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 04أسبوعية رقم    تجميعية 

3As 

TM - M 
   : 01التمرين 

0,5r  قطرة ماء كروية الشكل ساكنة في البداية نصف قطرها mm=   3، وكتلتها الحجمية 310 .e kg m ، تسقط =−
0tفي اللحظة   Oفي الهواء من نقطة    . )نعتبر أن مسارها شاقولي(=

 باعتبار احتكاك القطرة مع الهواء مهمل.  .1
وشدة دافعة أرخميدس    Pأحسب النسبة بين ثقل القطرة    -أ

 ماذا تستنتج؟ . 
)بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، اوجد المعادلتين    -ب  )v t 
)و  )y t . 
السرعة    -جـ مخطط  )مثل  )v t    الزمني المجال  خالل 

 0;12s  .باستعمال سلم رسم مناسب 
10أحسب المسافة التي تقطعها الكرة خالل   -جـ s . 

الشكل  .2 من  االحتكاك  قوة  أن  االعتبار  في  اآلن  نأخذ 
.f k v=  ، ودافعة أرخميدس مهملة. −

0tمثل القوة المؤثرة على القطرة عند اللحظة  .1.2  والنظام الدائم. =

dv بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أثبت أن المعادلة التفاضلية تكتب من الشكل التالي: .2.2 k
v g

dt m
+  = 

 . limvأكتب عبارة السرعة الحدية   .3.2
 مخطط السرعة لحركة القطرة في وجود قوى االحتكاك.  01.مثلنا في الشكل .3

 .limv، أوجد قيمة السرعة الحدية 01.اعتمادا على المنحنى البياني الممثل في الشكل .1.3
 لحركة القطرة. حدد قيمة الزمن المميز  .2.3
3tأحسب شدة المحصلة المطبقة على القطرة عند اللحظة    .3.3 s= .ثم استنتج شدة قوة االحتكاك عند نفس اللحظة ، 
 محددا وحدته في نظام الوحدات الدولية.  k المعالجـ(، استنتج قيمة -3انطالقا من إجابة السؤال )  .4.3

3المعطيات:  2 34
1,29 . ; 9,8 . ;

3
air kg m g m s V r − −= = = 

 : 02التمرين 

أكسدة الكحوالت هو من أهم التفاعل في الكيمياء العضوية، حيث أن الكحوالت األولية يمكن أن تتأكسد إلى مركبات 
الكحوالت الثانوية إلى مركبات الكيتون، في حين الكحوالت الثالثية  األلدهيد أو إلى األحماض الكربوكسيلية، بينما تتأكد  

 ليس لديها القابلية للتأكسد.
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3يهدف هذا التمرين إلى دراسة تفاعل الكحول   8C H O   4مع شوارد البرمنغناتMnO− . 
حجما   نضع  مغناطيسي،  مخالط  فوق  موضوع  دورق  0في  50V mL=    البوتاسيوم برمنغنات  محلول  من 

( )4K MnO+  ، المحمض بحمض الكبريت المركز. cتركيزه المولي   +−
اللحظة   0tفي  قدرها    = كتلة  للمزيج  كحول    mنضيف  3من  8C H O  التفاعلي المزيج  حجم  على  فنتحصل   ،

60TV mL=01.. المتابعة الزمنية للتحول الكيميائي المدروس مكنتنا من رسم المنحنيات البيانية الممثلة في الشكل  
 . 02و

 

الثنائيات   .1 أن  علما  الحادث،  الكيميائي  التفاعل  معادلة  )أكتب  )/ ReOx d    :هي التفاعل  في  الداخلة 
( )3 6 3 8/C H O C H O  و( )2

4 /MnO Mn− + . 
 عرف الوسيط الكيميائي. .1.2 .2

 ما هو دور حمض الكبريت المركز في هذا التفاعل؟ .2.2
 .التفاعلأنجز جدوال لتقدم  .3
𝑛𝑀𝑛𝑂4و 𝑛𝐶3𝐻8𝑂المنحنى الذي يمثل تغيرات   (01)حدد من الشكل  .4

 مع التعليل. −
 ، حدد كل من:(01)باالعتماد على الشكل   .5

3كمية المادة االبتدائية لكل من .1.5 8C H O4وMnO−مستنتجا قيمة التركيز المولي ،c  وكتلة الكحول المستعملةm. 
 المتفاعل المحد.  .2.5
 .maxxقيمة التقدم األعظمي   .3.5

 . 02.استنتج سلم رسم للمنحنى الممثل في الشكل .6
 ثم حدد قيمته.  1/2tعرف زمن نصف التفاعل   .7
0tأحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة  .8 =. 

) المعطيات: ) 1
3 8 60 .M C H O g mol−= 
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