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 الشغل وطاقة الوضع الثقالية ،الطاقة الميكانيكية لجسم صلب
 تتبع تطور تحول كيميائي  ،المواصة والموصلية

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

الشغل وطاقة الوضع الثقالية  ،الطاقة الميكانيكية لجسم صلب
 التمرين األول  :الدراسة الطاقية لكرة حديدية في سقوط حر
-1

خالل مبارة لكرة السلة في الثانوية ايت باها  ،يرسل الالعب كرة السلة  ،كتلتها  m = 200 gبسرعة بدئية  vA = 3 m.sمن إرتفاع  h0 = 1,80 mمن
سطح األرض لتصل السلة) النقطة  ( Bبسرعة ، vB = 2 m.s-1التي توجد على إرتفاع  Hمن سطح األرض .
نهمل تأثير الهواء  .وناخد شدة الثقالة g = 10 N.Kg-1
لدراسة حركة الكرة نعتبر المحور )  ( O zمعلما موجها نحو األعلى اصله  Oيوجد على سطح األرض
نعتبر سطح االرض حيث  z = 0حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية
 .1بين أن الطاقة الميكانيكية  Emللكرة تنحفظ أثناء الحركة بين  AوB
 .2حدد طاقة الوضع الثقالية  EPPAوالطاقة الحركية  ECAعند النقطة  Aموضع مغادرة الكرة يد الالعب
عند النقطة B
 .3إستنتج الطاقة الميكانيكية
عند النقطة  Bهي = 4,1 J
 .4بين أن طاقة الوضع الثقالية
 .5إستنتج  Hإرتفاع السلة عن سطح األرض
 .6في الواقع تساوي سرعة الكرة عند السلة ) عند النقطة ( B

حيث vB

=

 ،نتيجة اإلحتكاكات بين الكرة والسلة

أ .أحسب الطاقة الميكانيكية عند النقطة  ) Bعند السلة (
ب .أحسب الطاقة المفقودة  Qعلى شكل طاقة حرارية بين  Aو B
تواصل الكرة حركتها نحو األسفل لتصل الى النقطة  Cعلى سطح األرض
 .7أجرد القوى المطبقة على الكرة أثناء إنتقالها من  Bنحو C
عند النقطة  Cمعلال جوابك
 .8حدد الطاقة الميكانيكية
 .9بين سرعة الكرة عند النقطة  Cهي vc = 6,5 m.s-1

 التمرين الثاني  :الدراسة الطاقية لجسم صلب فوق السكة ABCD
يتحرك جسم صلب ) (Sكتلته  m = 200 gفوق سكة توجد في مستوى رأسي تتكون من :
 AB جزء مستقيمي مائل بزاوية 𝜽 بالنسبة للمستوى األفقي
 BC جزء دائري شعاعه  r = 0,8 mومركزه  Iتحدده الزاوية 𝜽 = 60°
ناخد شدة الثقالة  ، g = 10 N.Kg-1ونختار المستوى األفقي المار من النقطة  Cحالة مرجعية
لطاقة الوضع الثقالية
نحرر الجسم ) (Sمن الموضع  Aبدون سرعة بدئية
 .1أحسب طاقة الوضع الثقالية  EPPAللجسم ) (Sعند النقطة  Aعلما أن  zA = 1,2 mثم
إستنتج الطاقة الميكانيكية للجسم ) (Sعند هذا الموضع
 .2بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Bهي EPPB = 0,8 J
 .3بأعتبار اإلحتكاكات مهملة أوجد  vBسرعة الجسم ) (Sلحظة مروره من النقطة B
 ،نتيجة
=
حيث vB
 .4في الواقع يصل الجسم الى الموضع  Bبالسرعة
اإلحتكاكات  ،أحسب الطاقة الميكانيكية للجسم عند النقطة B
 .5أحسب الطاقة الحرارية  Qالتي ظهرت خالل اإلنتقال من  Aنحو B
المكافئة لإلحتكاكات التي نعتبرها ثابتة طيلة الحركة من  Aنحو  B؟
 .6ما شدة القوة
=  vCليسقط في المستوى الذي يوجد على مسافة  h = 1 mمن  ، Cنهمل جميع اإلحتكاكات في
 .7يغدر الجسم ) (Sالسكة في النقطة  Cبسرعة
هذه المرحلة
أ .أجرد القوى المطبقة على الجسم ) (Sأثناء الحركة
= 5,2 m.s-1
ب .بين أن قيمة سرعة الجسم لحظة السقوط في  Dهي

 التمرين الثالث  :الدراسة الطاقية لجسم صلب فوق السكة ABD
يتحرك جسم صلب ) (Sكتلته  m = 500 gبدون إحتكاك فوق سكة توجد في مستوى رأسي تتكون من :
 AB جزء مستقيمي أفقي طوله AB = 1,5 m
 BD جزء دائري شعاعه  r = 0,5 mومركزه I
نعطي  𝜽 = 60°و ناخد شدة الثقالة g = 10 N.Kg-1
نختار المستوى األفقي ) (ABالمار من أصل المعلم حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية
ثابتة شدتها  ، Fتكون زاوية  𝜶 = 60فيتحرك الجسم فوق المسار
 نطبق على الجسم )  (Sقوة
 ABبدون سرعة بدئية ليصل الى الموضع  Bبسرعة . vB = 6 m.s-1
 .8أجرد القوى المطبقة على الجسم ) (Sأثناء إنتقاله من  Aنحو B
 .9بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين  Aو  Bأوجد شغل القوة
 .11إستنتج أن شدة القوة
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 نحذف القوة عند مرور الجسم من الموضع  Bفي حين يواصل الجسم حركته فوق الجزء الدائري BD
عند النقطة M
 .11بين أن الطاقة الميكانيكية تنحفظ أثناء الحركة بين  Bو Mثم إستنتج قيمة الطاقة الميكانيكية
عند النقطة  Mبداللة  mو gو  rو 𝛉 ثم أحسب قيمتها
 .12أوجد تعبير طاقة الوضع الثقالية
= 7,75 J
 .13بين ان الطاقة الحركية عند النقطة  Mهي
سرعة الجسم عند النقطة M
 .14أحسب

 التمرين الرابع  :الدراسة الحركية والطاقية للمجموعة ) كرة  +قرص ( حول محور ثابت
 .Iنعتبر المجموعة ) (Sمكونة من كرية  Bكتلتها  m1=100gمثبتة الى جانب قرص متجانس D
كتلته  m=500gوشعاعه  R=50cmو مركزه . O
 .1أوجد مركز قصور المجموعة (كرية  +قرص) .
 .IIالمجموعة ) (Sقابلة للدوران في مجال الثقالة حول محور ) (أفقي يمر الطرف .A
نهمل جميع االحتكاكات ونعطي  :عزم قصور المجموعة ) (Sبالنسبة للمحور ).J∆=2,4.10-3kg.m2 : (
نسمي  األفصول الزاوي لمركز قصور المجموعة ) (Sبالنسبة لموضع توازنها المستقر .نعتبر Epp=0عند 𝜽 = 0
 .1نزيح العارضة عن موضع توازنها المستقر )  ( 𝜽 = 0بزاوية  𝜽 = 60و نحررها بدون سرعة بدئية .
 .1.1أعط تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة ) (Sبداللة 𝜽 و mو Rو gو∆ Jو(ωالسرعة الزاوية)
 .1.2أوجد قيمة السرعة الزاوية المجموعة ) (Sعند مرورها من موضع توازنها المستقر .
 .1.3استنتج سرعة الكرية عند مرور المجموعة ) (Sمن موضع توازنها المستقر .
 .2نزيح اآلن المجموعة ) (Sعن موضع توازنها المستقر بالزاوية = 𝜽 ثم نرسلها نحو األسفل بسرعة زاوية .0=4rad/s
 .2.1أوجد  zmaxاألنسوب القصوي لمركز قصور العارضة .G
 .2.2عند مرور المجموعة ) (Sمن الموضع البدئي ذي األفصول  ،0تكون سرعتها الزاوية =3,2rad/s
 .3.2فسر تغيير الطاقة الميكانيكية المجموعة ) (Sوأوجد تعبير هذا التغير.

 التمرين الخامس  :إستغالل المنحنى لدراسة الطاقة الحركية والميكانيكية لجسم صلب فوق مستوى مائل
نلف حول مجرى بكرة ,شعاعه r=10cmو عزم قصورها بالنسبة لمحور أفقي ثابت )(يمر بمركزها ,J∆=4.10-2kg.m2
خيطا ثبت في طرفه جسم صلب) (Sكتلته  .m=500gنحدث بواسطة محرك دوران البكرة ,فينطلق ) (Sبدون سرعة بدئية
( الذي يكون زاوية  𝜶 = 30°مع المستوى األفقي.
من النقطة  Oمنزلقا نحو األعلى حسب الخط األكبر ميال للمستوى
نهمل جميع االحتكاكات و كتلة الخيط الذي نعتبره غير مدود و ال ينزلق على مجرى البكرة.
يمثل منحنى الشكل جانبه تغير  v2مربع سرعة  Gمركز قصور) (Sبداللة أفصوله . x = OG
 .1عبر عن الطاقة الحركية ) Ec(Sللجسم) (Sبداللة األفصول .x
و  . rثم احسب قيمتها لحظة مرور) (Sبالموضع .A
 .2أوجد تعبير الطاقة الحركية) Ec(Pللبكرة بداللة  xو
نعطيOA = d = 1m :
( ليصل إلى
 .3عند مرور) (Sبالموضع ,Aينفصل الخيط عن الجسم) (Sو يتابع هذا األخير مساره على المستوى
أعلى موضع. Bأوجد تعبير) Em(Aالطاقة الميكانيكية للجسم) (Sلحظة مروره من الموضع Aبداللة  gو 𝜶 و.d
نأخذ المستوى األفقي المار من النقطة Oمرجعا لطاقة الوضع الثقالية.
 .4حدد قيمة) Em(Bالطاقة الميكانيكية للجسم) (Sعند النقطة . B
 .5استنتج قيمة المسافة . AB

 التمرين السادس  :الحركية  ،طاقة الوضع الثقالية  ،الطاقة الميكانيكية
يتحرك جسم صلب ) (Sكتلته  m = 200 gفوق سكة توجد في مستوى رأسي تتكون من :
 AB جزء مستقيمي مائل بزاوية  𝜶 = 30°بالنسبة للمستوى األفقي طوله AB = 1,6 m
 BC جزء مستيقي أفقي طوله BC = 0,5 m
 CD جزء دائري شعاعه  r = 0,2 mومركزه I
𝜽 = 30°
نعطي

 ناخد شدة الثقالة  ، g = 10 N.Kg-1ونختار المستوى األفقي المار من النقطة  Oحالة مرجعية لطاقة
الوضع الثقالية .
نحرر الجسم ) (Sمن الموضع  Aبدون سرعة بدئية
 .1بين أن  ) ZA = 1 mأوجد اإلرتفاع  ZAبداللة  ABو 𝛂 و  rثم احسب قيمته (
 .2أحسب طاقة الوضع الثقالية  EPPAللجسم ) (Sعند النقطة  Aإستنتج الطاقة الميكانيكية للجسم ) (Sعند هذا الموضع
 .3بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Bهي EPPB = 0,4 J
 .4بأعتبار اإلحتكاكات مهملة أوجد  vBسرعة الجسم ) (Sلحظة مروره من النقطة B
 ،نتيجة اإلحتكاكات  ،أحسب الطاقة الميكانيكية للجسم عند النقطة B
=
حيث vB
 .5في الواقع يصل الجسم الى الموضع  Bبالسرعة
 .6أحسب  Qالطاقة المفقودة على شكل حرارة أثناء اإلنتقال AB
المكافئة لإلحتكاكات التي نعتبرها ثابتة طيلة الحركة من  Aنحو  B؟
 .7ما شدة القوة
تأثير السطح ثم
 .8يصل الجسم الى النقطة  Cبسرعة  ، vc = 2 m.s-1بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين  Bو  . Cأحسب ) ( Wشغل القوة
إستنتج طبيعة التماس بين الجسم و الجزء BC
ثابتة موازية للجزء  BCأحسب ’ fشدتها
 .9علما أن قوة اإلحتكاك مكافئة لقوة
الطاقة الميكانيكية عند النقطة M
 .11علما أن الجزء  CMDيتم بدون إحتكاك  ،احسب
 .11أوجد  ZMبداللة  rو 𝛉 ثم إستنتج تعبير  EPPMطاقة الوضع الثقالية عند النقطة M
 .12بين أن سرعة الجسم عند النقطة  Mهي vM = 2,45 m.s-1
 .13بأستعمال إنحفاظ الطاقة الميكانيكية حدد  vDقيمة سرعة الجسم لحظة سقوطه عند النقطة D
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 التمرين السابع  :الدراسة الطاقية للنواس الوازن
يتكون نواس وازن من عارضة ABمتجانسة طولها
.
نعطي عزم قصور العارضة = mL2

 L = 40 cmو كتلتها  m=600gقابلة للدوران حول محور

( ثابت يمر عموديا من طرفها .

نزيح العارضة عن موضع توازنها المستقر  𝛉 = 0بزاوية 𝜽 = 60°
نأخد المستوى األفقي المار من  G0حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية EPP
نعتبر اإلحتكاكات مهملة
 .1أوجد تعبير  EPPطاقة الوضع الثالية للعارضة  ABبداللة  mو  gو  Lو 𝜽 ثم أحسب قيمتها عند لحظة اإلنطالق
 .2أحسب  EPPعند المواضع التالية 𝜽 = - 30° ، 𝜽 = - 60° ، 𝜽 = 30° ، 𝜽 = 0° :
 .3إستنتج قيم السرعة الحركية للعارضة عند هذه المواضع علما ان اإلحتكاكات مهملة
 .4إرسم مخططات الطاقة لكل من  ECو  EPPو  Emفي نفس المنحنى أي تغيرات الطاقات بداللة الزاوية 𝜽 ) ، 𝜽 = 60°
( , 𝜽 = - 30° ، 𝜽 = - 60° ، 𝜽 = 30° ، 𝜽 = 0°
 .5أحسب الطاقة الحركية  Ecللعارضة لحظة مرورها ب  ، G0نعتبر اإلحتكاكات مهملة
 .6إستنتج  W0قيمة السرعة الزاوية للعارضة عند مرورها من موضع توازنها المستقر.
 .7استنتج  VBسرعة الطرف Bعند مرور العارضة من موضع توازنها المستقر.
 .8أعطى قياس سرعة  Gلحظة مروره من  G0القيمة = 0,8 m/s
أ .بين ان دوران العرضة حول المحور ( تتم بأحتكاك
ب .إستنتج عزم مزودة اإلحتكاك الذي نعتبره ثابتا بين الحالة البدئية والحالة التي توافق مرور العرضة بموضع توازنه المستقر
و نحررها بدون سرعة بدئية .

 التمرين الثامن  :الدراسة الطاقية لمتزحلق
 الجزء األول  :الدراسة الحركية والطاقية لمتزحلق فوق المنحدر  ABوالسكة BE
خالل األلعاب األولمبية  ،يمر متزحلق كتلته  m = 70 Kgبسرعة  VA = 25 m.s-1من الموضع  ، Aيوجد على إرتفاع  H = 1000 mمن سطح األرض،
عند لحظة  tنعتبرها أصال للتواريخ ) ،(t=0وبسرعة  VBمن الموضع  Bثم يستمر في الحركة ليغادر
التزلج عند النقطة  Eليسقط في األخير في حوض السباحة ) النقطة ( P
تتم الحركة فوق السكة  ABEبدون إحتكاك ونهمل تاثير الهواء .
نعتبر المستوى األفقي المار من اصل المعلم حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية
𝜶 = 30° ، PC = 250 m
. g = 10 N/Kg
نعطي  AB = 1500 m :و
 .1أجرد القوى المطبقة على المتزحلق أثناء إنتقاله من  Aنحو B
 .2أحسب شغل كل القوى المطبقة على المتزحلق
-1
 .3بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين أن سرعة المتزحلق عند النقطة  Bهي VB = 125 m.s
 .4حدد طاقة الوضع الثقالية  EPPAوالطاقة الحركية  ECAللمتزحلق عند النقطة  Aثم إستنتج الطاقة الميكانيكية عند النقطة A
 .5بين أن الطاقة الميكانيكية  Emللمتزحلق تنحفظ أثناء الحركة بين  Aو  Bثم إستنتج الطاقة الميكانيكية عند النقطة B
 .6بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Bهي = 1,75.105 J
 .7إستنتج  hBإرتفاع الموضع  Bعن سطح األرض
 .8إعط تعبير طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Eثم أحسب قيمتها
VE = V B
 .9بين أن

 الجزء الثاني  :الدراسة الطاقية لمتزحلق في مجال الثقالة ) السقوط الحر (
يواصل المتزحلق حركته ليصل الى النقطة  Fتوجد في نفس مستوى الحائط  ،بسرعة
.11
.11
.12
.13
.14

= VF

بين أن الطاقة الميكانيكية تنحفظ بين  Eو  ، Pإستنتج الطاقة الميكانيكية عند النقطة F
بين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  Fهي = 5,85.105 J :
حدد  hFإرتفاع المتزحلق عن سطح األرض عند النقطة F
هل يستطيع المتزحلق من تجاوز الحائط ؟ علل جوابك
يواصل المتزحلق حركته ليصل الى النقطة  Pبسرعة  ، VPبإستعمال إنحفاظ الطاقة الميكانيكية بين  Eو  Pبين أن

VP = V E

 الجزء الثالث  :الدراسة الطاقية لمتزحلق في وسط مائع ) الماء (
=  VCحيث يخضع المتزحلق لقوة اإلحتكاك

يواصل المتزحلق حركته في الماء بإحتكاك ليصل الى النقطة  Cبسرعة

التي نعتبرها ثابتة ومماسية

ووزن المتزحلق

للمسار ومنحاها عكس منحى الحركة بإإلضافة الى دافعة أرخميدس
 .15أحسب الطاقة الميكانيكية  Emعند النقطة  Pو C
 .16أحسب  Qالطاقة المفقودة على شكل طاقة حرارية بين  Pو C
 .17إستنتج  fشدة قوة اإلحتكاك أثناء إنتقال الجسم من النقطة  Pنحو النقطة C

 التمرين التاسع  :تحديد كتلة النحاس المتكون
2+

 ( Cu , Sذي تركيز مولي  ، C = 1 mol / Lثم نضيف
نضع في كأس عينة ذات حجم  V1 = 500 mlمن محلول مائي كبريتات النحاس ) II
إليه كمية معينة من مسحوق الزنك  .نحرك الخليط لمدة حتى اإلختفاء الكلي للون األزرق للمحلول  .خالل التفاعل تتكون أيونات  Zn2+و ). Cu (s
 .1أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل
 .2أنشء الجدول الوصفي للتفاعل
 .3حدد المتقاعل المحد والتقدم األقصى
 .4ما هي الكمية البدئية للزنك التي يجب إستعمالها حتى يتم إستهالك ثلث كمية الزنك عند نهاية التفاعل ؟
 .5أحسب كتلة النحاس المتكون في هذه الحالة
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 التمرين العشر  :تتبع تطور تحول كيميائي
المعادلة الكيميائية للتفاعل الكيميائي بين كبريتور الهيدروجين مع ثنائي أوكسيد الكبريت هي z S (s) + w H2O (l) :
يمثل المنحنيان التاليان تغيرات كمية م ادة المتفاعلين بالنسبة لخليطين بدئيين مختلفين
 .1وازن المعادلة الكيميائية ) حدد المعامالت التناسبية  xو yو  zو ( wللتفاعل
 .2حدد كميات المادة البدئية للمتفاعالت في كل حالة
 .3أي الحالنين تمثل خليطا أستوكيومتريا ؟ معلال جوابك
 .4حدد بالنسبة للحالة االخرى  :التقدم األقصى والمتفاعل المحد
 .5إستنتج حصيلة المادة للتفاعل

)x H2S (g) + y SO2 (g

 التمرين الحادي عشر  :تتبع تطور تحول كيميائي
) Fe2O 3 (s) + 2 Al (sعلما أن الكميةالبدئية ألوكسيد الحديد هي ni ( Fe2O 3 (s) ) = 1 mol :
نعتبر التفاعل التالي Al2O 3 (s) + 2 Fe (s) :
 .1أحسب كمية مادة األلومنيوم الالزم إستعمالها لكي يكون الخليط أستوكيومتريا
 .2إستنتج الكتلة اإلجمالية البدئية للمتفاعالت
 .3أنشيء الجدول الوصفي للتفاعل وحدد قيم التقدم األقصى
 .4أحسب الكتلة اإلجمالية النهائية للنواتج المحصل عليها  ،هل تغير كتلة المجموعة أثناء التحول ؟

 التمرين الثاني عشر :تحديد المعامل  nبواسطة قياس المواصلة
يحتوي كلورور الكالسيوم المعأ في حبيبات من فئات  10 mlعلى  1 gمن ) . ( CaCl2 , n H2O
يهدف هذا التمرين الى تحديد قيمة المعامل  nبواسطة قياس المواصلة  .يعطي الجدول أسفله مواصة مختلف هذه المحاليل
) C ( mmol / L
1
2,5
5
7,5
10
) G ( mS
0,53
1,32
2,63
3,95
5,21
)  ، G = f( Cثم حلل المنحنى
 .1مثل منحنى التدريج
 .2نخفف محتوى الحبابة  100مرة ونقيس مواصلته فنجد  . G = 2,24 mS ،إستنتج قيمة تركيز المحلول المخفف ثم حدد تركيزه قبل الخفيف
 .3أحسب الكتلة المولية لكلورور الكالسيوم )  M( CaCl2 , n H2Oالموجود في الحبابة وإستنتج قيمة n
 .4نأخذ حجما V1=20mLمن محلول كلورور الكالسيوم تركيزه  C1=5mmol.L-1و نضيف إليه حجما  V2=40mLمن محلول كلورور الصوديوم ذي
تركيز  . C2=C1احسب موصلية الخليط.

 5.103 S.m2 .mol 1 C  7,6.103 S.m2 .mol 1 Ca2  11,9.10 3 S.m 2 .mol 1
) ( aq

aq

Na


) ( aq

 التمرين الثالث عشر  :المواصلة والموصلية
نذيب  m=101mgمن نترات البوتاسيوم  KNO3في الماء الخالص فنحصل على حجم V=500mLمن محلول ) (Sتركيزه . C
.1
 .1.1أحسب التركيز المولي  Cللمحلول). (S
. N
 .1.2اكتب معادلة ذوبان نترات البوتاسيوم في الماء علما ان النواتج هي  K+و
 .1.3انجز جدول التقدم لتفاعل الذوبان ثم أحسب التركيز المولي الفعلي لألنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول .
 .2تتكون خلية لقياس المواصلة من إلكترودين مستويين و متوازيين  ,مساحة وجه كل واحد منهما S = 240mm2و تفصل بينهما مسافة L=1,2cm
.I = 40,6mA
نطبق بين إلكترودي الخلية المغمورين كليا في المحلول ) (Sتوترا جيبيا  . U = 0,7Vأعطى قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة
 2.1فسر لماذا نستعمل توترا متناويا جيبيا لقيا مواصلة محلول أيوني
 2.2مثل تبيانة التركيب التجريبي المستعمل .
 2.3أحسب مواصلة الجزء للمحلول) (Sالمحصور بين اإللكترودين .
 2.4استنتج موصلية المحلول) (Sو عبر عنها بالوحدة ). (S.m-1
 .2.4تحقق من  Cقيمة تركيز المحلول
M ( K ) = 39 g/ mol ، M ( N ) = 14 g/mol ، M (O ) = 16 g/mol
نعطي :
و = 7,1 . 10-3 S .m2 .mol-1
= 7,3 . 10-3 S .m2 . mol -1

 التمرين الرابع عشر  :تحديد كتلة الرصاص المتبقي
نضع في قارورة سعتها لتر واحد قطعة من الرصاص  , Pbكتلتها  , m =10,35gحجما  V=100cm3من محلول حمض الكلوريدريك ))H3O++Cl-
تركيزه  . C = 0,6mol.L-1فنالحظ :
2+
 بعد الكشف  ,تكون أيونات الرصاص . Pb تصاعد غاز الذي إذا جمعناه و قربنا له لهب يحدث تفرقعا. .1اكتب المعادلة الكيميائية لهذا التحول و وازنها .ثم أنجز جدول تقدم التفاعل الكيميائي
 .2حدد كل من المتفاعل المحد و المتفاعل الوفير في هذا التفاعل
 .3أوجد قيمة ضغط الغاز المتكون في القارورة  ,و استنتج الضغط النهائي في القارورة علما أن الضغط البدئي هو , Pair  1atmعند درجة الحرارة
.   25C

 .4احسب كتلة الرصاص المتبقي .

1

1

1

نعطي  M ( Pb)  207 g.molو R  8,314 Pa.m .K .mol
3

التمرين الخامس عشر  :تحديد ثابتة الخلية
فيعطي قيا المقاومة القيمة التالية
نغمر خلية القياس في محلول مائي لكلورور الصوديوم تركيزه  C1 = 10-2 mol / Lوموصليته = 0,118 S.m-1
 . R1 = 2,84عندما نغمر نفس الخلية في محلول مائي لهيدروكسيد تركيزه  C2 = 5 . 10-3 mol / Lتكون المقاومة هي R2 = 2,79
 .1أوجد قيمة ثابتة الخلية K
 .2أحسب موصلية محلول هيدروكسيد الصوديوم المستعمل
 .3كم ستكون موصلية المحلول من نفس الطبيعة لكن تركيزه C3 = 10-3 mol / L
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