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 ن)06التمرين االول  :( 
 فوق سطح األرض.   h= 4mنترك جسما يسقط من ارتفاع معين 

 ن)1.5(علل  ؟ hمن بين المنحنيات التالية .ما هو المنحنى الممثل لتغير الطاقة الكامنة بداللة االرتفاع  -1
 ن)1(؟ hما هو المنحنى الذي يمثل تغير الطاقة الحركية بداللة االرتفاع  -2
 ن)1(في رأيك ما ذا يمثل المنحنى المتبقي ؟ -3
 ن)1( الجملة ( جسم +أرض) ماذا يمكنك أن تستنتجه بالنسبة لهذه -4
 ن)h=2m   )1.5.مثل الحصيلة الطاقوية للجملة على ارتفاع  -5

 
 ن)80: (نيالتمرين الثا

علىاحتكاكدونينزلق m = 50gكتلته Mصلبجسماآلتيالشكلعلىالموضحةالجملةتبين
.ابتدائيةسرعةدونوذلك 30 °بزاويةاألفقعنيميلمائلمستوى

.ن)1.5(النابضمالمستهقبلMالجسمعلىالمؤثرةالقوىمثل1- 

 مرونتهثابتالذييصطدم بالنابض d = 1mمسافةالجسميقطعمابعد2-
 K=100N/mالشكلالحظ:

 ن)2.5(؟عندئذسرعتههيما- . بالنابضاصطدامهلحظةMللجسمالحركيةالطاقةأحسب-2-1
 x = 7.3Cm .به هو الجسماصطدامعندالنابضانضغاطمقداركانإذا-2-2
 .ن)2(النابضيخزنهاالتيالمرونيةالكامنةالطاقةأحسب-
بلوغحتىاالصطدامبعد)جسم+نابض(للجملةالطاقويةالحصيلةأعط--2-3

ن)2(.ياألعظماالنضغاط
g = 10 N / kg 

 ن) 06(التمرين الثالث : 
نريد تعيين تركيز محلول نترات النحاس وذلك بواسطة قياس الناقلية ، نحضر مجموعة  من المحاليل لنترنات النحاس  

�وذلك باذابة  �3 2
Cu NO : في الماء المقطرثم نقيس ناقليتها . النتائج مدونة في الجدول التالي 

 
10 7,5 5 2,5 1 C(mmol/L)

2,49 1,87 1,27 0,63 0,26 G(ms)

�اكتب معادلة انحالل -1 �3 2
Cu NO في الماء 

. ماذا تستنتج . G = f( C )ارسم البيان -2
2Cuثم استنتج    ms 0,88الذي ناقليته  نترات النحاس  محلول انيا تركيزجد  بي -ا-3 	� �� �   ،3NO �� �� �
�احسب كتلة نترات النحاس  -ب      �3 2

Cu NO .في هذا المحلول 

 يعطى :    
Cu = 63 g/mol           ،N =  14 g/mol       ،O = 16 g/mol
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صلبسمجسماآلتياآلتيالشكل
سدودونوذلكوذلك3 ° 30 °وية

Mالنابضمالمستهمالمستهقبل
الذيصطدم بالنابضيصطدم بالنابض

-.بالنابضبالنابضهصطدامه

77.3Cm3Cmبه هوبه هوالجسم

.ن)2
بلوغحتىحتىالصطداماالصطدامعد

g

مجموعة  من الضر مجموعة  من المح
جدول التالي ي الجدول التالي :

C(C(mmmol/L)moley G(ms)yy-ey
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م -1
ما هو-2 -2
في رفي رأيك -3 -3
ماذا يمكماذا يمكنك أ-4 -4
مثل الحصيلةمثل الحصيلة الط -5
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