
  
 
 
 
 
 

1تمرین   
  تغیر كتلة صفیحة الفضة (��)�∆احسب -3-2

II.  2,3ندخل كتلة g  حمضمن AC   1,6وكتلة 
g كحول من A  في حوجلة درجة حرارتھا

 فیحدث التحول الكیمیائي التالي )C°50(ثابتة 

  
 ACللحمض  g76,0نالحظ أن الكتلة النھائیة . 

  .24hتبقى ثابتة لمدة 
  سم المتفاعالت و النواتج - 3

  .أحسب كمیات المادة البدئیة للمتفاعالت -2
  .أكتب معادلة التفاعل  -3
  احسب قیمة تابثة التوازن  -4
ما قیمة مردود التحول ؟ ھل ھذه النتیجة  -5

  .متوقعة ؟ علل جوابك
كیف یمكن الرفع من قیمة مردود ھذا  بین -6

 التحول باستعمال نفس المتفاعالت ؟
 g/molالكتل المولیة ب 

M(O)=16 ;M(H)=1 ;M(C)=16  

I. فضة حیث المزدوجات /ننجز عمود زنك
یحتوي . Ag+/Agو Zn2+/Znالمتفاعلة 

من  V = 100mL العمود على–نصفا 
  المحالیل اإللكترولیتیة تراكیزھا

 C = 0.2mol.L-1  من األیونات الفلزیة
  .الموافقة
  �����.F = 9,65.104C ،نعطي 

M(Ag) = 107,9g.�����  
  .مثل تبیانة العمود المحصل علیھ -1 - 
 :ثابتة التوازن المقرونة بالمعادلة التالیة  -2 - 
- Zn��			+ 		2Ag		D				Zn		+ 		2Ag�  

     ���K = 1,0.10ھي      
  الكیمیائیةحدد منحى تطور المجموعة -2-1
و المعادالت األكسدة  -أكتب أنصاف-2-2

االختزال عند كل إلكترود ، واستنتج قطبیة 
  العمود 

  اعط الثمتیل االصطالحي للعمود -2-3
و یعي تیارا  30minیشتغل العمود لمدة  -3

  I=150mAشدتھ 
  احسب قیمة التقدم بعد مدة االشتغال   -3-1
 

2تمرین   
 ھذا المسارطبیعة حركة الجسم على 

احسب شدة القوة المطبقة من طرف  -3
  السطح على الجسم

  اعط تعبیر المعادلة الزمنیة للحركة  -4
احسب السرعة التي سیصل بھل الجسم -5

 Bالى النقطة 
فتحدف القوة   Bیصل الجسم الى النقطة  -6

 BAالفقي فوق المستوى الجسم فینزلق  ⃗����
تحث تأثیر قوة احتكاك  Aفیتوقف عند النقطة 

  ⃗����احسب شدة القوة ، ⃗����
 BC=2mو  OA=1mو g=10m.s-2نعطي 

قوة افقیة m=0,5Kg  كتلتھ (S)نطبق على جسم 
خط تأثیرھا مواز للمستوى  F=100Nشدتھا 

من   (S)الجسم ینطلق ف α=30° زاویةب لمائلا
بدون سرعة بدئیة t=0 في اللحظة   C النقطة

  بدون احتكاك و  BC مسار مستقیمي  وفق  ,

  
و مثلھا  Sاجرد القوى المطبقة على الجسم  -1

  ون سلمدعلى الشكل ب
  اوجد تعبر احدثیات متجھة التسارع ثم استنتج  -2

2تمرین   
  النابض عند التوازن ��∆اوجد اطالة -1
  اوجد المعادلة التفاضلیة للحركة -2
و قیمة  	�� اوجد قیمة الدور الخاص -3

عند اصل التواریخ ثم استنتج تعبیر � الطور 
  المعادلة الزمنیة

كحالة   z=0باعتبار المستوى المار من  -4
مرجعیة لطاقة الوضع المرنة وطاقة الوضع 

  t=314msالتقالیة ، احسب عند 
  طاقة الوضع المرنة -4-1
  طاقة الوضع الثقالیة -4-2
  الطاقة الحركیة -4-3

نعتبر نواسا مرنا رأسیا مكون من 
و  K=20N/mنابض صالبتھ 

 m=200gكتلتھ  (S)جسم صلب 
نزیح الجسم رأسیا عن موضع 

ثم  3cmتوازنھ المستقر ب 
، نعتبر نحرره بدون سرعة  بدئیة

رأسیا موجھ نحو  ⃗���; o)  (معلما
منطبق مع مركز  Oاالسفل اصلھ 
عند التوازن  (S)قصور الجسم 

نعتبر لحظة مرور الجسم من موضع توازنھ 
   t=0المستقر في المنحى الموجب اصال للتواریخ 
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