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اﻟﻤﺎدة

اﻟﻤﺴﺘﻮى

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء و اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء

ﺟﺪع اﻟﻌﻠﻮم و ﺟﺪع اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺴﻠﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺜﺎﻧﻮي اﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻞ

4

ﻣﺪة اﻻﻧﺠﺎز

1 h45

 ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻵﻟﺔ اﻟﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻘـﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﻣﺠﺔ
 ﺗﻌﻄﻰ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻗﺒﻞ إﻧﺠﺎز اﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﺎت اﻟﻌﺪدﻳﺔ
 ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﺮام  3أرﻗـﺎم ﻣﻌﺒﺮة.
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻣﺘﺤﺎن :ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء و ﺗﻤﺮﻳﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء :
) 6ﻧﻘﻂ(

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء :
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﻤﺾ ﻛﺒﺮﻳﺘﻴﻚ.
ﻟﻔﻴﺰﻳﺎء :1

) 7ﻧﻘﻂ(
دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن ﺟﺴﻢ ﺻﻠﺐ.

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء :2

) 7ﻧﻘﻂ(

دراﺳﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﺴﻢ ) (Sﺻﻠﺐ ﻣﺘﺤﺮك ﻓﻮق ﺳﻄﺢ أﻓﻘﻲ.
اﻷﺳﺘﺎذ  :اﻟﺪﻻﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ
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7pts

اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء ):(1

اﻟﺠﺪع اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﺣﺘﺮام  3أرﻗـﺎم ﻣﻌﺒﺮة.

نعتبر المجموعة المتكونة من ) :انظر الشكل  1على الوثيقة(
الجسم )  (Sكتلته  mيوجد فوق ﺳطح أفقي خشن معامل احتكاكه . k
الجسم )  (Sمرﺗبط :
r
 ب**الخيط  ، f1حي**ث يطب**ق علي**ه ق**وة  T 1خ**ط ﺗأثيرھ**ا مائ**ل بالزاوي**ة  αبالن**سبة للم**ستوى
األفقي » الخيط  f1كتلته مھملة و غير قابل لالمتداد«
r
 بالخيط  ، f2حيث يطبق عليه قوة أفقية  » T2الخيط  f2كتلته مھملة و غير قابل لالمتداد«
بك**رة ) (P1قابل**ة ل**دوران ح**ول المح**ور ثاب**ت ) (∆1ملفوف *ة حولھ**ا الخ**يط  f1الم**رﺗبط م**ن
طرفه اآلخر بالجسم )  (S1ذي كتلة m1
بك**رة ) (P2قابل**ة ل**دوران ح**ول المح**ور ثاب**ت ) (∆2ملفوف**ة حولھ**ا الخ**يط  f2الم**رﺗبط م**ن
طرفه اآلخر بالجسم )  (S2ذي كتلة m2
الجسم ) (S1يوجد فوق ﺳطح أملس مائل بالزاوية  βبالنسبة المستوى األفقي.
المجموعة المتكونة من البكرة ) ، (P1البكرة ) ، (P2الجسم )  ،(Sالجسم )  ، (S1الجسم ) (S2و
الخيوط ﺗوجد في نفس المستوى و المجموعة حالة ﺗوازن نعتبر أن المجموع المتجھي لمتجھات القوى
الخارجية المسلطة على كل جسم متجھة منعدمة.
نعطي g = 10,0 N.kg-1 ; m = 500 g ; m2 = 200 g ; k = 0,5 ; β = 30° ; α = 60° :

 -1اجرد القوى الخارجية المسلطة على كل الجسم ).(S
 -2مثل كيفيا "على الوثيقة" في الشكل واضح إحداثيات متجھات القوى المسلطة على الجسم )، (S
الجسم ). (S1
 -3إعط إحداثيات متجھات القوى المطبقة على الجسم ) (Sفي المعلم  . 1أنظر الوثيقة
 -4إعط إحداثيات متجھات القوى المطبقة على الجسم ) (S1في المعلم  2أنظر الوثيقة
 -5بدراﺳتك لتوازن المجموعة بين أن .

أحسب  m1ب kg

m2 + k × m
) sin (β )× cos(α ) + k × sin (α )× sin (β

= m1

→

 -6بين أن  : R’N =8,35 Nشدة المركبة المنظمية للقوة ' Rالمطبقة من طرف السطح على الجسم ).(S1
→

 -7أحسب بثالث طرق مختلفتين شدة قوة  Fالمقرونة بتأثير الخيط  f1على الجسم )(S1
.نعطي

→

 : RN=0,83 Nشدة المركبة المنظمية للقوة  Rالمطبقة من طرف السطح على الجسم ).(S
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الكيمياء:
صناعة حمض كبريتيك
حمض الكبريتيك أو حمض الكبريت ،صيغته الكيميائية ، H2SO4ھو حمض معدني قوي .ي*ذوب
في الماء حيث نحصل على محلول مائي لحمض الكبريتيك يحتوي على أيونات  SO42-و .H+
وھو من أوائل األحماض التي ﺗم التعرف عليھا ،حيث عرفه العرب من*ذ الق*رن الث*امن الم*يالدي،
وعرفته أوربا في القرنين الرابع والخامس عشر .أطلق عليه أيضا ً زيت الزاج Huile de vitriol
حم**ض الكبريتي**ك أﺳاﺳ**ي ف**ي ال*صناعة ،ي*ستعمل ف**ي ع**دة مج**االت كيميائي**ة ،خاص**ة ف**ي ص**نع
األﺳمدة .Engrais
نحول أوال كبريتور الھدروجين  ،Sulfure d'hydrogèneغ*از ع*ديم الل*ون وھ*و ﺳ*ام كري*ه
الرائح**ة ﺗ**شبه رائحت**ه عف**ن الب**يض ،إل**ي كبري**ت  soufreج**سم ص**لب أص**فر .ث**م ننج**ر احت**راق
الكبريت في غاز ثن*ائي أك*سجين فنح*صل عل*ى أك*سيد الكبري*ت  dioxyde de soufreو ھ*و غ*از
عديم اللون رائحته كريھة
 (1أعط اﺳم و صيغة المركبات األيونية التي ﺗعرفت عليھا في النص أعاله .
 (2أوجد ص*يغ و أﺳ*ماء جمي*ع المركب*ات األيوني*ة الخال*صة الت*ي يمك*ن ح*صول عليھ*ا بواﺳ*طة االيون*ات
التالية :إعط جوابك على شكل جدول
; Cu ; Cl ; O2-

 (3شحنة نواة أيون Y3−

15
Z

2+

3+

Al

. qN = 1,12.10-18C

ﺗساوي

 /1-3ماذا يمثل العدد  15و العدد .Z
 /2-3أحسب عدد بروﺗونات األيون
 /3-3أحسب عدد
 /4-3أحسب عدد

3−

15

 . ZYمع التعليل

15 3−
 . Zمع التعليل
نترونات األيون
15 3−
 . Zمع التعليل
إلكترونات األيون

Y
Y

 /5-3ﺗعرف على الذرة التي أعطت ھذا األيون من بين االقتراحات التالية:

N
15
Z

 /6-3أحسب كتلة الذرة Y

15
7

و

C

15
6

و

O

15
8

ب . kgاعتبار كتلة االلكترونات مھملة و كتلة البروﺗونات

 mpﺗقارب كتلة النوﺗرونات  . mnمع التعليل
نعطي e = 1,6.10-19 C ; mp ≈ mn= 1,67.10-27 kg :

اﻷﺳﺘﺎذ  :اﻟﺪﻻﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ

اﻻﻣﺘﺤﺎن رﻗﻢ 2

اﻟﻤﺴﺘﻮى :

ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺠﺪع اﻟﻤﺸﺘﺮك اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :

2014 – 2013

www.chimiephysique.net

3/5

الفيزياء ):(2
التمرين 1
يتحرك جسمين صلبين  و  في حركة مستقيمية منتظمة على ﺳكة مستقيمية ABCDEF
أنظر الشكل أﺳفله.
→

أطلق الجسم  عند  t = 0من الموضع  Fمتجھا في نفس اﺗجاه و منحى المتجھة  Jبسرعة ثابتة  V1و
المعادلة الزمنية لحركته  y " y1(t) = 2t – 30 :بالوحدة  mو  tبالثانية".
و يتحرك الجسم  طول نفس السكة ،حيث انطلق عند  t = 0من الموضع  ، Aو المعادلة الزمنية لحركته
 y " y2(t) = -3t + 60 :بالوحدة  mو  tبالثانية"

)Y(m
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x

x

x

x
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اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻣﺮﺳﻮم ﻛﻴﻔﻴﺎ :ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﻄﺮة ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻤﺴﺎﻓـﺎت
 (1حدد قيمة السرعة  V1ب  . hm/hعلل جوابك.
 (2حدد  yAأرﺗوب الموضع  A؟ علل جوابك.
→

 (3ما ھو منحى حركة الجسم  بالنسبة للمتجھة الموجة  J؟ علل جوابك.
 (4أحسب المسافة  EF؟ علل جوابك.
 (5أحسب  tRﺗاريخ ﺗالقي و  yRأرﺗوب ﺗالقي الجسمين  و  ؟ علل جوابك.
 (6في أي لحظة ﺗكون المسافة بينھما  3 m؟ إعط ﺗحليال فيزيائيا للنتيجة المحصل عليھا.
التمرين Bonus : 2
ﺗﺘﺤﺮك ﺳﻴﺎرة ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ  Aو  Bﺑﺴﺮﻋﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب و ﻓﻲ اﻹﻳﺎب .ﺣﻴﺚ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﺎب  V1و
ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻳﺎب .V2
اوﺟﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ  Vmاﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺴﻴﺎرة ذﻫﺎﺑﺎ و إﻳﺎﺑﺎ ﺑﺪﻻﻟﺔ  V1و .V2
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منحى قابلية الحركة

البكرة P1

الخيط f1

Y

→

الخيط f1

1
X
البكرة P2

الشكل 1

الخيط f2

S

F

α

S1

السطح األفقي

X

2

الخيط f2
السطح األفقي

S2

اﻷﺳﺘﺎذ  :اﻟﺪﻻﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ
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