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 03أسبوعية رقم    تجميعية 

3As 

TM - M 
   : 01التمرين 

230mيوضع جسم محمول ذاتيا كتلته  g=   على طاولة أفقية، يتصل هذا الجسم بواسطة خيط أفقي بتجهيز يولد قوة
 . يتحرك الجسم بحركة مستقيمة. Fثابتة  

 عطالته.  يسمح تجهيز مناسب موصول بحاسوب بتسجيل حركة مركز
لحظات مختلفة فتم الحصول في    𝐺أدت معالجة هذه المعطيات بواسطة برنامج خاص إلى حساب سرعة مركز العطالة  

 على النتائج المدونة في الجدول اآلتي: 
0,444 0,410 0,365 0,315 0,255 0,218 0,174 ( )t s 
0,620 0,574 0,513 0,439 0,364 0,314 0,252 ( )1.Gv m s− 

 مثل القوى الخارجية المؤثرة على مركز عطالة الجسم.  .1
)أرسم المنحنى البياني   .2 )Gv f t=  وأحسب قيمة التسارع ،Ga . 
 ، حدد طبيعة حركة الجسم، ثم أكتب المعادلة الزمنية للسرعة. القانون الثاني لنيوتن بتطبيق  .3
 .Fقيمة القوة  جد  .4

 : 02التمرين 

المتابعة الزمنية لتحول كيميائي تمكن من متابعة تطور كمية مادة المتفاعالت والنواتج في أي لحظة زمنية. هذه المتابعة  
تتم بطرق فيزيائية وكيميائية، إذن من أجل دراسة تفاعل التصبن قدم  
األستاذ لفوجين من التالميذ المواد والوسائل التالية: زجاجيات، جهاز  

ExAO  القط الناقلية والقط المعايرة لقياس حجم التكافؤ ،EV. 
اإليثيل  إيثانوات  بين  يحدث  الذي  التصبن  تفاعل  إن 

3 2 5CH COOC H    والصودا( )Na OH+ هو تفاعل بطيء   +−

 في البرودة. المعادلة المميزة للتفاعل الحادث هي:

3 2 5 3 2 5CH COOC H OH CH COO C H OH− −+ = + 
 تابع تطور التفاعل بطريقتين:ن

 الطريقة األولى: -
0tنمزج عند اللحظة   =  ،( )0n mol    من الصودا مع( )En mol 

100Vمن إيثانوات اإليثيل حيث حجم المزيج   mL=  نقوم بقياس الناقلية النوعية للمزيج في لحظات زمنية مختلفة ثم .
 نمثل البيان التالي: 

 أنشئ جدول التقدم للتفاعل السابق.  .1
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0tللمزيج عند اللحظة   0  أوجد الناقلية النوعية االبتدائية -أ .2 0n ،V ،Naبداللة  = OHو + −. 
 .0nأحسب قيمة   -ب 

2,5التي هي من الشكل:  xوالتقدم    tعند اللحظة    tأوجد العالقة التي تربط بين الناقلية النوعية    -أ .3 159.t x = − 
80mintأحسب تقدم التفاعل عند اللحظة  -ب  = . 

 عرف السرعة الحجمية للتفاعل. -أ .4
0tأوجد السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة  -ب  =. 

 .1/2tعين زمن نصف التفاعل   .5
 الطريقة الثانية:  -

0tنمزج عند اللحظة   =  ،210 mol−    210من الصودا مع mol− 
100Vمن إيثانوات اإليثيل حيث حجم المزيج   mL=  نتابع تطور .

الهيدروكسيد   شوارد  معايرة  بواسطة  OHالتفاعل  حمض   − بواسطة 
الهيدروجين   )كلور  )3H O Cl+ المولي    +− تركيزه 

10,1 .Ac mol L−=. 
3معادلة تفاعل المعايرة هي:   22H O OH H O+ −+ = 

)يج بداللة الزمن نمثل الحجم الالزم لتكافؤ المز  )EV f t=  :كاآلتي 
، ثم أحسب التقدم  tعند اللحظة    xوالتقدم    EVأوجد العالقة بين   .1

80mintعند اللحظة   =. 

1 بين أن سرعة التفاعل تعطى بالعالقة: .2

10

EdV
v

dt
= −  

0tأحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة  .3 =. 
 ثم حدده بيانيا.  1/2tعرف  .4
 النتائج مع تلك المتحصل عليها بالطريقة األولى؟  هل تتوافق .5

  يعطى:

3

2 1 2 1 2 120 . . ; 5 . . ; 4,1 . .OH Na CH COOmS m mol mS m mol mS m mol  − + −
− − −= = = 
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