
                                                                                             2019/2020السنة الدراسية                       اثنوية علي ماضوي                                           
 ساعة 2املــــــــــدة:                                           علوم جتريبية             ـة نياملستوى: الثا

 يف مادة العلوم الفيزايئية ولاألاإلختبار 
  التمرين األول:

𝑚كتلته  Sنطلق جسما صلبا   = 0.5𝑘𝑔  بدون سرعة ابتدائية من الموضعA بعد قطع المسافة ،h  يصل الجسم

على شكل جزء من  CDوجزء   BC = 4m يتكون من جزء مستقيم BCDEار س. ثم ينزلق فوق مBإلى الموضع 

𝑟 دائرة نصف قطرها = 0.5𝑚  وجزء مستقيمDE  2طوله𝑚  نأخذ .𝑔 = 10 𝑁 𝐾𝑔⁄ θو    = 60° 

مرجعا لطاقة الكامنة الثقالية   D. نختار المستوى األفقي المار منBCDنعتبر االحتكاكات مهملة على المسار 

𝑉𝐵   فنجد  Bبواسطة جهاز مالئم نقيس سرعة الجسم عند مروره من  = 5 𝑚 𝑠⁄ 

 AB جزءال

 Bإلى  A منمثل الحصيلة الطاقوية للجملة جسم  -1

  Bإلى  A منللجملة جسم  اكتب معادلة انحفاظ الطاقة -2

 hمعادلة انحفاظ الطاقة احسب االرتفاع بتطبيق  -3

 BC جزءال

                   (جسم +أرض)مثل الحصيلة الطاقوية للجملة  -2

 Cإلى  Bمن

                     (جسم+أرض)للجملة  اكتب معادلة انحفاظ الطاقة -3

 Cإلى  Bمن

  C لموضععند ا𝑉𝐶أحسب سرعة الجسم  -4

  CDجزءال 

     (جسم +أرض)للجملة  اكتب معادلة انحفاظ الطاقة -1

 Dإلى  C من   

 D لموضععند ا 𝑉𝐷أحسب سرعة الجسم -2

 DF جزءال

  F و D بين النقطتين  𝑓ة  شدة قوة االحتكاكمقي، احسب Eإذا كانت سرعة المتحرك تنعدم عند النقطة 

  :ثانيالتمرين ال

𝑚 اكتلتهنربط عربة  = 100𝑔.  بنابض ثابت مرونته𝐾 لوضعونسحبها الى حدود استطالة النابض في ا  A ثم 

 كما هو مبين في الشكل المقابل  نحرر العربة 

  (نهمل جميع االحتكاكات )

عند انتقال العربة   𝑥2بداللة   𝐸𝑝𝑒مثلنا تغيرات الطاقة الكامنة المرونية  

                         Bالى الموضع  A وضع ملامن 

نتحصل على البيان 

 المقابل
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  معادلة البيانأكتب -1

 ان اوجد قيمة كل من :يباعتماد على الب -2

 𝐾نابض ال ةثابت مرون -أ     

 Aاستطالة النابض عند الموضع  -ب     

  Aعند الموضع مثل القوى المؤثرة على العربة   -أ -3

  Aماهي القوة المسببة لحركة العربة احسب قيمتها عند الموضع   -ب     

 .Bو  A الموضعين الطاقوية للجملة )نابض + عربة( بينالحصيلة مثل  -أ -4

 Bعند الموضع   𝑉𝐵 وستنتج سرعة العربة أكتب معادلة انحفاظ الطاقة-ب    

  :ثالثالتمرين ال
لتنظيف وتطهير العدسات الالصقة. يضم هذا المنتوج محلول مائي  في الصيدليات (AOSEPT)األوسات، باع ي

+𝑁𝑎)لكلور الصوديوم + 𝐶𝑙−)الصوديوم  المنتوج يحتوي على كلورعلى لصيقة  . كتب                                

(0.82𝑔 100في𝑚𝑙  )من المحلول 

  في األوسات، نتبع الطريقة العملية التالية:  قق من هذه المعلومةلتح

                                   تركيزه المولي كلور الصوديوم من 0Sمحلولانطالقا من 

𝐶0 = 1 × 10−1 𝑚𝑜𝑙 𝑙⁄ 

 محاليل بتراكيز مختلفة ، سمح قياس قيمة التوتر بين طرفي الخلية  أربعةنحضر 

 الموافقة 𝜎 م حساب قيم الناقلية النوعيةث Gو شدة التيار المار في الدارة بحساب قيم الناقلية 

  لكل محلول كما هو مبين بالجدول :

4S 3S 
2S 

1S المحلول 

30 20 10 2.5   𝐶(𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑙⁄ ) 

375 250 125 31     𝜎(𝑚𝑆 𝑚⁄ ) 

𝑉3نضعه في دورق سعته   𝑆0 من المحلول    𝑉0 نأخذ حجم   𝑆3لتحضير المحلول  -1 = 100𝑚𝑙 

    𝑆3الواجب اخذه لتحضير المحلول  𝑉0احسب قيمة الحجمونكمل بالماء المقطر حتى خط العيار 

 في قياس الناقلية أرسم مخطط تركيب الدارة المستعملة  -2

𝜎أرسم البيان   -3 = 𝑓(𝐶)                  1   :رسمالسلم𝑐𝑚 → 50 𝑚𝑆 𝑚⁄          1و𝑐𝑚 → 5𝑚𝑚𝑜𝑙/𝑙 

 كلور الصوديوم في الماء.  انحاللاكتب معادلة -4

 −λ𝐶𝑙و  +λ𝑁𝑎 للمحلول و الناقليتين الموليتين الشاردتين C بداللة σأكتب العبارة الحرفية للناقلية النوعية -5

 .  −λ𝐶𝑙أوجد قيمة الناقلية النوعية المولية لشاردة الكور -6

نغمر بعد ذلك نفس خلية قياس  S المخفف بوسات، ونرمز للمحلول أنخفف عشر مرات المحلول التجاري  -7

180، فنجد القيمة Sلمحلولافي  الناقلية 𝑚𝑆 𝑚    ⁄. 

 لكلور الصوديوم في المحلول المخفف  𝐶 التركيز المولي  احدد بياني -أ

 لكلور الصوديوم في المحلول التجاري أوسات. 𝐶1 استنتج التركيز المولي  -ب

 أوسات المحلول التجاريكلور الصوديوم في كتلة احسب  -ج

 عللهل المنتوج مغشوش –8 

𝛌𝑵𝒂+ = 𝟓. 𝟎𝟏 × 𝟏𝟎−𝟑𝑺𝒎𝟐/𝒎𝒐𝒍    ,      𝑴(𝑵𝒂) = 𝟐𝟑𝒈/𝒎𝒐𝒍      ,     𝐌(𝐂𝐥) = 𝟑𝟓. 𝟓𝐠/𝐦𝐨𝐥 
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