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ع اا  
  : لا او

  في مخبرللكیمیاء لدینا قنینة تحتوي على محلول مائي لحمض كربوكسیلي
  نرمزللحمض الكربوكسیلى بـ.طبیعتھ وتركیزه مجھولین,

.R-COOH  )Rون ذرة ھیدروجین او مجموعة ذراتیمكن ان تك(  
  .علیھ بعدذلكثم التعرف ,التركیزالمعایرة لتحدیدسنعتمد طریقة

  Caتركیزه الموليمن الحمض الكربوكسیليVs=50mlنعایرحجما/1
Na+(aq) + HO)الصودیوم لھیدروكسیدSbبمحلول مائي – (aq))   

  .Cb=2,5.10-2 mol/Lالمولي تركیزه 
  نتابع ھذه المعایرة .المضافحجم ھیدروكسید الصودیوم Vbنرمز ب 
  PH=f(Vb)ذي یمكننا من رسم المنحني المقابلوالمترPHبواسطة 

  ارسم التركیب التجریبي المستعمل في ھذه العملیة / أ
  اكتب المعادلة الكیمیائیة لتفاعل المعایرة /ب
  انشئ جدول التقدم لتطور ھذا التفاعل /ج
  الصودیوم المضاف عند التكافؤ حجم محلول ھیدروكسیدVbEحیث .Ca, Cb, Va, VbEاعتمادا على الجدول حدد العالقة بین /د

  للحمض المعایرCaحدد بیانیا حجم التكافؤ واستنتج التركیز /ھـ
  :المعادلة الكیمیائیة لتفاعل الحمض الكربوكسیلي مع الماء ھي/أ/ 2

R-COOH ( l ) + H2O ( l ) = R-COO –(aq) + H3O
+(aq)

R-COOH (aq) / R-COOللثنائیةKaاعط عبارة * – (aq).واستنتج العالقة:  

                                         pH = pKA + log
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عند اضافة حجم /ب
2
bEV

Vb   Sbمحلول من =

  في ھذه الحالة Xmaxمتفاعل المحد واستنتج عبارة تقدم حدد ال1/

:باستعمال جدول التقدم بین ان2/
.

2
b bEC V

xf =  

  éq=[RCOO–(aq)]éq[RCOOH (aq)]بین ان/3
  .RCOOHلحمض امحلولاللىوتعرف عالمحلول عند ھذه اآلضافةPHحدد,لبعض الثنائیاتpKAاعتمادا على المنحني والجدول الخاص لقیم/4
  ماتركیزالمحلول المخفف /ب              ما معامل التخفیف/ا     :من الماء150mlمن الحمض الكربوكسیلي Vaللحجمنضیف/3

 اما :  
  )1التفاعل(بواسطة ایونات البرمنغانات وھو تفاعل بطيء ونعتبره تام propan-2-olدراسة تطور تفاعل اكسدة 

5C3H8O(aq)  +  2MnO4
–

(aq)  +  6H+
(aq)  =  5C3H6O(aq)  +  2Mn2+

(aq)  +  8H2O(l) (1)
50.0نضع في ایرلنمایر : تحضیر المزیج التفاعليml من محلول برمنغانات البوتاسیوم بتركیزL=0.20mol/0C50.0وml  من محلول

حمض الكبریت بوفرة ونضع االیرلنمایر فوق مخلط مغناطیسي 
في اللحظةt=0  1.0نضیف للمزیجml منol-2-propan

  بداللة الزمن Xالممثل لتقدم التفاعل X=f(t)للحصول على المنحني البیاني 
ماء مثلج ونعایر ایونات البرمنغانات الموجودة قي البیشر 40mlمن المزیج التفاعلي ونضعھ في بیشر یحتوي V=10mlحجم  tنأخذ في اللحظة

لتفاعل اكسدة الكحول في Xمعرفة التقدم المحصل علیھ یسمح بعد ذلك بV'Eالحجم المكافئ , C'=0.5mol/lبمحلول كبریتات الحدید الثنائي بتركیز
1ونعید العملیة عدة مرات في لحظات مختلفة ونرسم المنحنى الشكل , tاللحظة 

  :المعطیات-
 Propan-2-ol :

:  = 0,785 g.mL-1الكتلة الحجمیة  
M = 60,0 g.mol-1:الكتلة المولیة  

 الثنائیات  ox/erd :
                                                         Fe3+

(aq)/Fe2+
(aq) ; MnO4

–
(aq) / Mn+2

(aq)

                                                     C3H6O(aq) / C3H8O(aq).
  

MnO4
–

(aq)لونھا بنفسجي,Mn+2
(aq)عدیمة اللون.  

  )2التفاعل(:دراسة تفاعل المعایرة-
  .من الماء البارد40mlعایر في لماذا نضع في كل مرة المحلول الم/ 1
  :لتفاعل المعایرة ھي) 2(بین ان المعادلة /2

حمض/اساس:الثنائیة pKA

HCl2C-COOH / HCl2C-COO – 1,3
H2ClC-COOH / H2ClC-COO – 2,9

H-COOH / H-COO – 3,8
H3C-COOH / H3C-COO – 4,8



MnO4
–

(aq)  +  8H+
(aq)  +  5Fe2+

(aq) = 5Fe3+
(aq) +  Mn2+

(aq)  +  4H2O(l) (2)
  .وكیف تستدل علیھا, عرف نقطة التكافؤ/3
'n-اعط عبارة /4

MnO4 الماخوذ في اللحظة(t)بداللة )C'و( V'
E  

))1(التفاعل( ة التفاعل الرئیسيدراس-
'10n: تعطى(t)كمیة البرمنغنات في المزیج التفاعلي عند اللحظة (n)نعتبر ان

MnO4
-=nMnO

-  

  .على الترتیب ثم احسبھاn'0و n0:في الزیج التفاعلي ونرمز لھا بpropan-2-olاعط عبارة الكمیات االبتدائیة الیونات البرمنغنات و /1
  )1(التقدم للتفاعلانشئ جدول /2
  .وما ھو التفاعل المحد) 1(للتفاعلXmaxاحسب /3
X=f(n0,Cاعط عبارة /4

',V'
E)  

  :زمن نصف التفاعل
  .للتفاعلt1/2عرف /1
  .احسبھ/2
  
  
  
  
  
  

                               

 اا :  
  :Puالبلوتونیومبطاقة تعریف 

  
  

  
  
  

  :مقتطف من الجدول الدوري:المعطیات
  
  

  :الكتل الذریة لبعض االنویة
  
  :اجب على االسئلة اآلتیةPuانطالقا من بطاقة التعریف /1
Pu239و238Puاعط مكونات Z=94ھو  Puلـالعدد الذري /أ

  .عرف النظائر/ب
  αما طبیعة الدقیقة /ج
  .عندما تكون نواة االبن مثارة238Puذكر بقوانین االنحفاظ و اكتب معادلة تفكك لـ ,نستغل مقتطف الجدول الدوري/د

  γما سبب انبعاث اشعاعات /ھـ
  .عرفھ,عن أي تفاعل یتكلم في البطاقة السابقة/و
1بنترون Pu239قذف ): 1(معادلة التفاعل/2

0n:            239 1 135 102 1
94 0 52 42 0Pu n Te Mo 3 n   (1)

I/ أعط عبارة التغیر في الكتلة لھذا التفاعل وأحسب قیمتھا بـ(Kg)  
  ؟ ماذا تستنتج؟(Mev)التفاعل وأحسب قیمتھا بـ أعط عبارة الطاقة المحررة من ھذا /ب
  وأحسب قیمتھا وقارنھا مع القیمة السابقة) 1(انطالقا من طاقات الربط في الجدول لألنویة أعط عبارة الطاقة المحررة من التفاعل /ج
  ل نكلیون وقارن استقراریة ھذه االنویة فیما بینھا بمساعدة ھذه النتائجاحسب طاقة الربط لك/د

بمساعدة ھذه النتائج مثل الحصیلة الطاقویة مع تعلیل مختصر /ھـ
  .جدا
  

  ااا :  
ة تتم في مرجع غالیلي ونھمل الدراس(cible)دون سرعة ابتدائیة لتصل الى الھدف (A)لعبة كرة حدیدیة ترتكز على مستوي مائل نتركھا من النقطة

  جمیع االحتكاكات 
:المعطیات = 30°,D = AB = 0,50 m,L = BC = 0,20 m,hC = 0,40 m,m = 10 g,g = 9,8 m.s-2.  

  .BCوABدراسة حركة الكرة في الجزئین/1
  ثم مثلھا على الشكلABاعط حصیلة القوى المطبقة على الكرة الحدیدیة في الجزء /1
EPPمرجعا لقیاس الطاقة الكامنة الثقالیة Cناخذ المستوي االفقي المار بالنقطة/2 zCمن اجل 0 = = 0.  
EPP(A):ثم تحقق ان Aعند الوضع )ارض+كرة(  اعط عبارة الطاقة الكامنة الثقالیة للجملة/أ = 2,5.10–2 J.

  Aعند الوضع ) ارض+ كرة (استنتج عبارة ثم قیمة الطاقة المیكانیكیة للجملة /ب
  .برر اجابتك,Bعند الموضع ) ارض+كرة(ة للجملة استنتج قیمة الطاقة المیكانیكی/ج

92U 93Np 94Pu 95Am 96Cm
Uranium Neptunium Plutonium Américium Curium

Noyau 102
42Mo 135

52Te 239
94Pu 1

0n

Masse  (en u) 101,9103 134,9167 239,0530 1,0089

noyaux 239
94Pu 135

52Te 102
42Mo

É nergie de liaison(en MeV) 1,79.103 1,12.103 8,64.102

  .238,239,241نظیر من بینھا 15لھ ,معدن اصطناعي ثقیل: الوصف 
  .وھو مصدر للنیترونات و الحرارة,ویستخدم في الرؤوس النوویة,ویستعمل كوقود موكس,238من العائلة المشعة للیورانیوم : االنتاج

  .βیصدر اشعة 241ما عدا بلوتونیوم γو اشعة αیصدر دقائق :نشاطھ االشعاعي
  .(fissiles)رةانویة شطو241و239بلوتونیوم :تعلیق



2g.D.sinα:ھي Bبین ان عبارة السرعة عند النقطة/3 vB   .ثم احسب قیمتھا,=

  .مستقیمة منتظمةCوBبین ان حركة الكرة بین الوضعین/4
II/درتھا النقطةادراسة سقوط الكریة بعد مغC :نعتبر مبدا االزمنةt=0اللحظة  

  .Cتمر فیھا الكرة بالنقطة التي
  .نؤكد ان تاثیر الھواء مھمل/1
  للكرة Gاعط نص القانون الثاني لنیوتن و طبقھ على حركة مركز العطالة/أ

  .Cبعد مغادرتھا للنقطة
C)في المعلم Gلمركز عطالة الكرة     aGاوجد مركبتي شعاع التسارع /ب ,X ,Z)
  كز عطالة الكرة فيلمرCGاوجد عبارة مركبتي شعاع الموضع/2

C)العلم ,X ,Z),ثم استنتج معادلة المسار(Z=f(x)).  
X1الذي فاصلتھ محصورة بین Eنرید معرفة ما اذا كانت الكرة تبلغ ھدفھا /3 = 0,55 m ,X2 = 0,60 m.  
  بلوغ الھدف؟ھل تم,للكرة عند مالمستھا لالرضXfاستنتج الفاصلة /ب,احسب المدة الزمنیة لبلوغ الكرة سطح االرض /أ

Xfیجب اختیارھا لبلوغ الھدف للفاصلة Dمن اجل أي مسافة/4 = 0,57 mعلما ان مدة السقوط ھي نفسھا(؟(.        

خال اا:  
hإرتفاع ، من سحابة توجد على r =1mmھا نعتبرھا كرویة الشكل ، نصف قطرتسقط قطرة ماء مطر، = 1000m من سطح األرض   .  

.معلم الفضاءمبدأوالموضع التي تبدأ منھ الحركة ھو للزمنمبدأ نأخذ لحظة بدایة سقوط القطرة ،  للقطرة منعدمةبتدائیة نعتبر أن السرعة اإل
  .ھا فقط ، أوجد المعادلة الزمنیة لحركة القطرةثقلنعتبر أن القطرة تخضع ل- 1-1
  ؟ھل ھذه  القیمة مقبولة . حدد قیمة سرعة القطرة عندما تصل إلى سطح األرض - 1-2
  نسمي ھذه السرعة؟أعط تفسیرا لھذا الفرق ، ماذا.v = 10m.s-1تصل القطرة إلى سطح األرض بسرعة في الحقیقة ،-2
  .حسبھاأثم دافعة أرخمیدس المطبقة على القطرة ،عبارة أعط - 3-1
  .القطرة ، استنتج التقریب الممكن ثقل رخمیدس مع قیمة أقیمة دافعة بینقارن - 3-2
القطرة نصف قطر rمل یجب تحدیده ومعاKحیث.f= k.r.v  :والتي نعبرعنھا ب   fننمذج قوى االحتكاك التي تخضع لھا القطرة بقوة وحیدة -4
  .سرعتھا vو 
  2-3االعتبار التقریب في السؤال بعینأوجد المعادلة التفاضلیة للحركة مع األخذ - 4-1
  .أعط تعبیر السرعة الحدیة بداللة معطیات التمرین - 4-2
  .kاحسب قیمة المعامل - 4-3

نعطي 
3 310 .kg meau و

31.2 .kg mair و
29.8 .g m s   

 دساا:  
وشیعة كتب علیھا : نستعمل لھذا الغرض . یھدف ھذا التمرین إلى إیجاد قیمة ذاتیة وشیعة بطریقة تقریبیة و مقارنتھا بالقیمة التي یعطیھا الصانع 

   L = 1.0 H  r = 10 Ω:اآلتي 
مخطط الدارة . أسالك توصیل و منظومة معلوماتیة لحفظ المعلوماتقاطعة بسیطة   R = 1.0kΩناقل أومي مقاومتھ . E = 10 vمولد لتوتر ثابت 

نحصل . بداللة الزمن Rو نسجل تطور التوتر بین طرفي الناقل االومي t  0 =بعد تھیئة التجھیز و نغلق القاطعة في اللحظة  بالشكل المقابلیعطى 
  :على التسجیل األتي 

  
  
بین أن المقدار . UR(t)بداللة ) القاطعة مغلقة( أوجد المعادلة التفاضلیة  Rمھملة أمام مقاومة الناقل االومي rلو شیعة إذا اعتبرنا أن مقاومة ا-1

L/R متجانس مع الزمن.  
URأحسب القیمة -2 = 0.63 URmax. . وبین أنھا توافق قیمةUR من أجلt =τ
ھل تتفق مع قیمة الصانع؟. ثم استنتج قیمة ذاتیة الو شیعة τاستخرج بیانیا قیمة -3
احسب  قیمة شدة التیار في النظام الدائم و بین أن فرضیة إھمال مقاومة -4

.الو شیعة معقول 
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روابحي: تاذ المادةبالتوفیق أســـــ ثق بنفسك تكن عظیما            

URUL

(L .r) R

E

K

UR (v)

2  

t (ms)

0.5  


