
 
 

                                                                              الموضوع االول الفٌزٌاء ) 7 نقط ( 
 AB=4mطوله  ABجزء مستقٌم ٌتكون من  ABCDٌمكنه ان ٌنتقل فوق طرٌق  m=0.5kgنعتبر جسما صلبا كتلته 

 جانبه :كما ٌوضح الشكل  CD=3mطوله  CDوجزء مستقٌم  R=1.5mشعاعه  BC وجزء دائري
 بدون احتكاك   ABCفً المدار  Sونعتبر حركة الجسم  θ°60=نعطً 

 بدئٌة. بدون سرعة Aونطلقه فً الموضع 
 Sاجرد القوى المطبقة على الجسم  -1
 عرف الطاقة المٌكانٌكٌة. -2
 متى نقول أن الطاقة المٌكانٌكٌة منحفظة . -3
 Cعند Epp=0نختارالحالة المرجعٌة .Aفً الموضع  Sللجسم عبر عن طاقة الوضع الثقالٌة والطاقة المٌكانٌكٌة  -4

 Aعند النقطة  Eppطاقة الوضع الثقالٌة قٌمة أحسب  - أ
 Aعند النقطة  Emاقة المٌكانٌكٌة طالقٌمة أحسب  - ب

 Bعند الموضع  Sطاقة الوضع الثقالٌة والطاقة الحركٌة للجسم قٌمتً احسب كال من  -5
 Cعند الموضع  Sاحسب كال من طاقة الوضع الثقالٌة والطاقة الحركٌة للجسم  -6
 . Dسرعة المتحرك تنعدم عند النقطة  نعتبر -7

 . علل الجواب ? هل الطاقة المٌكانٌكٌة تنحفظ-أ
  Dو  Cأحسب شغل قوة االحتكاك بٌن النقطتٌن -ب          
 CDالمحررة خالل االنتقال  Qاستنتج كمٌة الحرارة -ج          

 (نقط  6الموضوع الثانً الفٌزٌاء)                                                                        

ٌمكنها الدوران حول محور ثابت أفقً ٌمر من  L=40cmوطولها  m=200gمتجانسة كتلتها  ABنعتبر ساقا 

A بدون احتكاك. عزم قصور الساق هوmL2 JΔ=
 

 
 . 

 ω=30.5 rad/sندٌر الساق بسرعة زاوٌة ثابتة -1
 .أحسب الطاقة الحركٌة للساق     

 عند انتقالها θو  L و  gو m  عبر عن تغٌر طاقة الوضع الثقالٌة للساق بداللة-2

 . Aمع الخط الرأسً المار من  θمن موضع التوازن المستقر الى موضع تكون فٌه زاوٌة 

 θو  0θ=استنتج تعبٌر تغٌر الطاقة الحركٌة للساق بٌن الموضعٌن -3

  m=60°θنزٌح من جدٌد الساق من موضع توازنها المستقر بزاوٌة  -4

 كحالة مرجعٌة لطاقة الوضع الثقالٌة. G0نختار المستوى االفقً المار من  بدون سرعة بدئٌة ثم نحررها 

 السرعة الزاوٌة للساق. ωو  θو  L و  gو mأوجد تعبٌر الطاقة المٌكانٌكٌة بداللة -أ

                 √ ω بٌن أن الساق تمر الول مرة من موضع التوازن المستقر بالسرعة الزاوٌة -ب

 0θ=اثناء مرور الساق ألول مرة من الموضع  Bالسرعة الخطٌة للطرف  VBاستنتج 

 نقط (7موضوع الكٌمــٌاء )                                                                                    
 فً الماء المقطر.  HCOOH(s) من مٌثانوات الصودٌوم60mg من محلول مائً بإذابة  100mlنحضر 

 أكتب معادلة الذوبان-1

  .التركٌز المولً للمذاب المستعمل C احسب  -2

 إذا علمت أن ذوبان مٌثانوات الصودٌوم ٌكون كلٌا.-3

  Xmبداللة تراكٌز االنواع الموجودة فً المحلولثم عبر عن Xm وحدد قٌمة التقدم االقصى   التفاعلاعط جدول تقدم  -4

 بداللة تراكٌز االٌونات الموجودة فً المحلول.واحسب قٌمتها.اعط تعبٌر موصلٌة المحلول  -5
ثم نقوم بقٌاس مواصلة جزء من المحلول من جدٌد باستعمال خلٌة ذات  مٌة من الماء المقطر الى المحلول السابقنضٌف ك-6

 I=2.5 Aو  U=1Vفنجد :  Iو Uنقٌس قٌم  L=1cmو  S=4cm2الخصائص التالٌة: 
 ثم استنتج موصلٌة المحلول الجدٌد Gأحسب المواصلة   - أ

  أحسب تراكٌز االٌونات الموجودة فً المحلول الجدٌد  - ب
 .األولاستنتج حجم الماء المضاف الى المحلول   -ج

 ,               λNa+=0.005 S.m2/mol, λHCOO-=0.0055 S.m2/mol °25نعطً: عند 
 وفقك هللا                    M(O)=16g/mol M(Na)=23g/mol M(H)=1g/mol      الكتل المولٌة:            
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