــــــــــــــاء

gmمعالجة  حروق المعدة كتلته يحتوي قرص دواء ل -1   1التمرين  33,1  علىmg680  3الكالسيوم  كربوناتمنCaCO  وmg80  من   

23هيدروجينو كاربونات المغنيزيوم  )(HCOMgنعطي  ومواد زائدة molgCaCOM /100)( 3 ,molgHCOMgM /146))(( 23  

 سب كتلة المواد الزائدة قرص الدواء أح 1-1ن      0,5

23و  3CaCOأحسب كميات المادة للجسمين 1-2  ن 0,75 )(HCOMg 

cLVقرصا واحدا في  نذيب  1-3   ن0,75 201  فنحصل على محلوال من الماءS 3   معادلة ذوبان أكتبCaCO 23و )(HCOMg 

 أحسب التركيز المولي الفعلي لكل أيون  1-4            ن 1,5

mlVحجما  Sالمحلول  إلىنضيف  1-5      ن, 801 2( من( 3
2 CONaمن جديد يونات ألة لالفعلي ةالموليكيزاأحسب التر 

 األيونات الممكنة) 
2Ca,

2Mg,
2

3CO,
Na,



3HCO .molgOM /16)( ,molgNaM /23)(  molgCM /12)( ) 

حيث ينتج خالل  نك مع الز HCl حمض الكلوريدريك  غاز تفاعل لتحضير كمية قليلة من غاز تنائي الهيدروجين يمكن انجاز -1     ,التمرين

mLVهذا التفاعل حجما  35  من تنائي الهيدروجين تحت ضغطbarP 013,1   و درجة حرارةC 21 

molKmPaR نعطي     ه  ثم أستنتج كتل أحسب كمية مادة تنائي الهيدروجين المتكون 1-1  ن1,5  ./.32,8 3                         حظ سعيد 

  

 

1الشكل  
الشكل

2 

  

  

A

0 

A 

B 

B

0 

O 

  


