
التمرين االول
بدون سرعة  تسقط سقوطا حرا m=1Kgكتلتها يةكر  نترك--1الشكل  -في EالىAنهمل االحتكاك من -

أسفلها ثم تواصل حركتها على مستوى مائل على Bمن نقطة أخرى  2mعلى بعد  تقعAابتدائية من نقطة
حيث تضغط على CEبعد ذلك تكمل سيرها على طريق أفقي  BC=3mوطوله 30=�األفق بزاوية 

cm50النابض بقيمة تساوي 
 ؟  Bالى Aأوجد عمل ثقل الكرية خالل االنتقال من 1-
ثم أوجد معادلة أنحفاظ الطاقة لها بين    Bو Aوضعين م) بين ال مثل الحصيلة الطاقوية للجملة  (كرية2-

نفس الوضعين السابقين
.Bأحسب سرعتها عند-3

 ؟ Cلى ا Bاالنتقال من أوجد عمل ثقل الكرية خالل 
ثم أوجد معادلة أنحفاظ  D و Aوضعين م) بين الأرض+نابض+مثل الحصيلة الطاقوية للجملة  (كرية-4

 الطاقة لها بين نفس الوضعين السابقين.
؟kثابت المرونة للنابض استنتج 5-

 g =10N/Kg   ,cos(30)=0.86   ,sin(30)=0.5تعطى 

 الثاني التمرين 
 

باستعمال خلية قياس   mol/L2-c  =  10نقيس ناقليه محلول الصوديوم ذو التركيز المولي 
 L = 5و البعد بينهما   a = 2.9cmالناقلية المتكونة من صفيحتين مستطيلتين حيث العرض  

cm   مغمورة بعمق قدرهh = 5 cm     في محلول كلور الصوديومNaCl  فنحصل على  
G = 3.50 ms 

 احسب الناقلية النوعية للمحلول المدروس في هذه الشروط -/1
  اكتب معادلة انحالل كلور الصوديوم في الماء -/2
  هاستنتج التركيز المولي للمحلول بشوا رد -/3 

 احسب الناقلية النوعية النظرية لهذا المحلول  -/4
مع الناقلية النوعية النظرية للمحلول المدروس . ماذا  ةقارن بين الناقلية النوعية التجريبي -/5

 تستنتج؟
mol/2=  7.6 mSm -clλ  الموليةتعطى : الناقلية النوعية 

                                                   /mol2= 5 mSm+Na λ
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ابتدائي
األفقاألفق بزاو

النابض بقالنابض بقيمة
أوجد عملأوجد عمل ثقل11--
مثل الحصيلةمثل الحصيلة الطا2-

لوضعين السابفس الوضعين السابقين
..BB سرعتها عنحسب سرعتها عند

االنل الكرية خالمل ثقل الكرية خالل 
طاقوية للجملةصيلة الطاقوية للجملة  (ك

لوضعين السابفس الوضعين السابقين.
؟؟kkللنابض رونة للنابض 

cos(30)=0.86os(30)=0.8 

2-c  =  10c  =  1  باستباستعم
a = 2.9a = و البعو البعد بينه
 فنفنحص  NaClNaClوم  

ماذا 
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