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 الفرض األول كيمياء
 القياس في الكيمياء( 1

1: نريد أخذ األحجام التالية لسائل بدقة عالية ، أذكر اآللة المالئمة لكل حجم ( 1.1 2 3V 50m ; V 10m ; V 9m   

نتوفر على محلول االيثانول كتلته الحجمية  (1.1
1

0.65g.m
   . نعطي الكتل الذرية المولية: 

1 1 1
M(O) 16 g.mo ; M(C) 12 g.mo ; M(H) 1 g.mo

     ،  2الصيغة العامة لاليثانول 6C H O 

الحجمية للماء  الكتلة
1

e 1g.m
  

mنريد أن نأخذ كتلة ( أ 5g ، أحسب كمية مادة هذه العينة ، ثم أحسب الحجم الموافق ، واذكر األذات التي يجب استعمالها  من االيثانول

 .ألخذ هذا الحجم

 .حدد الحجم المولي لهذا االيثانول( ب

 كمية المادة ، الحجم كمية المادة( 1

كتلته المولية  3HNOلحمض النتريك  نتوفر على محلول تجاري
1

M 63g.mo
  وكثافتهd 1.12  والنسبة المأوية لحمض

Pالنتريك في هذا المحلول  40% 

 لتر من محلول حمض النتريك 1أحسب كتلة حمض النتريك في ( 1.1

 احسب التركيز المولي للمحلول التجاري( 1.1

 

 التمرين األول فيزياء
 جسم صلب في دوران حول محور ثابت

dمتجانس وقطره  (D)قرص  12cm  يدور بسرعة زاوية ،
1

2rad.s
 

 وثابت Oبالنسبة لمحور تماثله الذي يمر من مركزه 

 توجد على مسافة  Mذكر بالعالقة بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية لنقطة  (1

R  من المركزO. 

ARبمسافة  Oتبعد عن المركز  Aالنقطة ( 1 2cm قطة ، والنB 

BRبمسافة  Oتبعد عن المركز  6cm 

 ، ماذا تستنتج  Bو  Aأحسب السرعة الخطية لكل من النقطة ( 1.1

trأحسب قيمة السرعة الزاوية للقرص بالوحدة ( 1.1 /min 

 خالل مدة زمنية  Oحول النقطة  Aالتي تدور بها النقطة  ما هي الزاوية ( 1.2

t 3s  

 Nللقرص ، واستنتج قيمة التردد  Tأحسب قيمة الدور ( 1.2

 

 شغل قوة ثابته: التمرين الثاني 

 في الحاالت التالية ، وحدد هل الشغل Fغل القوة احسب قيمة ش( 1

 .محرك ام مقاوم

AB: نعطي  1.5m  وF 3.5N 

mكتلته  (C)جسم ( 1 150gيتحرك بدون احتكاك على 

مستوى مائل بزاوية 
0

10   بالنسبة لمستوى(P) أفقي 

Fشدتها ثابته  Fتحت تأثير قوة  0.26N على طول قطعةAB 2m 

 األسفل نحو األعلى من

: شدة مجال الثقالة  : نعطي 
1

g 10N.kg
 

 خالل حركته ومثلها (C)اجرد القوى المطبقة على الجسم ( 1.1

 بدون سلم على الشكل بعد نقله على ورقتك 

 احسب شغل كل  قوة تم جردها في السؤال السابق( 1.1

 أعط تعريف قوة محافظية( 2

 

 

 


