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  الطاقة الكامنة الثقلیة و المرونیة –العمل و الطاقة الحركیة   )           ن10:(التمرین األول 

على مستوي مائل أملس یمیل عن األفق بزاویة Aمن نقطة  M=500gكتلتھ  (s)في الشكل المجاور، ینزل الجسم 
હ=30°  لیصطدم بطرف نابض مرن ثابت مرونتھ ،K  فینضغط بمقدارX=BC=20cm .  

 : AB=2mاذا كان الجسم یبعد عن النابض بمسافة  -
  

I -  الموضعین  التحوالت الطاقویة التي تحدث للجملة بینما ھيA  وB .  
   Bو  Aبین الموضعین ) أرض+ جسم (مثل الحصیلة الطاقویة للجملة  -  
  أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة ثم استنتج الطاقة الحركیة العظمى للجسم  -  
  .لحظة اصطدامھ بالنابض ) S(أحسب عندئذ سرعة الجسم  -   
 
II -  الموضعین ما ھي التحوالت الطاقویة التي تحدث للجملة بینB  وC .  
 Cو Bبین الموضعین ) نابض+جسم( مثل الحصیلة الطاقویة للجملة  -

  .الموافقتین على الترتیب لحظة التصادم و أقصى انضغاط للنابض 
 أكتب معادلة إنحفاظ الطاقة ثم استنتج عمل قوة مرونة النابض -
  .Kأحسب عندئذ مقدار ثابت مرونة ھذا النابض  -
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  نموذج الغاز المثالي                       )ن 05: (التمرین الثاني 
  
  .أذكر نص قانون بویل ماریوت للغازات المثالیة -
  : كما في الشكل  Rموصولة بقنوات تحتوي كل واحدة على صمام  Va،Vb ،Vc لدینا ثالث غرف حجمھا  -

 b، الصمامین مغلقین و الغرفتین  Va1V=وحجمھ  P1=5.0 bar تحتوي على غاز ضغطھ  aفي البدایة الغرفة 
  ) . نعتبر أن درجة حرارة الغاز تبقى ثابتة خالل التجربة(فارغتین   cو
  ી=25°Cما ھي كمیة ھذا الغاز عند درجة حرارة   - 1
  .، احسب الضغط الجدید للغاز بعد حدوث التوازن  1Rنفتح الصمام  - 2
 R1               R2                    .، احسب الضغط الجدید في الغرفة الثالثة  R2 نفتح اآلن الصمام  -3
 3L  = Va    ،L2 =Vb     ،L1=Vc: ع .ت

  

  الداخلیةالطاقة   )             ن 05: (التمرین الثالث 
  
 Cº(داخل إناء في درجة حرارة الغرفة  C°25-و درجة حرارتھا  g 100 قطعة من جلید كتلتھا ،لمدة طویلةنترك  -

  .صف التحوالت المتتالیة التي تطرأ على القطعة الجلیدیة ، و ما ھي حالتھا النھائیة  -1) 30
 cg = 2090 J/(kg.k) ،علما أن السعة الكتلیة للجلیداحسب قیمة التحویل الحراري الذي امتصتھ القطعة الجلیدیة  -2

، درجة حرارة انصھار   Lf= 330 J/gو السعة الكتلیة النصھار الجلید J/(kg.k) ceau=4185السعة الكتلیة للماء 
                                                   بالتوفیق                                                                                                       Cº 0:الجلید ھي 
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