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 التمرين األول:

 و ضغطه C°20من غاز ثنائي االكسجين، درجة حرارة الغاز ھي  g4دورق زجاجي مغلق يحتوي على 
mta1.باعتبار الغاز مثالي في شروط التجربة .  

احسب كمية المادة لغاز ثنائي االكسجين في الدورق. -1  

استنتج حجم الغاز في شروط التجربة. -2  

ما ھي القيمة الجديدة لضغط الغاز؟C°50نسخن الدورق حتى تصل درجة حرارته إلى  -3  

 للتأكد من كون غاز 2O مثالي نسجل قيم الجدول التالي: 

 )aph)P  600 1000 .......... 2400
(V L) 3.5 2.1 1.7 ............

 1- كيف يمكن اثبات ان 2O غاز مثالي؟ اكمل الجدول.

V/1)f=Pمثل منحنى ( -2  

بيانا Rعين قيمة ثابت الغاز المثالي  -3  

lom/g16 (=S I،     O)M 8.314 =R  

 التمرين الثاني:

يمكنه االنتقال على   g200=mكتلته   )S(جسم صلب 
  و يتشكل من جزئين :  BOAمسار 

قوى االحتكاك فيه مھملة ACجزء مستقيم   

حيث  αوي األفقي زاوية تيصنع مع المس BO جزء مستقيم
) 0.7=nisα (  و االحتكاكات متكافئ قوة وحيدة شدتھاf  

نستخدم نابض مرن طوله و   )S(لقذف الجسم صلب   -1
احد   m/N 320 =Kو ثابت مرونته   )L(ھو فارغ  

طرفيه مثبت بحامل إلى النقطة (A) و الطرف اآلخر حر. نضغط على النابض بواسطة الجسم (S) مقدار 
0x من الموضع C    إلى الموضع D ثم نحرر الجملة. عند عودة النابض إلى طوله األصلي تكون سرعة 

 الجسم CV= s/m8 انظر الشكل -1-.

احسب مقدار االنضغاط  -ا  

ما ھي طبيعة الحركة مع التعليل.بنفس السرعة التي اكتسبھا.  )O(يصل الجسم إلى النقطة  -ب  

تجھيز مناسب مكننا من رسم مخططي تغيرات كل من  )BO(يواصل الجسم حركته على الجزء  -2
الطاقة الحركية CE و الطاقة الكامنة  ppE للجملة (جسم + ارض) بداللة الزمن بين اللحظتين (0t= 0)عند 

 ppE = 0 نعتبر مرجع قياس الطاقة الكامنة الثقالية (B) عند الموضع ( 4t= s4 )و (O) الموضع
.)O(المستوي األفقي المار بالنقطة   
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  ) ؟ علل.2) و (1اذا يمثل كل من المخططين (م -ا

بين مع التبرير  -1على المخططين :  باالعتماد -ب
 شكل الطاقة للجملة في اللحظتين 

عين المسافة  -2                                        
 القصوى التي يقطعھا الجسم على الجزء 

  ثم احسب قيمتھا. fبرر وجود قوى االحتكاك  -ج

   gK/N10 =gتعطى قيمة الجاذبية األرضية: 

 

 التمرين الثالث:

و عزم عطارتھا بالنسبة لمحور  mc6=Rبكرة نصف قطرھا 
دورانھا (Δ) المار من مركزھا ھو (0J), يمكنھا الدوران حول 

) األفقي الثابت دون احتكاك. يحلم على امتداد احد Δمحورھا (
g200=Mو كتلتھا  mc20=Lاقطارھا ساق طولھا    

 بحيث ينطبق مركزھا بمركز البكرة.

) كتلته Sة و عديم االمتطاط على محز البكرة ويحمل في نھايته األخرى جسما (يلف خيط مھمل الكتل
g100=m ) يمكنه االنزالق على مستوي مائلCA30°) زاوية ميله عن األفق=α.  

 f) لقوة احتكاك ثابتة S) فيخضع فيھا الجسم (CB) من المستوي المائل املس اما الجزء  (BAالجزء  (
) ينقطع الخيط.B) و عند وصوله الموضع (Aم حركته من الموضع (). يبدا الجس2(انظر الشكل   

) بداللة الزمن سمحت برسم Sان دراسة تغيرات سرعة الجسم (
).2(انظر الشكل  t)=Vالبيان (  

انطالقا من البيان: -/1  

طبيعة الحركة في كل طور.  -ا  

) في كل طور.Sالمسافة المقطوعة من طرف الجسم ( -ب  

.طور كل في )Sالقوى الخارجية المؤثرة على الجسم ( مثل -/2  

) ساق(بكرة+  جملة و الجسم من لكلالطاقوية  الحصيلة مثل -/3
.األول الطور في  

BA ،g ،R ،m، ) بداللة: Δ( الدوران لمحور بالنسبة) ساق+  بركة( الجملة عطالة عزم عبارة اعط -/4
V ،α.ثم احسب قيمته .  

.(Δ) بالنسبة المحور الدوران (0J) 5/- احسب عزم عطالة البكرة 

) للطور الثاني باعتبار الجملة ھي الجسم ثم استنتج قيمة شدة قوة Sمثل الحصيلة الطاقوية للجسم ( -/6
 االحتكاك.

): Δ، يعطى عزم عطالة الساق بالنسبة للمحور (  gK/N10 =gيعطى:    J/Δ=1/12 ML² 
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