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  تنظيم ورقة التحرير يؤخذ بعين ا��عتبار

  يعطى التعبير الحرفي قبل التطبيق العددي
 

  : نقط ) 7(  1التمرين 

  
�كتلة نذيب  = �حجمه  (S)في الماء فنحصل على محلول  (�����)صيغته   IIمن كلورور الحديد   �	��,� =

���	��   

  ن)1( التي تمت إذابتها في الماء . IIأحسب كمية مادة كلورور الحديد -1

  ن)1,5. ( (S)للمحلول  ��والتركيز الكتلي  Cاحسب التركيز المولي -2

  ن)1(في الماء . IIأكتب معادلة ذوبان كلورور الحديد -3

  ن)1,5( أن�� الجدول الوصفي للتفاعل واستنتج قيمة التقدم ا��ق�� .-4

  ن)1( . (S)المتواجدة في المحلول  ���و  ����ل��يونات استنتج التراكيز الفعلية -5

=��نضيف حجما -6   . ’Cه المولي هو تركيز  (’S)قصد تخفيفه فنحصل على المحلول  (S)الى المحلول   ��	���

  ن)C’ . )1احسب 

  نعطي الكتل المولية الذرية :

�(��)= =(��)�و          �����.�	�� ��,�	�.�����  

  

  نقط) :6( 2تمرين 
  

� نأخذ  = ��	�.����	  

�كتلته  (S)جسما صلبا  نعتبر  = على مستوى مائل   ����

  بزاوية

 � =   بالنسبة للمستوى ا��فقي . °��

��ب��عة  Aمن نقطة   (S)نطلق الجسم = �,��.��� .  

 ن)1( . ما طبيعته ؟ Bو  Aأوجد شغل الجسم بين النقطتين -1

 . AB=40 cmنعطي المسافة 

 Bو  Aقة الحركية للمتزلج بين النقطتين أحسب تغير الطا-2

  ن)1(.

بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على المتزلج بين النقطتين -3

A  وB  المقرونة بتأثير المستوى المائل  ⃗���أوجد شغل القوة

  ن) 1,5( .ما طبيعة هذا الشغل؟ (S)على الجسم 

  ومنحاها معاكس لمنحى الحركة . ABموازية ل  ⃗��. نعتبر ا��حتكاكات مكافئة لقوة  fاستنتج شدة قوة ا��حتكاك -4

  ن)1,5(

�′�نحو ا��على ب��عة بدئية  Bمن النقطة  (S)ندفع الجسم -5 = التي يقطعها على   dاحسب المسافة  ���.�	�,�

  .منعدمة ��عته  صبح المستوى المائل لت

  

  بأصيلة ات علوم الحياة و ا��رضمنتدي
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  نقط) :7( 3تمرين 

  
ث��ثة أجزاء كما يبين توجد على مستوى رأ�� وتتكون من  ABCDعلى سكة  m=100gنقطي كتلته  (S)ينزلق جسم صلب 

  . الشكل أسفله

  

  
  

  جزءAB  مستقيمي مائل بالنسبة للمستوى ا��فقي بزاوية� =  .  AB=0,9 mوطوله  °��

  جزء مستقيميBC . 

  جزءCD  دائري شعاعهr=50 cm . 

  بدون ��عة بدئية . Aمن النقطة  (S)نحرر الجسم 

  .  g=10 N/kgنهمل جميع ا��حتكاكات ونأخذ 

  ن)AB .)1على الجزء   (S)اجرد القوى المطبقة على الجسم -1

  ن)1( ص مبرهنة الطاقة الحركية .اعط ن-2

  ن)��B . )1,5عة الجسم عند مروره من النقطة  ��بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية ، احسب -3

  ن)1( علل جوابك ؟ BCعلى الجزء  (S)حدد طبيعة حركة الجسم  -4

  من السكة . CDيتابع الجسم حركته على الجزء -5

�بالزاوية  (S)للجسم  Mنمعلم الموضع -5-1 = (��,��)�   

   ن) 1,5( يكتب على الشكل التالي Mعند الموضع  (S)ين أن تعبير ��عة الجسم ب

  

�� = ���
� − ��.�(� − ����) 

 

  ن)1. ( ��(أنظر الشكل ) .استنتج قيمة  ��التي نمعلمها بالزاوية  Nيتوقف عند النقطة  (S)علما أن الجسم  -5-2

  

  

  

  بأصيلةالحياة و ا��رض ات علوم منتدي
  

  

  

  




