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 1تمرین 

+H، بوجود الحمض  ni(ac)=ni(al)=0,300 molنحضر إیثانوات اإلثیل بتسخین خلیط متساوي الموالت لحمض اإلیثانویك و اإلیثانول 
(aq). 

  . neq1(ac)=0,100mol:في الخلیط ھي  ك، أن كمیة المادة المتبقیة من حمض اإلیثانوی (éq1)بینت المعایرة للخلیط المتفاعل عند التوازن  
  .أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي الحاصل بین حمض اإلیثانویك و اإلیثانول  -1 
  .لھذا التفاعل  xأنجز جدول التقدم  -2

  .تفاعل نسبة التقدم النھائي لھذا ال1أحسب قیمة  -3

  .، ثم أحسب قیمتھا (éq1)ثابتة التوازن  1Kأكتب تعبیر  -4

نعایر الخلیط المتفاعل من ) (éq2من اإلیثانول ، ثم عند حصول التوازن   n=0,100molكمیة  (éq1)نضیف في الخلیط التفاعلي عند التوازن  -5
  . néq2(ac)=0,073mol :اإلیثانویك ھي جدید ، فنجد كمیة المادة المتبقیة من حمض 

  . من اإلیثانول n=0,100molخارج التفاعل ، ثم أحسب قیمتھ لحظة إضافة  Qrأكتب تعبیر : 1-5
  حدد معلال جوابك ، في أي منحى تتطور المجموعة المتفاعلة ؟: 2-5
  . (éq2)أحسب كمیات مادة األنواع الكیمیائیة الموجودة في الخلیط المتفاعل عند التوازن : 3-5

  .نسبة التقدم النھائي لھذا التفاعل2أحسب قیمة : 4-5

  .، ثم أحسب قیمتھا  (éq2)ثابتة التوازن 2Kأكتب تعبیر : 5-5

 ، ماذا تستنتج ؟ 2Kو  1Kي الثابتتین قارن قیمت -6

 2تمرین 

 

تعتمد في اشتغالھا أشاشا على نواس وازن یسمى رقاص  1657أول ساعة جدرانیة سنة  huygens  صنع ھیكنس
  .الساعة  مكون من قضیب فلزي  مثبت علیھ قرص فلزي

g500mننمذج رقاص الساعة بالتیانة التالیة  حیث كتلة الرقاص  ومركز قصورهG یبعد عن محور الدوران)

 ( بالمسافةcm0,80aOG   ونعتبر تذبذبات الرقاص حرة غیر مخمدة.  

  .الوازن تحدید تعبیر الدر الخاص للنواس. 1

0hعند مستوى سطح البحر حیث االرتفاع   و
1s.m80,9g   یكون دور تذبذبات الرقاص ھوs2T   

  أثبت المعادلة التفاضلیة لحركة الرقاص بداللة األفصول الزاوى. 1.1

مع الموضع  الرأسي  tعند لحظة  OGالذي یكونھ 
0

OG )موضع التوازن المستقر.(  

عبر عن الدور الخاص  1.2
0

T  للرقاص بداللةm  و
0

g  وa و


J  عزم قصور النواس بالنسبة للمحور. 

  دراسة تأثیر الجاذبیة على حركة النواس.2

km320hنضع الساعة ةالحائطیة في منطقة جبلیة على ارتفاع    حیث
1

h
s.m79,9g .  

  .مع إشارتھا لو كانت عند مستوى سطح البحر علل جوابك ھل تكون إشارة لساعة في ھذا الموضع متقدمة أو متأخرة وقارنة .1.2

عبر عن الدور الخاص  .2.2
h

T  للرقاص بداللة 
0

g    و
h

g  و
0

T  على االرتفاع ،km320h   واستنتج المدةt  تتقدم أو تتأخر

 .الساعة في كل دور
ثبت أحد طرفي ن.  Cلتصحیح ھذا الفرق الزمني الناتج عن تأثیر االرتفاع نضیف إلى الرقاص نابضا حلزونیا مكافئا لسلك لي ثابتة لیھ  .2.3

بحیث عندما یكون الرقاص في موضع ).الشكل( النابض الحلزوني في محور الدوران  ونثبت طرفھ اآلخر في حامل ثابت
   .الموافقة لذلك Cحدد قیمة الثابتة  .یكون النابض الحلزوني غیر ملتو توازنھ الرأسي المستقر

  .لقیاس شدة الثقالة استعمال  النواس .3
 Tونجعلھ یتذبذب ببطء أمام رقاص الساعة الحائطیة بدور  نضع الساعة الحائطیة بدون سلك اللي  ونواسا بسیطا  طولھ 

بحیث 
0

TT وs2T
0
.  

نالحظ أن التطابق الرابع  نأخذ كأصل للتواریخ لحظة أول تطابق للرقاص والنواس موافق النتقالھما في نفس المنحى
s20min33tللنواسین یحدث في نفس موضع التطابق السابق عند اللحظة  . نذكر أن تعبیر الدور الخاص للنواس

: البسیط ھو 
g

2T


.  احسبT  واستنتج قیمة تسارع الثقالةg في مكان التجربة بثالثة أرقم معبرة. 

 3تمرین 

یمثل الشكل أسفلھ مخطط مبسط لطاقة . یستعمل التنغستین في صناعة المصابیح
  .(W)ذرة التنغستین 

 ما ھي حدود میكانیك نیوتن؟ -1
الطاقة المنبعثة و طول موجة االشعاع خالل انتقال ذرة  (KeV)أحسب ب -2

 .الى المستوى األساسي األول 2التنغستین من المستوى 
 .ھل ھذا االنتقال انبعاث أم امتصاص؟علل جوابك -3
 .مثل ھذا االنتقال على الشكل  -4

 c=3.108m/sو  h=6,626.10-34j.s: نعطي 

 




