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 التمرين األول فيزياء
mينزل متزلج كتلته  70kg  15منحدرا ذا ميل% ، 

بسرعة بدئية 
A

v 5m/s  . بعد أن قطع مسافةAB 50m  حسب ، 

الخط األكبر ميال، صارت سرعته 
B

v 10m/s . 

 .نعتبر أن القوة التي يطبقها السطح على المتزلج ثابته

 .عين شغل القوة التي يطبقها السطح على المتزلج أثناء نزوله المنحدر( 1

 

 .عين شدة هذه القوة( 2

 بعد أن Bبنفس السرعة السابقة، وينزل المنحدر متعرجا، فيصل إلى النقطة  Aينطلق المتزلج مرة أخرى من النقطة ( 3

 . ABقطع مسافة تساوي ضعف المسافة 

kنعطي معامل االحتكاك  0.076  عين سرعة المتزلج عند النقطة،B. 

 .مبرهنة الطاقة الحركية ، مبرهنة العزوم:  التمرين الثاني 
Pبواسطة محرك قدرته ثابته  10w وانة متجانسة ،كتلتها نجعل أسطm 2kg  وشعاعهاr 20cm تدور، 

حول محور ثابت  Δ يمر بمركز قصورها. 

Nالالزمة ليصبح تردد األسطوانة  Δtأحسب المدة الزمنية ( 1 10tr / s نعتبر االحتكاكات مهملة،. 

Nعند التردد ( 2 10tr / s  نطبق مماسيا على محيط األسطوانة قوة،F
ur

ثابته،لتصبح حركتها منتظمة، عين شدة القوة  

F
ur

 . 

 

 حساب سرعة كرية:  التمرين الثالث
mكرية كتلتها  30cmlله نعلق في طرف خيط طو 50g  .نزيح الكرية عن موضع 

توازنها بزاوية 
0

α 40  ونحررها بدون سرعة بدئية. 

gونأخذ . نهمل جميع االحتكاكات وكذا كتلة الخيط  9.81N/kg . 

 .عين سرعة الكرية عند مرورها بموضع توازنها

 دراسة خليط: التمرين الرابع

نمزج حجما 
1

V 50 m l  من محلول
1

S  لكبريتات الصوديوم تركيزه
1

C 0.02 mo / l l  وحجما

2
V 150 m l  من محلول

2
S  لكبريتات األلومنيوم تركيزه المولي

2
C 0.01 mo / l l . 

 .أحسب التراكيز المولية الفعلية لألنواع المتواجدة في الخليط( 1

 .تاكد من أن المحلول المحصل عليه محايد كهربائيا( 2

 التمرين الخامس

الالمميه ،صيغته من كبريتات الصوديوم  7.42gنذيب 
2 3(S)

Na CO  في الماء ،فنحصل على محلولS  حجمه 

V 250m l. 

 .أحسب التراكيز المولية الفعلية لألنواع الناتجة عن ذوبان هذا المركب في الماء( 1

Vحجما  Sنضيف إلى المحلول ( 2 150m l  من محلول مائيS'  لكلورور الصوديوم تركيزه الكتلي 

t 11.7g / l. 

 ما التراكيز المولية الفعلية لأليونات المتواجدة في الخليط؟

   

 


