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 التمرين األول كيمياء

ننجز التحليل الكهربائي لبرومور الرصاص 
2

Pb 2Br
  ارة بتيار كهربائي شدتهرارة مرتفعة بواسطة مولد يزود الدعند درجة الح 

I اآلخر أثناء هذا التحليل الكهربائي يتوضع فلز الرصاص على أحد االلكترودين ويتكون غاز ثنائي البروم بجوار االلكترود. ثابته. 

tعند اشتغال المحلل الكهربائي لمدة زمنية  3600s   تتكون الكتلة ،m 20.72g  من فلز الرصاص. 

وجتان المتدخلتان  في التفاعل المزد -- : معطيات 
2
(aq) (s) 2(g) (aq)Pb / Pb et Br / Br
 

 ثابتة فرادي --،  

4 1
1F 9.65 .10 C.mo

  ،--  الحجم المولي للغازات في ظروف التجربة
1

mV 70.51 .mo
  

الكتلة المولية للرصاص  --
1

M(Pb) 207.2g.mo
. 

 .الذي يتكون بجواره ثنائي البروم( الكثوداألنود أو )أعط اسم االلكترود  ( 1

 .أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل عند كل الكترود والمعادلة الحصيلة أثناء اشتغال المحلل( 2

 .tللتيار الكهربائي المار في الدارة خالل المدة  Iحدد الشدة  ( 3
 .tلغاز ثنائي البروم المتكون خالل المدة  Vي ظروف التجربة ، الحجم أحسب ف( 4
 

 دراسة حركة قذيفة أول  التمرين

 ويتميز سطحها الخارجي بعدد كبير من األسناخ . المستعملة في المسابقات الرسمية لمجموعة من المواصفات الدولية تخضع كرة الغولف

alvéoles تساعد على اختراق كرة الغولف للهواء بسهولة، والتقليل من احتكاكاته. 

 Oعن الشروط البدئية التي ينبغي أن يرسل بها كرة الغولف من نقطة  خالل حصة تدريبية، وفي غياب الرياح، حاول العب الغولف البحث

 (.1-شكل)على نفس االستقامة  Qللشجرة والحفرة  Kوالموضع 

mكتلة كرةالغولف   : معطيات  45g ، تسارع الثقالة 

2
g 10m.s

  ،OQ 120m;OK 15m;KH 5m   

 .دراسة حركة كرة الغولف في مجال الثقالة المنتظم( 1

t)عند اللحظة  0) أرسل الالعب كرة الغولف من النقطة ،O بسرعة 

بدئية 
1

0V 40m.s
  0تكون متجهتهاV  20الزاوية   

 مركز قصور الكرة في المستوى Gلدراسة حركة . مع المستوى األفقي

,O,i)الراسي، نختار معلما متعامدا  ممنظما  j)  أصله مطابق للنقطةO. 

 .مركز قصور الكرة Gإحداثيتي متجهة سرعة  yVو  xVبتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أثبت المعادلتين التفاضليتين التين تحققهما ( 1.1

 .استنتج التعبير الحرفي لمعادلة مسار الحركة. Gلحركة  y(t)و  x(t)تين الزمنيتين أوجد التعبير الحرفي للمعادل( 2.1

Bمن مسار مركز قصور الكرة أفصولها  Bنعتبر نقطة  ( 3.1 Kx x 15m   وأرتوبهاBy . أحسبBy .. هل تصطدم الكرة

 بالشجرة ؟

24بالنسبة للزاوية ( 4.1   0حدد قيمة . ال تصطدم الكرة بالشجرةV السرعة 

 .Qولف كي تسقط في الحفرة البدئية التي ينبغي أن يرسل بها الالعب كرة الغ

 .دراسة حركة كرة الغولف على مستوى أفقي( 2

 .I، حيث استقرت بعد سقوطها في نقطة Qلم ينجح الالعب في إسقاط الكرة في الحفرة 

 Iل الالعب من جديد كرة الغولف من النقطة أرس. الكرة والحفرة توجدان في مستوى أفقي

 .دون فقدان تماسها مع المستوى األفقي Qتجعلها تصل إلى الحفرة  1Vبسرعة بدئية أفقية 

 (.2-شكل)أصال للتواريخ  I، ونختار لحظة إرسال الكرة من (O,i)مركز قصور الكرة في المعلم  Gندرس حركة 

تها ثابتة ومعاكسة لمنحى الحركة وشد fنعتبر أن الكرة تخضع أثناء حركتها الحتكاك مكافئة لقوة وحيدة متجهتها 
2

f 2.25 .10 N
 

 .بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد المعادلة التفاضلية لحركة مركز قصور الكرة( 1.2

 Gاستنتج طبيعة حركة ( 2.2

 .4sوأن الحركة استغرقت  علما أن الكرة وصلت إلى الحفرة بسرعة منعدمة، 1Vحدد قيمة ( 3.2
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 دراسة حركة متزلج فيزياء التمرين ثاني 

انطالق المتزلج يحتل  عند. ، على سطح الماء بواسطة حبل أفقي  mوكتلته  Gمركز قصوره  (S)خالل مسابقة بحرية يجر قارب متزلجا 

G  الموضعA  وبعد قطعه مسافة ،AB  ينفصل(S)  عن الحبل ويصعد فوق لوحB'D'  مائل بزاوية  بالنسبة للوستوى األفقي

 .Dو  Bو  Aمن المواضع  (S)خالل الحركة يمر مركز قصور . ويسقط على سطح الماء  'Dللماء ، ليقفز من النقطة 

10 : معطيات  ;m 80kg     شدة مجال الثقالة ،
2

g 10m.s
 االحتكاكات مهملة خالل مرحلة القفز ،. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABدراسة حركة المتزلج خالل المرحلة ( 1

قوة ثابتة  (S)منحاها معاكس لمنحى الحركة ، ويطبق الحبل على  fيخضع المتزلج الحتكاكات ، مع الماء والهواء نكافئها بقوة أفقية 

Fشدتها  276N . لدراسة حركةG  نختار معلما(A,i)  المتزلج من مرتبطا باألرض ، ونعتبر لحظة انطالقA بدون سرعة بدئية 

 .اصال للتواريخ

 .لمركز قصور المتزلج  GVبتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة ( 1.1

الذي ( 2)المحصل عليه ببرنام مناسب ، من الحصول على منحنى الشكل  مكن تصوير المتزلج بواسطة كاميرا رقمية ، ومعالجة الشريط( 2.1

 .لمركز قصور المتزلج بداللة الزمن GVيمثل تطور السرعة 

GVأوجد مبيانيا معادلة السرعة ( 1.2.1 (t)  استنتج قيمة التسارع ،Ga. 

 .شدة القوة المكافئة لالحتكاكات fألوجد قيمة ( 2.2.1

Btعند اللحظة  Bيمر المتزلج من الموضع ( 3.1 15s استنتج قيمة المسافة ،AB. 

 .دراسة حركة المتزلج خالل مرحلة القفز( 2

 لدراسة(. 1شكل ) DVبالسرعة  'Dليقفز عند الموضع  'B'Dيواصل المتزلج حركته على اللوح 

,'D,i)حركة القفز ، نختار معلما متعامدا وممنظما  j') مرتبطا باألرض، ونعتبر لحظة انطالقه 

 .أصال للتواريخ Dن النقطة م

 نتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد التعبير الحرفي للمعادلتين التفاضليتين اللتين تحققهما( 1.2

x  وy إحداثيتي مركز قصور المتزلج. 

 .Gعادلة مسار حركة أوجد التعبير الحرفي لم( 2.2

Gxفي إطار تحسين إنجازه ، قام المتزلج بمحاولة قفز حيث احتل مركز قصوره موضعا أفصوله ( 3.2 35m  عند اللحظةt 1.27s 

 .Dبها المتزلج الموضع التي غادر  DVأوجد قيمة السرعة ( 1.3.2

 .لحظة مرور المتزلج من قمة المسار Ftحدد قيمة ( 2.3.2

 

 


