
السنة األولى بكالوريا        22/22س          النقطة       2الدورة األولى     الفرض الثاني        المدة 

 علوم رياضية
 

chimmie physiqurescience.wordpress.com Page 1 
 

 (نقط 7)الكيمياء 
 .أعط تعريف محلول الكتروليتي( 1

(aq)3: أكتب معادلة ذوبان المركبات التالية( 1.2( 2 4(s) 2(s) (s)HNO ; FeSO ;CaC ; KC 

 أعط اسم كل مركب من المركبات السابقة( 2.2

3: دقيقية نريد قياس األحجام التالية بطريقة  (3 2 1V 45m ; V 20m ; V 2.5m   

 .بالنسبة لكل حجم اذكر الوسيلة التي يجب استعمالها

2نتوفر على محلول لكحول االيثانول ( 4 6C H O  كتلته الحجمية
1

0.69g.m
 . 

mنريد استعمال كتلة  10g من هذا الكحول 

نعطي الكتلة المولية لهذا الكحول 
1

M 46g.mo
 

 .احسب كمية مادة هذا الكحول المستعملة( 1.4

mأحسب حجم الكحول الموافق للكتلة ( 2.4 10g هذا الحجم منه ، ثم اقترح الوسيلة التي يجب استعمالها بدقة لقياس. 

 ما هي قيمة الحجم المولي لهذا الكحول ؟( 3.4

 

 (نقط 6)الشغل وقدرة قوة  1تمرين فيزياء 

 مطبقة على جسم يتحرك على مستوى أفقيFأعط تعبير القدرة اللحظية لقوة ( 1

 Vبسرعة متجهتها  

mكتلته  (C)نعتبر جسم ( 2 200g ينزلق باحتكاك على مستوى ، 

10مائل بزاوي    من األعلى نحو األسفل. 

 ومثلها على الشكل جانبه بعد (C)أجرد القوى المطبقة على الجسم ( 1.2

 .نقله على ورقتك

AB  ندما يتحرك الجسم على مسافةع أحسب شغل كل قوة تم ذكرها سابق (2.2 1m 

هي  (C)علما بأن سرعة الجسم ( 3.2
1

V 2m.s
  أ حسب قدرة ، 

نعطي شدة مجال الثقالة .  Pقوة الوزن 
1

g 10N.kg
 

 

 (نقط 7)الشغل وقدرة قوة  2 التمرين

Rنستعمل محرك له شكل أسطواني شعاعه  2cmيطبق مزدوجة ، 

Pقدرتها  10W  لتحريك جسم(C) على مستوى نحو األعلى بدون احتكاك 

10 مائل بزاوية    لمستوى أفقيبالنسبة . 

نعطي شدة مجال الثقالة 
1

g 10N.kg
 

 (C)وى المطبقة على الجسم اجرد الق( 1

60trعلما بأن المحرك يدور بسرعة زاتوية ثابتة قيمتها ( 2 /min 

tطيلة مدة زمنية  0.5min  

ب  رعة الزاوية أعط قيمة الس( 1.2
1

rad.s


 

 الي يطبقها المحرك أحسب قيمة عزم المزدوجة التي يطبقها (2.2

f)للقوة التي يطبقها المحرك على الحبل ] استنتج الشدة ( 3.2 ) 

 .(C)للجسم  mأحسب الكتلة ( 4.2

 المحرك خحالل هذه الحركة ما هي عدد الدورات التي يدور بها( 2.2

 


