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. ةساع 02 المدة :                                           06/12/2018 التاريخ :                                     . علوم تجريبية 02 : مستوىلا

 دقيقة)    50( العمل و الطاقة الحركية + الطاقات الكامنة) (المدة :   نقاط ) 08(  :ول التمرين األ
I-  تتدحرج كرة نقطية كتلتهاm = 100g  من موضعA  أعلى مستوي مائلAB  

αل عن األفق بزاوية يمي   Bبدون سرعة ابتدائية ، فتصل إلى الموضع  45° =
vBبسرعة  = 2 m/s  . 

  . AB = 80cmعلما أن   Aأحسب الطاقة الكامنة الثقالية عند الموضع  -1
                              . Bأحسب الطاقة الحركية عند الموضع  -2
 عمل  ، فأحسب ''  ال''  بـــ  ان الجوابمعزولة طاقويا ؟ إذا ك هل الجملة -3

      و شدة القوى المسببة لذلك.
II-  تواصل الكرة حركتها على مستوي أفقي خشن لتتوقف في الموضعC فكان ، 

vشكل البيان :  2 = f (d) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . ؟ علّل ما هو البيان الصحيح الموافق لحركة الكرة على السطح األفقي الخشن -1
 ؟  BCما هو طول المستوي األفقي  -2
أحسب عمل قوى ، و أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة الموافقة ، ثم  Cو  B بينللجملة (كرة)  مّثل الحصيلة الطاقوية -3

 . 20cmاالحتكاكات عندما تقطع الكرة مسافة 
III-  تسقط الكرة شاقوليا نحو األسفل فتقطع مسافةCD = 50cm  ولي ملتحم باألرض ، ثابت لتصطدم بطرف نابض شاق

 (تهمل جميع اإلحتكاكات) .  . Kمرونته  

lُيعطى منحنى معايرة النابض السابق  -1 = f (T) : حيث ، l  طول النابض وT  
 . مقابلشدة توتر النابض في الشكل ال

 أ/ أكتب المعادلة البيانية .
 . l0 ، و طول النابض األصلي  Kب/ أحسب ثابت مرونة النابض 

 ، و أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة Dو  Cالحصيلة الطاقوية للجملة (كرة) بين  مّثلــ/ ج
 أحسب سرعة إصطدام الكرة بالنابض . الموافقة ، ثم

 .  x = DEعندما تسقط الكرة على النابض ينضغط  بمقدار  -2
 ، و أكتب معادلة  Eو  Dنابض) بين  مّثل الحصيلة الطاقوية للجملة (كرة + أ/

 . x أحسب مقدار اإلنضغاط للجملة المدروسة ، ثمفاظ الطاقة إنح
 .)g = 10 N/Kg   :ُيعطى (                              .   5cmشدة توتر النابض عندما يكون منضغطا بمقدار  ب/ أحسب

                                                                                                                   
 دقيقة)    35( قياس الناقلية) (المدة :   نقاط ) 06(  : نيثاالتمرين ال

I-  لدراسة خصائص خلية قياس الناقلية نستعمل محلول(S)  ليود األلمنيوم الُمحّضر بإذابة كتلة(m) من مسحوقه في
 100 mL  0,03  هو : من الماء المقطر ، فكان تركيزه بشوارد اليود mol/L . 
 أكتب معادلة إنحالل يود األلمنيوم في الماء . -1
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Alاستنتج تركيز المحلول بشوارد  -2 3+ . 
 المستعملة ، مبرزا البروتوكول التجريبي المتبع (m)حسب الكتلة أ -3
 . (S)حضير المحلول تل

 ن :، تحصلنا على البيا ةالسابق خلية القياسباستعمال  -4
  I = f (U)  : التالي 
 ،دّعم إجابتك برسم تخطيطي  ،/ هل هذا القياس مباشر أم ال ؟ علّل أ

 . )ليه كافة البيانات الالزمة(ع                     / أحسب ناقلية المحلول .ب
 للمحلول . الشاردية / أحسب الناقلية النوعية الموليةجــ

 . / أحسب ثابت الخليةد
II-   50نأخذ mL   من المحلول(S)  و ُنضيف له الماء في كل مرة ، 

 فنحصل على جدول القياسات التالي من أجل كل إضافة :  
     

         24 5 8 10 C (mmol/L)
1420 750 620 410 …… R (Ω) 
………… …… …… …… 

(…..) 

 أكمل الجدول . -1
  ؟ ما هي وحدته ؟   ماذا ُيمثل المقدار   -2

gمّثل البيان :   -3 (C)  ماذا تستنتج ؟ ، 
 .  جــ -I-4للمحلول ، ثم قارنها مع تلك المحسوبة في السؤال  الشاردية أحسب الناقلية النوعية المولية -4
    ;       :عطى يُ 
                                                   ;       

 دقيقة)    35( قياس الناقلية) (المدة :   نقاط ) 06(  : لثثاالتمرين ال
I- نحّضر محلول (S0)  2) لكبريتات الصوديومNa +

(aq) + SO4
2

(aq))  تركيزه المولي   C0 � 4,102 mol / L 
V0و حجمه   = 500mL  بإذابة كتلة m'    من مادة تجارية نسبة نقاوتهاP = 80%  . 

 . (S0)الواجب أخذها من المادة التجارية لتحضير المحلول   'm أوجد قيمة الكتلة  -
II-  نحّضر إنطالقا من المحلول(S0)  محاليل مختلفة التراكيز و لها نفس الحجمV = 100mL  س الناقلية     ، ثم نقي

       فنتحصل على النتائج التالية :،   250cلكل منها عند درجة حرارة  
 النوعية 
  (S4)  (S3)  (S2)  (S1)  المحلول

0,521,041,562,08
 (mS.cm1)
2,103 4,103 6,1038,103C (mol.L1) 

 على الترتيب . (S2)،  (S1)لتحضير المحلولين   (S0)ا من المحلول مالواجب أخذه V01 ، V02  / أحسب الحجمين1

 / أرسم البيان : 2 = f(C) . 
 ، ماذا يمثل هذا الثابت فيزيائيا ؟(الميل)  a/ أحسب من البيان ثابت التناسب 3
 .   / أحسب الناقلية النوعية المولية الشاردية4

III- ريتات الصوديوم تركيزه المولي في المخبر تتواجد قارورة لمحلول كبC0'   10مجهول ، نأخذ كمية منه و نمّددها 
 250cعند نفس درجة الحرارة  2cmو البعد بينهما    4cm2ها يمرات ثم نعايرها بإستعمال خلية لقياس الناقلية مساحة سطح

G = 2,6، فنجد أن ناقليته   mS . 
 .لهذا المحلول   'C0أوجد قيمة التركيز المولي  -
           .      : c025عطى عند  تُ  

                                           ،     ،      . 
                                                                                 

.بالتوفيــق و النجــاح                                                                                
                               .ى ــــــإنته 2/2صفحة 

 هل ه
/ أح/ أحسببب
ـ/ أحسب/ أحسب النجــجــ

/ أحسب ثابت/ أحسب ثابت الخد
II-  500خذ نأخذ mLmL  من

على جدولحصل على جدول القياس
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تنتج ؟ا تستنتج ؟
محلول ،للمحلول ، ثم قارنهاية
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دقيقة)   دقيقة)   35
(2(2NaNa ++

(aq)تركيتركيزه ا
P = 80%80%تها  بة نقاوتها  

..((SS0))حلول  المحلول 
10000mLmL =حجم س الحجم 
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