
                                                                                              

   ذكر بتعربف السرعة الحجمیة للتفاعل ؟ كیف تتطور السرعة خالل التفاعل ؟ علل جوابك

  حدد القیمتین الجدیدتین لكل من التقدم النھائي و المردود لتفاعل األسترة في حالة التوازن الجدید 

   

)،تدور في مستوى رأسي حول محور )  ومار

)عزم قصور الساق بالنسبة للمحور  )  2ھو 25.10 .J kg m
   

G  موضع  

ثم نحررھا بسرعة بدئیة 
.

1
0 11 .rad s   

حیث التذبذبات جیبیة ، ماالقیمة القصویة التي یجب 

  المراقبة المستمرة  فرض  

  الدورة الثانية

نرید تتبع تصنیع اإلستر ذي رائحة التفاح المسمى بوتانوات المثیل ، لذلك ننجز 
n1  من حمض كربوكسیلي وn2 = 0,5 mol  

سبعة أنابیب اختبار ثم نضعھافي حمام مریم 
t=0    . بعد ساعة من الزمن نخرج األنبوب رقم

، نبرده بالغطس ثم نقوم بمعایرة كمیة الحمض المتبقى ، نقوم بنفس العملیة 
معایرة المحالیل حتى  وھكذابالنسبة لألنبوب الثاني بعد ساعتین من الزمن 

                                                                                               x = f (t )التالي  الموجودة في األنابیب السبعة  مكنت من خط المنحنى
  .الناتج عنھ  xنعرف تقدم التفاعل األسترة بكمیة مادة اإلستر  

  أكتب معادلة التفاعل الحاصل في كل أنبوب محددا اسمي كال 
    من الحمض الكربوكسیلي والكحول

  أنشئ جدول تطور المجموعة،ثم أحسب مردود التفاعل
ذكر بتعربف السرعة الحجمیة للتفاعل ؟ كیف تتطور السرعة خالل التفاعل ؟ علل جوابك

  لتفاعل األسترة 
  الكربوكسیليإلزاحة التفاعل ،نضیف موال واحدا من الحمض 

Q ثم عین منحى تطور المجموعة  
حدد القیمتین الجدیدتین لكل من التقدم النھائي و المردود لتفاعل األسترة في حالة التوازن الجدید 

  كیف یمكن الرفع من قیمة مردود التفاعل؟ 

( S  )  كتلتھ m 500 g  مرتبطا بنابض ذي لفات  
  توجد المجموعة فوق مستوى مائل بزاویة .وكتلتھ مھملة

   )الشكل  (حیث ینزلق الجسم بدون احتكاك 
    و   g، شدة الثقالة  ,mعند التوازن بداللة 

  . ثم نحرره بدون سرعة بدئیة Xmبمسافة  (x=0) نزیح الجسم عن موضع توازنھ
  حدد انطالقا من التسجیل.تسجیل الحركة

   K = 10 N.m-1ثُم بین أن  لحركة
  الثاني لنیوتن حدد المعادلة التفاضلیة للحركة

  
أصال لطاقة  (x=0)نعتبر المستوى األفقي الذي یضم مركز القصورعند التوازن 

)0الوضع الثقالیة و الحالة التي یكون فیھا النابض غیر مشوه  )x l   أصال لطاقة

2بین أن طاقة الوضع تكتب على شكل 2
0

1
( )

2
PE K l x    

  x= 2 cmأوجد بطریقتین سرعة مركز قصور الجسم عند مروره من الموضع 

،تدور في مستوى رأسي حول محورl = 50 cmوطولھا    m = 0,6 Kgنعتبر نواسا وازنامكونا من ساق متجانسة كتلتھا 

عزم قصور الساق بالنسبة للمحور و   g=10m.s-2،نأخذ )

G0عن طاقة الوضع للنواس،نأخذ المستوى األفقي المار من 

  )ن1(كحالة مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة  z=0مركز القصور عند التوازن حیث 

تنطلق الساق من موضع التوازن بسرعة زاویة بدئیة 
.

1
0 3,16 .rad s    

    أحسب الطاقة المیكانیكیة للمجموعة
  ادلة التفاضلیة لحركة الساق  باعتبار انحفاظ الطاقة المیكانیكیة حدد المع

من جدید نزیح الساق عن موضع توازنھا المستقر بزاویة 
4


   ثم نحررھا بسرعة بدئیة

  بین أن حركة الساق لیست تذبذبیة  

,10نعتبر التذبذبات صغیرة عندما الیتجاوز وسعھا القیمة  26 .rad s   حیث التذبذبات جیبیة ، ماالقیمة القصویة التي یجب

  أن تأخذھا الطاقة المیكانیكیة للمجموعة لكي تكون التذبذبات جیبیة  

  1تمرین 
نرید تتبع تصنیع اإلستر ذي رائحة التفاح المسمى بوتانوات المثیل ، لذلك ننجز 

 mol 0,5 = 1خلیطا یحتوي على 
سبعة أنابیب اختبار ثم نضعھافي حمام مریم  نوزع الخلیط على. من كحول 

t=0عند اللحظة  حرارتھ ثابتة درجة
، نبرده بالغطس ثم نقوم بمعایرة كمیة الحمض المتبقى ، نقوم بنفس العملیة  1

بالنسبة لألنبوب الثاني بعد ساعتین من الزمن 
الموجودة في األنابیب السبعة  مكنت من خط المنحنى

نعرف تقدم التفاعل األسترة بكمیة مادة اإلستر  
أكتب معادلة التفاعل الحاصل في كل أنبوب محددا اسمي كال  -1

من الحمض الكربوكسیلي والكحول    
أنشئ جدول تطور المجموعة،ثم أحسب مردود التفاعل -2
ذكر بتعربف السرعة الحجمیة للتفاعل ؟ كیف تتطور السرعة خالل التفاعل ؟ علل جوابك -3
لتفاعل األسترة   Kأحسب ثابتة التوازن  -4
إلزاحة التفاعل ،نضیف موال واحدا من الحمض  -5
 QRiحدد قیمة خارج التفاعل  1-5

حدد القیمتین الجدیدتین لكل من التقدم النھائي و المردود لتفاعل األسترة في حالة التوازن الجدید  2-5
كیف یمكن الرفع من قیمة مردود التفاعل؟  3-5

  2تمرین 
(  S )نعتبر نواسا مرنا مكونا من جسم 

وكتلتھ مھملة  Kغیرمتصلة صالبتھ 
  30    حیث ینزلق الجسم بدون احتكاك
عند التوازن بداللة  0lأوجد إطالة النابص  -1

نزیح الجسم عن موضع توازنھ -2
تسجیل الحركة  2یمثل الشكل  2 -1

لحركةل الدور الخاصو وسع الحركة 
الثاني لنیوتن حدد المعادلة التفاضلیة للحركةبتطبیق القانون  2-2
  حدد المعادلة الزمنیة للحركة 3-2
نعتبر المستوى األفقي الذي یضم مركز القصورعند التوازن 4-2

الوضع الثقالیة و الحالة التي یكون فیھا النابض غیر مشوه 

  الوضع المرنة

بین أن طاقة الوضع تكتب على شكل 1-4-2

أوجد بطریقتین سرعة مركز قصور الجسم عند مروره من الموضع  2-4-2
  3تمرین 

نعتبر نواسا وازنامكونا من ساق متجانسة كتلتھا 

)انظر الشكل ( Aمن إحدى نقطھا 

,عبر بداللة  -1 ,l m وg   عن طاقة الوضع للنواس،نأخذ المستوى األفقي المار من

مركز القصور عند التوازن حیث  

تنطلق الساق من موضع التوازن بسرعة زاویة بدئیة  -2

أحسب الطاقة المیكانیكیة للمجموعة 1-2
باعتبار انحفاظ الطاقة المیكانیكیة حدد المع 2-2
   حدد وسع تدبدبات الساق 3-2

من جدید نزیح الساق عن موضع توازنھا المستقر بزاویة  -3

بین أن حركة الساق لیست تذبذبیة     

نعتبر التذبذبات صغیرة عندما الیتجاوز وسعھا القیمة  -4

أن تأخذھا الطاقة المیكانیكیة للمجموعة لكي تكون التذبذبات جیبیة  
 




