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@Þëþa@åí‹ànÛa@Zجسم كتلته  شخص يدفعm = 6Kg على طريق مستقيم خشن طوله AB = 30mثل  الشكل أسفله يم

  .الحصيلة الطاقوية للجملة المدروسة المشاركة في هذه العملية 
  :  باالعتماد على تمثيل الحصيلة الطاقوية حدد مايلي) -1
  ؟علل إجابتك ) هل الطريق مستقيمة أفقية أم مستقيمة مائلة (  نوعية الطريق -
  علل إجابتك ؟ ) هل الحركة مستقيمة منتظمة أم حركة مستقيمة متغيرة (  نوعية الحركة -
    ؟ هل الجملة معزولة طاقويا عرف الجملة المعزولة طاقويا نوعية الجملة المدروسة ؟  أذكر أشكال الطاقة المخزنة -
   ؟ ( B ) أحسب سرعة الجسم عند الموضع -
  .إذا اعتبرنا أن الطريق مستقيمة مائلة ) -2
   هل الجسم في حالة الصعود -

  الة نزول  علل إجابتك ؟ أم في ح
   أحسب زاوية ميل الطريق المستقيمة المائلة بالنسبة لألفق ؟-
  أرسم الشكل ووضح القوى الخارجية المطبقة على الجسم) -3

  وجهة الحركة ؟ 
   الطاقة بين الوضعيةأنحافظ على معادلة باالعتماد) -4
A و B بين أن عبارة سرعة   

  تعطى بالعالقة  )( VBالجسم 
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  أحسب قيمتها العددية  وقارنها مع المحسوبة سابقا ؟
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 g = 10 N / Kg: نعتبر الجاذبية 
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  وv1=20 l حجمه ) 1 ( الخزانيمثل الشكل المقابل خزانان ،

  .موصوالن بأنبوب ُمزود بصمام  v2=5 lحجمه ) 2(الخزان 
   .  t =30 °c  ودان في نفس درجة الحرارةالخزانان موج

 )2(غاز 

 )1(غاز 

  )2(في الخزان   و نضعP1= 2 . 105 Paغاز تحت ضغط ) 1(نضع في الخزان 
  .نعتبر الغازان مثاليان  . n2= 0,8  molكمية من غاز آخر قدرها 

 . تعريفا للغاز المثالي أعط -1
  ما هي كمية مادة الغاز األول ؟ -2
 ؟ ) 2( في الخزان P2ما هي قيمة الضغط  -3
احسب الضغط .  نفتح الصمام بين الخزانين فيمتزج الغازين و نترك الجملة تتوازن عند نفس درجة الحرارة السابقة  -4

 .الجديد للغازين الممزوجين 
  R=8,314 J/(°K.mol) ُيعطى   )t = 15C°  , P = 2bar:(  أحسب قيمة الحجم المولي للغاز في الشرطين التاليين-5
@ @


