
  

 

 

 

  

    انزًشٌٍ األٔل

mLVaنضع في كأس بيشز    10  من حمض اإليثانويك تزكيزه الموليaC ثــم نضيف له تدريجيا بواسطت سحاحت محـلول الصــود ،

NaOH : تزكيــزه المولــيLmolCb /10 2  : الدراست التجزيبيت لهذه المعايزة أعطت البيانين التاليين 

 
 _ أكزت يؼبدنخ انزفبػم انحبدس أصُبء انًؼبٌشح يجٍُب انضُبئٍبد ) أعبط/حًض ( انذاخهخ فً انزفبػم .1
 ( ٌؼجش ػٍ انصفخ األعبعٍخ ٔ أًٌٓب ٌؼجش ػٍ انصفخ انحًضٍخ . ػهم .2( ، )1( أي انجٍبٍٍَ ) 2-يٍ )انشكم – 2
 اػزًبدا ػهى انشكهٍٍ :  – 3

حذد إحذاصٍزً َمطخ انزكبفؤ  –أ  EbE pHV  رشكٍــض انًحهــٕل انحًض. aCصـى اعزُــزظ  ,

نهضُبئٍخ  Kaاعزُزظ صبثذ انحًٕضخ  –ة  COOCHCOOHCH 33 /. 

 انزي فٍّ ٌزغهت انحًض ػهى أعبعّ انًشافك .pHحذد يغبل انـ  -عـ 

mLVbاعزُزظ انُغجخ انًئٌٕخ نهصفخ انحًضٍخ ٔ كـــزا انُغجـــخ انًئٌٕخ نهصفـخ األعبعٍخ ػُذ إضبفخ  –د  6 . يٍ انصٕد 

 يٍ ثٍٍ انكٕاشف انًهَٕخ انًزكٕسح فً انغذٔل اَرً ، يــب ْٕ انكبشــف انًُبعت نٓزِ انًؼبٌشح ؟ . – 4
 

 

    انزًشٌٍ انضبًَ 
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 انٍٓهٍبَزٍٍ فزبنٍٍانفٍُٕل  أصسق انجشيٕرًٍٕل انكبشف

pH 6.72.6يغبل رغٍش انـ   108  4.41.3  

خ انشؼجٍخ ٍانغًٕٓسٌخ انغضائشٌخ اانذًٌمشاط                                                                      

د س 3 – 2_1ع رظ3االلغبو :   يذٌشٌخ انزشثٍخ نٕالٌخ ثشــبس                                                                               

  عبػخ 4د س  عبػبد 3خ                                                                                انًذح : صبٌَٕخ : دادح يحًذ_انمُبدع   

    

 اخزجبس انفزشح انضبٍَخ فً يبدح انؼهٕو انفٍضٌبئٍخ



 

    انزًشٌٍ انضبنش
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    انزًشٌٍ انشاثغ

 x         v2(m2.s-2)                      3m2.s-2                  

            3.3m   

 x َ  

 X(m) 

g=9.81m/s2   : َأخز             
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انًُطجك ػهى خط انًٍم األػظًً  ’XXيٍ َمطخ يجذأ انفٕاصم ػهى انًحٕس  V0ثغشػخ اثزذائٍخ  m=100g( كزهزّ  sَذفغ عغًب صهجب )

 .ػٍ األفك   αنًغزٕي يبئم ثضأٌخ 

 . v2=f(x)ٌحذد انًُحُى انًشفك رغٍشاد    

 . (s)أدسط حشكخ يشكض ػطبنخ انغغى  -1

 α  ٔgثذالنخ  a  أ( أكزت ػجبسح انزغبسع -2
   .v2=f(x)ثـ( أكزت انؼاللخ انُظشٌخ نهًُحُى      

 ط( اعزغالل انجٍبٌ :     

 .αاعزُزظ لًٍخ انضأٌخ  -             

           .  (s)نهغغى  v0  حذد لًٍخ انغشػخ االثزذائٍخ -             

 ْٔـــــــً صبثزخ. (s)رٕعذ لٕح إحزكبن ٔاحذح يؼبكغخ نغٓخ حشكخ انغغى  -3      

 . (s)نًشكض ػطبنخ انغغى  انزغبسع انغذٌذ  ’aاعزُزظ انؼجبسح انحشفٍخ  -     

  x=0.4mػُذيب ٌمطغ انغغى انًغبفخ  0.2jًْ  (s)ػهًب أٌ انطبلخ انحشكٍخ نهغغى  Fأحغت شذح لٕح االحزكبن  -     

       انزًشٌٍ انخبيظ

 ٌمغ فً يغزٕال شبلٕنً.   ABCػهى يغبس  m=0.05kg، كزهزّ (S)ٌُضنك عغى َمطً 

-AB   لٕط يٍ دائشح يشكضْبo  َصف لطشْبr=0.50m حٍش ،θ=60° اإلحزكبكبد يًٓهخ 

 ػهى ْزا انغضء.

- BC   ّطشٌك أفمً طٕنBC=1m   رٕعذ ػهى ْزا انغضء لٕح احزكبن ،F    شذرٓب صبثزخ ٔيؼبكغخ نغٓخ انحشكخ ل(S). 

  VA∥=12m.s-1∥ثغشػخ اثزذائٍخ يًبعٍخ نهًغبس شذرٓب   Aاَطاللب يٍ انُمطخ   (S)َذفغ انغغى 

 . Bػُذ انُمطخ   (S)عشػخ انغغى ∥VB∥ أحغت لًٍخ  -(1                        

  VC∥=2.5m.s-1∥ثغشػخ  Cإنى انُمطخ  (S)ٌصم انغغى  -(2                     

                                            -(a  أحغت شذح لٕح اإلحزكبنF .انًطجمخ ػهى انغغى فً ْزا انغضء 

                                       -(b  أحغت رغبسع يشكض ػطبنخ(S)  انًذح انضيٍُخ انًٕافمخ نمطغ انًغبفخ صى اعزُزظBC . 
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g=9.81m/s2   : َأخز             
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       انزًشٌٍ انخبيظ ) خبص ثبنزمًُ سٌبضً (
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حجــــــــــاجي:  عــــــــــــــزبرحاال   


