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و التكوين الـمهنـي
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األستاذ  :مبارك هندا

الفرض الكتابي الثاني – الدورة الثانية – 4102/4102

املعامل 17 :

املادة  :الفيزياء و الكيمياء

شعبة العلوم التجريبية – مسلك العلوم الفيزيائية

مدة االجناز 4 :س

التنقيط

 7نقط

 0,50ن
 1,00ن
 1,00ن

 0,50ن

الـمــــــــــوضـــــــــــــــــــــوع
الكيمياء :

 املعايرة احلمضية – القاعدية

حلمض كربوكسيلي
حتتوي قارورة على حملول مائي
 .يراد حتديد تركيزه املولي و التعرف عيه.
 -Iمعايرة احلمض الكربوكسيلي :
مبحلول مائي
من احمللول
نعاير احلجم
تركيزه املولي
هليدروكسيد الصوديوم
 .حنصل على املبيان جانبه الذي
بداللة احلجم املضاف من احمللول القاعدي.
ميثل تغريات
 -1أكتب معادلة تفاعل هذه املعايرة.
 -2حدد احداثيات نقطة التكافؤ.
للحمض الكربوكسيلي
 -3استنتج الرتكيز املولي
املعاير.
 -IIالتعرف على احلمض الكربوكسيلي :
 -1أكتب معادلة تفاعل هذا احلمض مع املاء.

 1,00ن

 -2أثبت العالقة :

 1,50ن

 -3باالستعانة جبدول التقدم لتفاعل املعايرة  ،بني أنه عند اضافة

 1,50ن

تتحقق املتساوية :
احلجم
ثم استنتج تعبري .
 -4باستغالل املبيان و اجلدول جانبه الذي يعطي قيم الثابتة
لبعض األمحاض الكربوكسيلية  ،تعرف على احلمض
.
الكربوكسيلي

 7نقط

الفيزياء األول   :القانون الثاني لنيوتن و تطبيقاته  Deuxième loi de Newton et ses applications
نقطي كتلته
يتحرك جسم صلب
اىل مستوى رأسي .نهمل كل االحتكاكات.
 -Iاحلركة على السكة ): (AB
قوة ⃗ ثابتة تكون زاوية
نطبق على اجلسم
 αمع اخلط األفقي و شدتها

 1,00ن
 1,00ن
 1,00ن

 Dosages acido-basique

فوق سكة مستقيمية و أفقية ) (ABطوهلـــا

فينطلق

اجلسم
بدون سرعة بدئية
من املوضع  Aأصل معلم احلركة ⃗
.
عند اللحظة
 .استنتج طبيعة
 -1حدد قيمة  aتسارع حركة اجلسم
.
حركة اجلسم
.
حلركة اجلسم
 -2أوجد املعادلة املعادلة الزمنية
عند املوضع .B
 -3حدد قيمة سرعة اجلسم
 -IIاحلركة يف جمال الثقالة املنتظم :
اىل املوضع  Bبسرعة أفقية منظمها فيغادرها عند حلظة نعتربها أصال جديدا للتواريخ.
يصل اجلسم

تنتمي

 1,00ن
 1,50ن
 1,50ن

 6نقط
 1,00ن
 1,00ن
 1,00ن
 1,50ن
 1,50ن

.
نهمل تأثري اهلواء على اجلسم
يف سقوط حر ؟ علل جوابك
 -1هل اجلسم
يف املعلم ⃗ ⃗ .
 -2أوجد معادلة مسار اجلسم
.
حيث  Pموضع سقوط اجلسم
 -3أحسب املسافة
و
نأخذ
الفيزياء الثاني   :حركة قمر اصطناعي حول األرض Mouvement d’un statuette autour de la terre
باالرسال االداعي و التلفزي...

تدور حول األرض االف األقمار االصطناعية  ،منها ما هو خا باالتصاالت  ،و منها ما هو خا
 -1ما هو اجلسم املرجعي املناسب لدراسة حركة هذه األقمار بالنسبة لألرض.
 -2بعض األقمار تسمى أقمار ساكنة بالنسبة لألرض  ،عرف القمر االصطناعي الساكن بالنسبة لألرض.
 -3نقرتح ثالثة مسارات افرتاضية لقمر اصطناعي يف حركة دائرية منتظمة بالنسبة لألرض.
 -1-3بني أن واحدا من هذه املسارات الينسجم مع قوانني امليكانيك .
 -2-3حدد معلال جوابك املسار الوحيد الذي يناسب مدار قمر اصطناعي ساكن بالنسبة لألرض.
 -3-3أحسب االرتفاع  hبالنسبة لألرض الذي يوجد عليه هذا القمر االصطناعي " الساكن بالنسبة لألرض".

