
 

 :التمرين األولل
نطلق بواسطة حبل من طرف زورق ذو محرك. ي مجرورm = 80 Kgذو كتلة  ) ولواحقه (الماءجملة متزحلق على 

) ليصل  BCل( ) ثم يمر على مستوى مائB)، يطلق الحبل من يديه عند النقطة ( Aبدون سرعة ابتدائية من النقطة (
كما في  )D(كلتجعله يقفز ليسقط على سطح الماء عند النقطة  كما في الش Km/hCV 72 =) بسرعة  Cالى النقطة ( 

الشكل المرافق.
 للمتزحلق و نعتبرأن: Gفي كل التمرين ندرس حركة مركز عطالة الجسم 

 .ثابتة في الشدةFقوة الجر-
بالقوةكل االحتكاكات منمذجة-

Nf 100�.
.BDاالحتكاكات مهملة على الجزء -
-g = 10 N/Kg , L=AB=200m

h = 2m
I.قبل القفز ( على الجزء الجزء األول :ABC:(

مثل كيفيا مختلف القوى على المتزحلق عند )1
.)MG(النقطة 

ثم  (AB)عن عمل كل قوة في األجزاءعبر )2
(BC).

,m بداللة (Fبتطبيق الحوصلة الطاقوية للجملة ( متزحلق +أرض) و معادلة انحفاظ الطاقة استنتج عبارة القوة )3
(fc, g , L , h , V. .ثم احسبها

لمطبقة عل القوى ا : منتظمة، متسارعة أو متباطئة.استنتج خصائص محصلة(BC)ما طبيعة الحركة على الجزء  )4
المتزحلق في هذا الجزء.

II.عند القفز( الجزء الجزء الثاني :CD (
 

 للجملة ( متزحلق + أرض ). ppEو  cEعلى المخطط المرافق مثلنا تغيرات 
انسب كل بيان لكال من الطاقتين المذكورتين، علل.)1
 .(D)و(C)كيف يمكن التحقق بواسطة هذا المخطط أن االحتكاكات مهملة بين )2
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المـــّدة:ساعتانن المادة: العلوم الفيزيائيـــةة 1,2ع.تت  2القسم::
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الىالى النقط
الشكلالشكل المرا

في كل التمرفي كل التمرين

Fقوة الجرقوة الجر--
كل االحتكاكل االحتكاكات م-

NNff 100100NNN��.
كات مهملة علىحتكاكات مهملة على ال

0 N/Kg , L=AB=2/Kg , L=AB

ABCC على الجزء فز ( على الجزء 

تزحلق عند على المتزحلق عند 

((ABA ثمثم (

+أرض) و معاحلق +أرض) و معادلة ا

ارعة أو متباطئمتسارعة أو متباطئة.اس

)رض ). ض

((D).



  التمرين الثاني:
، مثبتة  m = 200gنواس من كرية صغيرة كتلتها  يتكون

 . L = 1mلطرف خيط مهمل الكتلة  طوله  
له اثم يترك لح Ө0=  060يزاح عن وضع توازنه بزاوية 

بدون سرعة ابتدائية. عند لحظة مروره بوضع التوازن 
فيتقلص  K = 200N/mيصطدم بنابض أفقي ثابت مرونته

 .(X)هذا األخير بـمقدار 
. (AB)حدد قيمة عمل توتر الخيط خالل االنتقال)1
باعتبار أن عند التقلص أألعظمي للنابض، الكرية تبقى )2

.Bعلى المستوي األفقي النار بالنقطة 
) لة الطاقوية للجملة ( نواس + أرض بتمثيل الحصي

 .(X)تطبيق معادلة انحفاظ الطاقة ، احسب المقدار بو

 .g = 10 N/Kgمالحظة: الجملة المدروسة معزولة و تأخذ 
 

 التمرين الثالث:
(  . حددالعباراتال&�يحةمنب#نالعباراتالتاليةو���ا��اطئم��ا1

صعدوالالتيارالك4ر;ائيفياملعادنناتجعنحركةااللك��وناتا��رةب#نمافيا�7اليلف4وناتجعنحركةااللك��وناتاملوجبةنحوامل�

. سالبةنحوامل4بط
. اليمررالتيارالك4ر;ائيال�HيتمFGببEيةجزBCيةO6H2Cااليثانول �
. استقطابا�KزCئآتيEتجعنالتعادلفيالك4روسالبية�
�HClعطيمحلولشارديOشارديتفاعل4معاملاءQمرك 

   L 0.5فيكميةXافيةمناملاءاملقطرثمنكمال��KماSO2Al3UV)4(نذيبكتلةمعينةمنك�Sيتاتاالملنيوم)2
YVاملوZFGيتاتاالملنيوم��ك�S3فنحصلعلىمحلولك-mol/L10 .

. اوجدكتلةك�Sيتاتاالملنيومالواجباذاب`�ال^�صولعلىا�7لواللسابق )أ
. اكتبمعادلةانحالالمل^�فياملاء )ب
. اوجدتركFGا�7لولQشوارداالملنيوموشواردالك�Sيتات )ج
 mL100ل4ذاا�7لولوضعناGمناجاليجادقيمةناقلية )د

لنكيبدارةك4ر;ائيةمناسبةو;استعما��ليةلقياسالناقليةتمكنامنا��صولعلىقيمتيالناقليةوالناقليةام��فيب#شروfعدتر 

. وعية
. Kاوجدثابتا��لية)1
. Cاعطيعبارةالناقليةالنوعيةبداللة)2
 )4SO(اوجدقيمةالناقليةاملوليةالشارديةلشاردةالك�Sيتات)3

.YVاملوFGناقيمةال��ك�Gةاذاغ�GاالخZذZقيمة�GلتتغZCللمحلول؟برراجابتك 

.YkيائيالذييؤثرFGواملقدارالفZواببالفماKانا�X؟. اذا

M(Al)=27g/mo l,  M(S)=32g/mol ,  M(o)=16g/mol ,
1-75.2ms.m=,,  G=2ms1-)=18.3ms.m2.mol+3 (Al
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هذهذا األخ
حدحدد قيم))11
باعتبارباعتبار أن ع))22

على المستوعلى المستوي األ
يييلةلة الطبتمثيل الحصيبتمثيل الحصي

طبيق معادلة انحتطبيق معادلة انحفاظب ب

 المدروسة معزجملة المدروسة معزولة

��العمنب#نالعبارراتالتاليةواتالتاليةو

جعنحركةااللكادنناتجعنحركةااللك��ونا

CيةجزEببFGيتم�Hيةلك4ر;ائيالEببFGيتم�Hئيال

بيةسالبية .و4رو
دردي شا

مناملاءاملقطرثمنافيةمناملاءاملقطرثمنكمال

.سابق

علىقيمتيالناقصولعلىقيمتيالناقليةوالن


