
 

)ن5.75(.األول التمرین/1  

 : EcB = 1J قدرھا B النقطة في حركیة طاقة مالجس یكتسب .بدئیة سرعة بدون)الشكل أنظر(ABCD سكة على لینزلق A النقطة في m = 500g كتلتھ s جسما نترك

 α = 30˚   ;   h = AÁ = 1m   

  )نAB).0.75علىالجزء والجسم السكة بین قوةاالحتكاك قیمة استنتج ثم قوىاالحتكاك شغل احسب الحركیة الطاقة مبرھنة بتطبیق -1

  )نAB)0.75.الجزء على دیةالعد قیمتھ احسب ثم التسارع عبارة اكتب لنیوتن الثاني القانون بتطبیق -2

 )ن0.5(.أصالللتواریخ تسجیلھا ولحظة لألفاصیل أصالAباعتبار B إلى A من s الجسم لحركة الزمنیة المعادلة اكتب -3

   VD = ½.VB بسرعة D النقطة إلى یصل و احتكاك بدون المسار باقي في حركتھ الجسم یواصل-4

OC = OD = 2m    ;   g = 10 ms-2 

  )نβ=(COD).)0.75الزاویة قیمة أوجد الحركیة الطاقة مبرھنة بتطبیق-4-1

  )نD.)0.75الموضع عندsعلىالجسم CDتأتیرالسكة شدة أوجد-4-2

  فقط وزنھ تأثیر تحت لیبقىDعند السكةsالجسم یغادر-5

  )ن0.75.(.(D,x,y)المعلم فى الجسم لحركةy(x)المسار معادلة أوجد-5-1
  )نH).0.75المسار قمة احداثیات أحسب-5-2

  )نDx).0.75بالمحور الجسم اصطدام وسرعة لحظة أحسب-5-3

  g=9.8m/s2التمرین ھذا فى ناخد  )ن6(الثانى التمرین/2

.بدئیة سرعة بدون الحبة تسقط. O الموضع عند األرض سطح من H=1500m ارتفاع على توجد, m=13g وكتلتھا  r=1.5cm شعاعھا برد حبة كةحر ندرس /1 

)ن0.75.(للتواریخ وأصال لألناسیب أصال O اآلنطالق موضع ونختار األسفل نحو موجھا OZ المحور نختار. Z(t) الزمنیة المعادلة اوجد حرا السقوط باعتبار-1-1  

)ن0.75( ? مختلفتین بطریقتین باألرض الحبة اصطدام سرعة أحسب-2- 1  

.f=Kv2 FA  شدتھا ننمدجھابقوة التى االحتكاك وقوة  أرخمیدس أخریین،دافعة لقوتین البرد حبة تخضع الحقیقة فى/2  

ρ=1.21kg/m3 )0.5للھواء الحجمیة الكتلة نعطى)ن ?   تستنتج ماذا.الحبة وزن شدة مع وقارنھا ارخمیدس دافعة شدة أحسب-1- 2

)ن1(    ?BوA المقدارین تعبیر ما شكل على تكتب أنھا وبین للحركة الممیزة التفاضلیة معادلةال أوجد-2-2   

)ن0.75.( K الثابتة قیمة أحسب بالمبیان مستعینا-2-3  

)ن0.5.(فسر.الممیزللحركة والزمن البدئى التسارع مبیانیا أوجد-2-3  

B=1.56 10-2m-1وA=9.8m/s2 أن علما.أولیر طریقة مستعملین التفاضلیة للمعادلة حال نرید/3  

)ن1.75( ? الحسابیة العملیات ھذه فى 0.50s   تمتل ماذا.الحساب جدول فى الفارغة الخانات امأل

 

 

  

 



 

)ن2.25(الثالت التمرین/3  

   نعطى   

 

 

 

.السابق التركیب ننجز (AM) الوسع بتضمین اداعى بث استقبال أجل من  

)ن0.75( ?   التركیب من جزء كل دور ماھو- 1

)ن0.75( ? دوره األول الجزء لیؤدى C0   السعة قیمة ما-2

)ن0.75( R للمقاومة المناسبة القیمة التالیة القیم من حدد)التركیب الثانىمن ءفىالجز( C=500nF أن علما- 3  

 

)ن6(الرابع التمرین/4  

التحلیل ھذا فى المساھمتین المزدوجتین أن یتبین تجریبیا.الغرافیت من الكترودین باستعمال  (Ag+(aq) ;NO3
-(aq))= الفضة نترات لمحلول الكھربائى التحلیل زننج  

.I=500mA ثابتة التیار شدة فیھا تكون ساعة ربع یستغرق التحلیل .O2(g)/H2O(liq)وAg+(aq)/Ag(s)ھما 

)0.5ن (التحلیل ھذا تبیانة أنجز-1  

)ن1.5.(التحلیل حصیلة استنتج ثم.والكاتود األنود من كل عند التفاعل معادلتى أكتب-2  

)ن2.(التحلیل مدة خالل لدارةا تجتاز التى االلكترونات عدد ثم الكھرباء كمیة أحسب-3  

)ن2(المتكونین األوكسجین ثنائى غاز وحجم الفضة كتلة استنتج-4  

      M(Ag)=108g/mol    Vm=25l/mol      F=9.65 104C/mol             Na=6.02 1023 mol-1 
 

 

 

.احرداة السالم عبد-للجمیع بالتوفیق  

 

 

 

 

 

 

  


