www.9alami.info
nisse

S C O L A I R E

G R O U P E

املستوى :األوىل ع  .ر
املدة  :ساعتان
التاريخ 2014/01/17

فرض يف مادة العلوم الفيزيائية

كيمياء  7نقط

نحرض محلوال  SBبتخفيف  80مرة محلول  S0تجاري ملحلول مايئ لهيدروكسيد الصوديوم . Na +HOنصب يف كأس
 VB=10mLمن املحلول  SBثم نضيف اليه  200mLمن املاء املقطر .ندخل يف الكأس خلية لقياس املواصلة وننجز
املعايرة بواسطة محلول حمض الكلوريدريك  H3O++ Cl-ذي الرتكيز  CA=0.068mol/Lنخط املنحنى  v = f^V hالذي
ميثل تغريات موصلية املحلول بداللة  VAحجم املحلول الحميض املضاف فنحصل عىل الوثيقة أسفله.
 -1اكتب معادلة التفاعل الذي يحدث أثناء املعايرة.حدد نوعه
m
 -2علل تغريات شكل املنحنى علام أن > m > m
v^mS/mh
 -3حدد  VAEحجم املحلول الحميض املؤدي إىل التكافؤ .
 -4ما األنواع الكيميائية املوجودة يف الخليط عند التكافؤ .نهمل
األيونات الناتجة عن تفكك املاء
 -5استنتج املوصلية املولية األيونية أليون الكلور إذا علمت
أن املوصلية املولية األيونية أليون الصوديوم هي
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-6انشئ الجدول الوصفي للتفاعل.
 -7حدد  CBتركيز املحلول . SBثم استنتج  C0تركيز املحلول التجاري.
 -8استنتج  Pنسبة كتلة هيدروكسيد الصوديوم يف املحلول التجاري  S0علام أن كتافته هي
نعطي :

M(NaOH)=40 g/mol
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5
. d=1.5

 -1نعترب قطعة من جليد مكعبة الشكل حرفها  a=10 cmودرجة حرارتها . i =- 5 Cندخل القطعة يف مسعر
سعته الحرارية مهملة يحتوي عىل كتلة  m=160 gمن املاء درجة حرارته . i = 15 C
 -1.1 1احسب الطاقة القصوية التي ميكن لقطعة الجليد أن تكتسبها دون أن تغري من حالتها الفيزيائية .
 -2.1ندخل قطعة الجليد يف املسعر فتستقر درجة حرارة املجموعة عند .i
-1.2.1 1.5احسب الطاقة القصوية التي ميكن للامء أن يحررها دون أن يغري من حالته الفيزيائية  .حدد . i
 -2.2.1 1هل تتغري الحالة الفيزيائية ملكونات املجموعة.
 -2عند التوازن نخرج من املسعر قطعة الجليد ونضعها يف نقطة  Aلسكة فلزية أفقية ثم نرسلها برسعة  VAفتصل
إىل نقطة  Bبرسعة منعدمة حيث تفقد  3%من حجمها نتيجة اإلنصهار .
 -1.2 1.5احسب كتلة الجليد املنصهرة ثم استنتج الطاقة املكتسبة من طرف قطعة الجليد.
 -2.2 1علام أن الطاقة املحررة من طرف اإلحتكاكات ُتستخدَم فقط لتغيري الحالة الفيزيائية لقطعة الجليد اوجد VA
رسعة اإلرسال.
-1 -1
نعطي  . AB=100m :الكثافة الحجمية للجليد Cg=2100J.Kg .K . t = 0.9554286 g/cm
Lf=335 KJ/Kg
Ce=4180J.Kg-1.K-1
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نعترب جسام  Sكتلته  m=250gقابل لإلنزالق فوق سكة  ABCمكونة من جزئني.
الجزء  ABمستقيمي يكون زاوية  a = 30مع الخط األفقي طوله AB=3mالجزء  BCدائري مركزه  Oوشعاعه r0
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 -1نطلق الجسم  Sمن النقطة  Aبدون رسعة بدئية فينزلق فوق الجزء AB
 -1.1احسب  W^Phشغل وزن الجسم أثناء اإلنتقال . AB
 -2.1ما الرسعة القصوية  Vmالتي ميكن أن يصل بها الجسم اىل النقطة . B
 -3.1يصل الجسم اىل النقطة  Bبرسعة . VB=4.5m/sاىل ماذا يعزى هذا االنخفاض وماذا ميثل الحد . 12 m^V - V h
 -4.1استنتج  fشدة قوى اإلحتكاك التي يطبقها الجزء  ABعىل الجسم.
 -2عندما يصل الجسم اىل النقطة  Bينزلق فوق الجزء  BCحيث تنحفظ قوى اإلحتكاك بنفس الشدة .نعترب املستوى
األفقي املار من النقطة  Dمرجعا لطاقة الوضع الثقالية .
 -1.2اعط تعبري طاقة الوضع الثقالية للجسم يف النقطة  Cبداللة  mو  gو  rو a
 -2.2علام أن الجسم يتوقف يف النقطة  . Cبتطبيق مبدأ تغري الطاقة امليكانيكية بني النقطتني  Bو Cاوجد تعبري r
شعاع الجزء الدائري  BCبداللة  mو  VBو  gو  fو  aثم احسب قيمته .
 -3.2حدد رسعة الجسم عند مروره بالنقطة  Nمنتصف الجزء BC
نعطي g=10N/m :
2
m
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