علوم فيزيائيةpc1+2

22ماي 2002مدة االنجاز2:س إعداد:األستاذ الحسين عدي

الكيمياء:دراسة تفاعل األسترة وتصبن اإلسترات
 -1دراسة تفاعل بين حمض البروبانويك وكحول:
نأخذ n1= 0.2molمن حمض البروبانويك الخالص و n2=0.2molمن البوتان -1-أول ثم نضعها في حوجلة.
 -1-1ما اسم التفاعل الذي يحدث بين هذين المتفاعلين واكتب معادلة التفاعل الكيميائي.باستعمال الصيغ اإلجمالية1.........ن
 -2-1أعط اسم النواتج وصيغها نصف المنشورة 0.0......................................................................................ن
 -3-1أنشء جدول التقدم للتحول .واستنتج تعبير خاج التفاعل  Qrبداللة التقدم  xعند اللحظة 1............................ tن
 -4-1حدد التقدم  xeqعند التوازن علما أن ثابتة التوازن 1..................................................................... k = 4ن
 -0-1استنتج نسبة التقدم النهائي 0.0...................................................................................................... τن
 -6-1نطرح على مجموعة من التالميذ سؤاال يتعلق برفع نسبة التقدم النهائي ،فكانت االقتراحات التالية:
أ -تسخين الوسط التفاعلي
ب -إضافة الحفاز:حمض الكبيريتيك
ج -إنجاز عملية التقطير إلزالة الماء
د-التسخين باالرتداد
ما هو االقتراح الصحيح.علل الجواب1....................................................................................................ن
 -2تصنيع الصابون
نعالج  ،في حوجلةة خةالل سةاعتين  ،كتلةة  m =4gمةن ثالثةي الغليسةريد بمحلةول الصةودا (هيدروكسةيد الصةوديوم )حجمة Vb=60mL
وتركيزه Cb= 1mol.L-1
نعتبر التفاعل التالي كليا:
+
) ) + 3(Na +HOثالثي الغليسريد)R-COO-CH2-CH(OOC-R)-CH2-OOC-R
)3(R-COO- + Na+
(غليسرول)+ (CH2OH-CH(OH)-CH2OH
ملحوظةةةة:الصةةةيغة اإلجماليةةةة للجةةةذر األلكيلةةةي Rهةةةي  CnH2n+1نعطةةةي الكتةةةل الموليةةةة  M(C)=12g.mol-1وM(O)=16 g.mol-1
وM(H) =1g.mol-1
نبرد المجموعة التفاعلية ثم نعاير كمية هيدروكسيد الصوديوم المتبقية في الحوجلة .نحصل على التكافؤ عند إضافة حجم
 VA=40.5mLمن حمض الكلوريدريك تركيزه . CA=0.5mol.L-1
 -1حدد الكتلة المولية لثالثي الغليسريد 0.70..............................................................................................ن
 -2نحصل على ثالثي الغليسريد بتفاعل الغليسرول وحمض الكربوكسيلي المشبع .أعط الصيغة اإلجمالية للحمض
الكربوكسيلي0.70............................................................................................................................ن
 -3في الحقيقة ،مردود تفاعل التصبن هو ، 85%أحسب ب kgكتلة الغليسرول المحصل عليها بتصبن 1,4طن من ثالثي الغليسريد
0.75ن

الفيزياء :التمرين 1دراسة النواس المرن ألفقي
فوق نضد هوائي أفقي  ،نثبت جسما ) ) Sمركز قصوره  Gوكتلت  ، mبواسطة نابض كتلت مهملة و Kثابتة الصالبة وطول األصلي l0
الطرف اآلخر للنبض مثبت بواسطة حامل.نعتبر االحتكاكات مهملة .
نمعلم موضع مركز القصور ، Gباألفصول  xفي معلم ) (O,i,jحيث األصل Oمنطبق مع موضع التوازن ( G0نابض غير مصغوط وغير
مطال) x=0:نزيح الجسم عن موصع توازن ثم نطلق .تساوي المدة الزمنية بين مرورين متتاليين لمركز القصور. t = π/10 G
طاقة الوضع لثقالية للمجموعة (جسم+نابض+أرض) منعدمة .
 -1علل شكل المنحنين )Em(xو) Epe(xالتاليين 0.0....................................................................................... :ن
) Em(xالطاقة الميكانيكية و ) Epe(xطاقة الوضع المرنة
الطاقة ب mj

 -2عند لحظة معينة  ،بين أن ) Epe(tأصغر أو يساوي ل 0.0 ....................................................................... Emن
 -3حدد  ،مبيانيا الوسع  Xmلحركة 0.0................................................................................................... Gن
 -4اوجد العالقة التي تعطي تعبير الطاقة الميكانيكية  Emبداللة الوسع0.70....................................................... Xmن
 -0استنتج قيمة ثابة الصالبة  Kللنابض0.0.....................................................................................................ن
 -6نعطي التعابير التالية :
m
m
m
ج-
ب-
أ-
T 0  2
T 0  2
T 0  2
k
l0
g
ما التعبير الموافق للمتذبذب المدروس  ،علل االختيار باستعمال معادلة االبعاد 0.70........................................................ن
 -7حدد قيمة الدورالخاص للمتذبذب  T0؟ ثم استنتج  mكتلة الجسم 0.70................................................................Sن
 -8نضع نفس المتذبذب على سطح القمر هل سيكون ل نفس الدور. T0؟علل الجواب0.70...............................................ن
 -2أوجد التعبيرالحرفي للسرعة القصوية  Vmبداللة . Emاحسب 0.70............................................................... Vmن
 -10احسب قيمة السرعة  Vعندما تمر النقطة Gبالنقطة أفصولها 0.70...................................................... x1=-2cmن

التمرين : 2دراسة حركة الساتل حول األرض
تمكن المركبة الفضائية األوروبية أريان Arianeمن وضع الساتل (القمر االصطناعي) الساكن النسبة لالرض في مداره .نعتبر الساتل S
نقطة مادية كتلت  mيدور حول األرض ذات كتلة  Mالتي نعتبرها كرة متجانسة مركزها  Oوشعاعها . Rلدراسة حركة الساتل نختار
المرجع المركزي األ رضي الذي نعتبره غاليليا  r =OS.المسافة بين مركز األرض وموضع الساتل و uالمتجهة الواحدية الموجهة
من OنحوS
المعطيات  M =6.1024Kg :و R = 6380Kmو m = 1000Kgو r1 = 6700Kmو G = 6,67.10-11m3.Kg-1.s-2والمدة
الزمنية ليوم واحد T = 24hو. π2 = 10
 -1اعط تعبير متجهة قوة التجاذب الكوني  Fالتي يطبقها األرض على الساتل بداللة Gثابتة التجاذب الكوني و Mو mو rوالمتجهة
الواحدية 0.0.................................................................................................................................. nن
 -2مثل في تبيانة واضحة متجهة القوة ومتجهة السرعة ومتجهة التسارع والمتجهات الواحدية المستعملة0.70...............ن
-3بين أن حركة الساتل في مداره الدائري شعاع rحركة منتظمة0.70..................................................................ن
 -4اكتب تعبيري كل من السرعة vللساتل ودوره  Tبداللة  Gو Mو0.70......................................................... rن
 -0على ما يدل اسم "الساتل الساكن بالنسبة لألرض" وفي أي مستوى يوجد هذا الساتل 0.0....................................ن
 -6أعط تعبير  r2شعاع مدار هذا الساتل وأحسب قيمت 0.0............................................................................ن
 -7تحويل الساتل إلى مداره النهائي  : r2في لحظة معينة من حركت الدائرية في مدارها األدنى  ، r1نعطي للساتل سرعة محددة بواسطة
محركات الدفع .فيبدأ الساتل في حركة إهليليجية ويسمى هذا المدار "مدار التحويل "  Orbite de transfertليتحول إلى المدار
الدائري النهائي شعاع . r2يكون الساتل في المدارين الدائريين r1و  r2ساكنا بالنسبة لألرض
يوضح الشكل التالي هذه المراحل:
المدار النهائي
للساتل الشعاعr2

المدار األدنى للساتل
الشعاع r1

األرض

مدار التحويل اإلهليليجي

 -1-7أعط تعبير الطاقة الحركية  Ecللساتل في مداردائري شعاع  rبداللة  Gو Mو mو0.0.....................................rن

G .M .m
 -2-7نعبرعن طاقة الوضع الثقالية للساتل عند موضع يبعد عن مركز األرض بالمسافة  rبالعالقة التالية :
r
نختار الحالة المرجعية لطاقة الوضع الثقالية عند = .  rأعط تعبير الطاقة الميكانيكية  Emللساتل بداللة  Gو Mوm
و0.0...................................................................................................................................................rن
-3-7عبر عن طاقة الوضع الثقالية للساتل Eppو الطاقة الميكانيكية Emللساتل بداللة الطاقة الحركية Ecفي نفس
المدار0.70............................................................................................................................................ن
 -4-7عبر عن الطاقة  Wالتي تمنحها محركات الدفع لتحويل الساتل من المدار األدنى  r1إلى المدار النهائي ، r2
احسب قيمة 0.70..............................................................................................................................Wن

، Epp (r ) 

