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 قبل التطبيقات العددية )مع  التاطري   (تعطى الصيغ احلرفية

 

 الشغل وطاقة الوضع الثقالية ، الطاقة الميكانيكية لجسم صلب  
 

  الدراسة الطاقية لكرة حديدية في سقوط حر  :التمرين األول 

vA = 3 m.sبسرعة بدئية   m = 200 g، كتلتها  الالعب كرة السلة  خالل مبارة لكرة السلة في الثانوية ايت باها ، يرسل
-1 

من   m h0 1,80 =من إرتفاع  

vB =  2 m.sبسرعة  ) Bالنقطة  (سطح األرض لتصل السلة
-1 

 .من سطح األرض   H  توجد على إرتفاع ،التي  

g = 10 N.Kgوناخد شدة الثقالة     .  نهمل تأثير الهواء 
-1

 

 يوجد على سطح األرض Oمعلما موجها  نحو األعلى  اصله   ( O z )الكرة نعتبر المحور    لدراسة حركة

 حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية   = z  0نعتبر سطح االرض حيث 

 Bو Aبين  تنحفظ أثناء الحركة   للكرة    Emبين أن الطاقة الميكانيكية   .1

 موضع مغادرة الكرة يد الالعب Aعند النقطة     ECAركية والطاقة الح   EPPAحدد طاقة الوضع الثقالية   .2

   إستنتج الطاقة الميكانيكية   .3
 Bعند النقطة    

    بين أن طاقة الوضع الثقالية   .4
    هي  Bعند النقطة  

 = 4,1 J    

 عن سطح األرض إرتفاع  السلة  H  إستنتج  .5

   ) Bعند النقطة  (رة عند السلة في الواقع تساوي سرعة الك .6
   =   vBحيث    

 

 
      

 ، نتيجة اإلحتكاكات بين الكرة والسلة   

  )عند السلة  ( Bأحسب الطاقة الميكانيكية عند النقطة   . أ

  B  و Aعلى شكل طاقة حرارية بين  Qأحسب الطاقة المفقودة  . ب

 على سطح األرض Cلى النقطة تواصل الكرة حركتها نحو األسفل لتصل ا

 Cنحو  Bأجرد القوى المطبقة على الكرة أثناء إنتقالها من  .7

   حدد الطاقة الميكانيكية  .8
 معلال جوابك  Cعند النقطة  

vc = 6,5 m.sهي    Cبين سرعة الكرة عند النقطة  .9
-1

 

 

  الدراسة الطاقية لجسم صلب فوق السكة : التمرين الثانيABCD 
 :  مستوى رأسي تتكون من في فوق سكة توجد  m = 200 gكتلته     (S)جسم صلب  يتحرك 

 AB  جزء مستقيمي مائل بزاوية𝜽   بالنسبة للمستوى األفقي 

 BC      جزء دائري شعاعهr = 0,8 m    ومركزهI  60 =الزاوية     هتحدد°   𝜽 

N.Kg 10ناخد شدة الثقالة   
-1

  g =  فقي المار من النقطة ، ونختار المستوى األC  حالة مرجعية

 لطاقة الوضع الثقالية 

 بدون سرعة بدئية Aمن الموضع  (S)نحرر الجسم 

ثم   m  zA 1,2 =علما أن   Aعند النقطة   (S)للجسم       EPPAأحسب طاقة الوضع الثقالية   .1

 عند هذا الموضع (S)الطاقة الميكانيكية   للجسم    إستنتج

  EPPB = 0,8 Jهي     Bالثقالية عند النقطة  بين أن طاقة الوضع .2

  Bلحظة مروره من النقطة  (S)سرعة  الجسم     vBبأعتبار اإلحتكاكات مهملة أوجد    .3

  بالسرعة    Bيصل  الجسم الى الموضع   الواقع في  .4
   =   vB    حيث     

 

 
      

نتيجة ،    

  Bانيكية للجسم عند النقطة  أحسب الطاقة الميكاإلحتكاكات ، 

  Bنحو  Aالتي ظهرت خالل اإلنتقال من  Qأحسب الطاقة الحرارية  .5

 ؟ Bنحو  Aالمكافئة لإلحتكاكات التي نعتبرها ثابتة طيلة الحركة من      ما شدة القوة   .6

  = vCبسرعة   Cالسكة في النقطة  (S)يغدر الجسم  .7
  

 
، نهمل جميع اإلحتكاكات في  Cمن   h = 1 mوجد على مسافة  ليسقط في المستوى الذي ي    

 هذه المرحلة 

  أثناء الحركة  (S) أجرد القوى المطبقة على الجسم  . أ

m.s 5,2 =هي         Dقيمة سرعة الجسم لحظة السقوط في  بين أن  . ب
-1

      

 

  الدراسة الطاقية لجسم صلب فوق السكة  : الثالثالتمرينABD 
 :  مستوى رأسي تتكون من في فوق سكة توجد بدون إحتكاك  m = 500 gكتلته   (S)م صلب يتحرك جس

 AB أفقي طوله  جزء مستقيمي AB = 1,5 m 

 BD  جزء دائري شعاعه   r = 0,5 m    ومركزهI 

N.Kg 10ناخد شدة الثقالة  و     𝜽  °60 =نعطي   
-1

  g =  

 المعلم حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية المار من أصل   (AB)نختار المستوى األفقي 

   نطبق على الجسم) (S   ثابتة شدتها        قوةF    60 =، تكون زاوية  𝜶  فيتحرك الجسم فوق المسار

AB  بدون سرعة بدئية ليصل الى الموضعB     بسرعةvB = 6 m.s
-1

 . 

 Bنحو  Aأثناء إنتقاله من  (S)أجرد القوى المطبقة على  الجسم  .8

      أوجد شغل القوة  Bو  Aبين بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية  .9

  = N F 12هي            إستنتج أن شدة القوة  .11

 الثانوية التاهيلية أيت باها األولى الدورة 2سلسلسة رقم  رشيد جنكل: األستاذ 

 الطاقة الميكانيكية لجسم صلب  ،الشغل وطاقة الوضع الثقالية  من سلك البكالوريا ولىالسنة األ: القسم 

 تتبع تطور تحول كيميائي ، المواصة والموصلية 

 نيابة اشتوكة أيت باها

 2115/2114:السنة الدراسية  ية علوم رياض :الشعبة 
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  عند مرور الجسم من الموضع    نحذف القوةB  في حين يواصل الجسم حركته فوق الجزء الدائريBD  

   ج قيمة الطاقة الميكانيكية  ثم إستنت Mو Bبين أن الطاقة الميكانيكية تنحفظ أثناء الحركة بين  .11
 Mعند النقطة  

    أوجد تعبير طاقة الوضع الثقالية   .12
 ثم أحسب قيمتها  𝛉و  rو  gو mبداللة   Mعند النقطة   

       = J 7,75هي       Mبين ان الطاقة الحركية عند النقطة  .13

 M سرعة الجسم عند النقطة    أحسب   .14

 

  حول محور ثابت )قرص  +كرة  (الدراسة الحركية والطاقية للمجموعة  :التمرين الرابع  
I. نعتبر المجموعة (S)   مكونة من كريةB  كتلتهاm1=100g   مثبتة الى جانب قرص متجانسD 

 . Oو مركزه   R=50cm وشعاعه m=500gكتلته 

 ( .قرص+ كرية )أوجد مركز قصور المجموعة  .1

II. المجموعة (S)  قابلة للدوران في مجال الثقالة حول محور()   أفقي يمر الطرفA . 

J∆=2,4.10:  ()بالنسبة للمحور   (S) عزم قصور المجموعة: نهمل جميع االحتكاكات ونعطي 
-3

kg.m
2

. 

  𝜽  0 =    عند Epp=0نعتبر. بالنسبة لموضع توازنها المستقر  (S) األفصول الزاوي لمركز قصور المجموعة نسمي 

 .و نحررها بدون سرعة بدئية      𝜽   =  60  بزاوية  )  𝜽  0 =  ( نزيح العارضة عن موضع توازنها المستقر .1

 ( السرعة الزاوية)ωو ∆Jو gوR وm و  𝜽  بداللة  (S)أعط تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة .1.1

 .وازنها المستقر عند مرورها من موضع ت  (S) المجموعةأوجد قيمة السرعة الزاوية  .1.2

 .من موضع توازنها المستقر   (S) المجموعةاستنتج سرعة الكرية عند مرور  .1.3

 =عن موضع توازنها المستقر بالزاوية  (S) اآلن المجموعة نزيح .2
 

 
        𝜽   ثم نرسلها نحو األسفل بسرعة زاوية0=4rad/s. 

 .G رضةالعاالقصوي لمركز قصور  األنسوب  zmaxأوجد . 2.1

  =3,2rad/s، تكون سرعتها الزاوية 0من الموضع البدئي ذي األفصول   (S) عند مرور المجموعة. 2.2
 .وأوجد تعبير هذا التغير  (S) فسر تغيير الطاقة الميكانيكية المجموعة. 3.2

 
 

  مستوى مائل فوق صلب إستغالل المنحنى لدراسة الطاقة الحركية والميكانيكية لجسم :خامس التمرين ال 

J∆=4.10يمر بمركزها  ()و عزم قصورها بالنسبة لمحور أفقي ثابت r=10cm شعاعه, نلف حول مجرى بكرة
-2

kg.m
2

 ,

بدون سرعة بدئية  (S)  فينطلق, نحدث بواسطة محرك دوران البكرة  .m=500g كتلته  (S)خيطا ثبت في طرفه جسم صلب

 .مع المستوى األفقي  𝜶 °30 =  الذي يكون زاوية     )منزلقا نحو األعلى حسب الخط األكبر ميال للمستوى  O من النقطة

 .نهمل جميع االحتكاكات و كتلة الخيط الذي نعتبره غير مدود و ال ينزلق على مجرى البكرة

v يمثل منحنى الشكل جانبه تغير
2
 .   x = OG   بداللة أفصوله (S)مركز قصور  Gمربع سرعة    

 .  xبداللة األفصول (S)للجسم  Ec(S)عبر عن الطاقة الحركية .1

.  Aبالموضع (S)مرور ثم احسب قيمتها لحظة .r  و       و  x للبكرة بداللة Ec(P)أوجد تعبير الطاقة الحركية .2

 OA = d = 1m     :نعطي

ليصل إلى      ) خير مساره على المستوىو يتابع هذا األ (S)ينفصل الخيط عن الجسم, Aبالموضع (S)عند مرور .3

 .dو 𝜶  و  gبداللة Aلحظة مروره من الموضع (S)الميكانيكية للجسم الطاقة  Em(A)أوجد تعبير.  Bأعلى موضع

 .لطاقة الوضع الثقالية مرجعا O نأخذ المستوى األفقي المار من النقطة

 . B طةعند النق (S)الطاقة الميكانيكية للجسم Em(B) حدد قيمة  .4

 . AB  استنتج قيمة المسافة .5

 

 الحركية ، طاقة الوضع الثقالية ، الطاقة الميكانيكية:  ادسالتمرين الس 

 :  فوق سكة توجد في مستوى رأسي تتكون من  m = 200 gكتلته     (S)يتحرك جسم صلب  

 AB     30 =جزء مستقيمي مائل بزاوية°  𝜶       بالنسبة للمستوى األفقي طولهAB = 1,6 m 

 BC      جزء مستيقي أفقي طولهBC = 0,5 m 

 CD  جزء دائري شعاعهr = 0,2 m    ومركزهI   

           30 =نعطي° 𝜽  

    10ناخد شدة الثقالة N.Kg
-1

  g =   ونختار المستوى األفقي المار من النقطة ،O  حالة مرجعية لطاقة

 .الوضع الثقالية 

 ون سرعة بدئيةبد Aمن الموضع  (S)نحرر الجسم 

 )ثم احسب قيمته  rو  𝛂و  ABبداللة   ZAأوجد اإلرتفاع  (  ZA = 1 mبين أن    .1

 عند هذا الموضع (S)الطاقة الميكانيكية   للجسم    إستنتج Aعند النقطة   (S)للجسم       EPPAأحسب طاقة الوضع الثقالية   .2

  EPPB = 0,4 Jهي     Bبين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  .3

  Bلحظة مروره من النقطة  (S)سرعة  الجسم     vBبأعتبار اإلحتكاكات مهملة أوجد    .4

  بالسرعة    Bفي الواقع يصل  الجسم الى الموضع    .5
   =   vB    حيث     

 

 
      

  B، نتيجة اإلحتكاكات ، أحسب الطاقة الميكانيكية للجسم عند النقطة     

  ABالطاقة المفقودة على شكل حرارة أثناء اإلنتقال   Qأحسب   .6

 ؟ Bنحو  Aالمكافئة لإلحتكاكات التي نعتبرها ثابتة طيلة الحركة من      ما شدة القوة   .7

vc = 2 m.sبسرعة     Cيصل الجسم الى النقطة  .8
-1 

تأثير السطح ثم         شغل القوة   (      )W أحسب.  Cو  B،  بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين   

 BCإستنتج طبيعة التماس بين الجسم و الجزء   

 شدتها   ’fأحسب  BCثابتة موازية للجزء        علما أن قوة اإلحتكاك مكافئة لقوة   .9

    يتم بدون إحتكاك ، احسب  CMDعلما أن الجزء   .11
 Mالطاقة الميكانيكية عند النقطة  

   Mطاقة الوضع الثقالية عند النقطة   EPPMم إستنتج تعبير  ث 𝛉و  rبداللة   ZMأوجد    .11

vM = 2,45 m.sهي    Mبين أن سرعة الجسم عند النقطة  .12
-1

 

 Dقيمة سرعة الجسم لحظة سقوطه عند النقطة  vDبأستعمال إنحفاظ الطاقة الميكانيكية حدد  .13
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 دراسة الطاقية للنواس الوازنال:  التمرين السابع 

. ثابت يمر عموديا من طرفها     )  قابلة للدوران حول محور  m=600gو كتلتها  L = 40 cm      متجانسة طولها ABمن عارضةيتكون نواس وازن 

mL نعطي عزم قصور العارضة
2  

  =  
 

 
        . 

 . دئية و نحررها بدون سرعة ب    𝜽 = 60°   بزاوية   𝛉 = 0   نزيح العارضة عن موضع توازنها المستقر

  EPPحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية  G0المستوى األفقي المار من  نأخد

 اإلحتكاكات مهملة  نعتبر 

 ثم أحسب قيمتها عند لحظة اإلنطالق  𝜽و  Lو  gو   mبداللة  ABطاقة الوضع الثالية للعارضة  EPPأوجد تعبير  .1

  𝜽     ،= 30° 𝜽      ،= - 60° 𝜽     ،= - 30° 𝜽 °0  =:     المواضع التالية   عند EPPأحسب  .2

 عند هذه المواضع علما ان اإلحتكاكات  مهملة  عارضةإستنتج قيم السرعة الحركية لل .3

 ،       𝜽  )   =  60° 𝜽في نفس المنحنى  أي تغيرات الطاقات بداللة الزاوية   Emو    EPPو    ECإرسم مخططات الطاقة لكل من  .4

=  0° 𝜽     ،= 30° 𝜽      ،= - 60° 𝜽     ،= - 30° 𝜽 , ( 

  نعتبر اإلحتكاكات مهملة،  G0للعارضة لحظة مرورها ب  Ecأحسب الطاقة الحركية  .5

 . قيمة السرعة الزاوية للعارضة عند مرورها من موضع توازنها المستقر  W0إستنتج  .6

 .عند مرور العارضة من موضع توازنها المستقر Bسرعة الطرف VB  استنتج .7

    =  m/s 0,8     القيمة G0لحظة مروره من   Gأعطى قياس سرعة  .8
   

 تتم بأحتكاك    )ور حبين ان دوران العرضة حول الم . أ

 إستنتج عزم مزودة اإلحتكاك الذي نعتبره ثابتا بين الحالة البدئية والحالة التي توافق مرور العرضة بموضع توازنه المستقر  . ب

 

 لمتزحلق دراسة الطاقية ال:  ثامنالتمرين ال 

 الدراسة الحركية والطاقية لمتزحلق فوق المنحدر :  جزء األولالAB  والسكةBE 

VA = 25 m.sبسرعة   m = 70 Kgيمر متزحلق  كتلته خالل األلعاب األولمبية ، 
-1

من سطح األرض،   H = 1000 m، يوجد على إرتفاع  Aمن الموضع  

ثم يستمر في الحركة ليغادر  Bمن الموضع  VB، وبسرعة (t=0)نعتبرها أصال للتواريخ   tعند لحظة 

 )  Pالنقطة  ( ليسقط في األخير في حوض السباحة  Eالتزلج عند النقطة 

 .نهمل تاثير الهواء و بدون إحتكاك ABEتتم الحركة فوق السكة  

 نعتبر المستوى األفقي المار من اصل المعلم حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالية 

 g = 10 N/Kg          .PC = 250 m     ، = 30°  𝜶و        AB = 1500 m: نعطي 

  Bنحو  Aعلى المتزحلق  أثناء إنتقاله من أجرد القوى المطبقة  .1

 أحسب شغل كل القوى المطبقة على المتزحلق  .2

VB = 125 m.s  هي  Bبتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين أن سرعة المتزحلق عند النقطة  .3
-1 

  

 Aثم إستنتج  الطاقة الميكانيكية عند النقطة  Aعند النقطة للمتزحلق     ECAوالطاقة الحركية    EPPAطاقة الوضع الثقالية  حدد  .4

  Bثم إستنتج الطاقة الميكانيكية عند النقطة  Bو   Aللمتزحلق تنحفظ أثناء الحركة بين    Emبين أن الطاقة الميكانيكية  .5

1,75.10   هي  Bعند النقطة  بين أن طاقة الوضع الثقالية .6
5 
J =      

  

 األرض حعن سط Bإرتفاع الموضع  hBإستنتج  .7

 ثم أحسب قيمتها  Eإعط تعبير طاقة الوضع الثقالية عند النقطة   .8

 VE = VB         بين أن .9

 

 السقوط الحر  (الدراسة الطاقية لمتزحلق في مجال الثقالة :  جزء الثانيال( 

 = VFتوجد في نفس مستوى الحائط ، بسرعة      Fالمتزحلق حركته ليصل الى النقطة يواصل 
  

 
 

  F، إستنتج الطاقة الميكانيكية عند النقطة   Pو  Eبين أن الطاقة الميكانيكية تنحفظ بين  .11

5,85.10    :هي   Fبين أن طاقة الوضع الثقالية عند النقطة  .11
5 
J =      

 

  Fالمتزحلق عن سطح األرض عند النقطة  إرتفاع hFحدد  .12

 هل يستطيع المتزحلق من تجاوز الحائط ؟ علل جوابك  .13

  VP = VEبين أن    Pو  Eإنحفاظ الطاقة الميكانيكية بين بإستعمال ،  VPبسرعة   Pيواصل المتزحلق حركته ليصل الى النقطة  .14

 

 الماء (الدراسة الطاقية لمتزحلق في وسط مائع :  جزء الثالثال (  

 = VCبسرعة      Cفي الماء بإحتكاك ليصل الى النقطة حركته المتزحلق يواصل 
  

 
التي نعتبرها ثابتة ومماسية      حيث يخضع المتزحلق لقوة اإلحتكاك   

  للمسار ومنحاها عكس منحى الحركة بإإلضافة الى دافعة أرخميدس  
         ووزن المتزحلق        

  Cو  Pعند النقطة   Emأحسب الطاقة الميكانيكية  .15

  Cو   Pالطاقة  المفقودة على شكل طاقة حرارية بين    Qأحسب  .16

 Cنحو النقطة  Pشدة قوة اإلحتكاك  أثناء إنتقال الجسم من النقطة   fإستنتج  .17

 

 تحديد كتلة النحاس المتكون  :  تاسعالتمرين ال  
II   ) ( Cuمن محلول مائي كبريتات النحاس  V1 = 500 mlنضع في كأس عينة ذات حجم    

2+ 
 ,  S  

، ثم نضيف  L C = 1 mol /ذي تركيز مولي     

Znخالل التفاعل تتكون أيونات     .نحرك الخليط لمدة حتى اإلختفاء الكلي للون األزرق للمحلول . إليه كمية معينة من مسحوق الزنك 
2+  

 . Cu (s)و    

 أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل  .1

 أنشء الجدول الوصفي للتفاعل  .2

 حدد المتقاعل المحد والتقدم األقصى  .3

 ما هي الكمية البدئية للزنك التي يجب إستعمالها  حتى يتم إستهالك ثلث كمية الزنك عند نهاية التفاعل ؟ .4

 لنحاس المتكون في هذه الحالة أحسب كتلة ا .5
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 تتبع تطور تحول كيميائي  :  عشرالتمرين ال  
     z  S (s)  +  w H2O (l)  x H2S (g)  +  y SO2 (g):    للتفاعل الكيميائي بين كبريتور الهيدروجين مع ثنائي أوكسيد الكبريت هي المعادلة الكيميائية 

 ادة  المتفاعلين بالنسبة لخليطين بدئيين مختلفين اليان تغيرات كمية مالت حنيانيمثل المن

 للتفاعل ) wو z  و yو xحدد المعامالت التناسبية  (وازن المعادلة الكيميائية  .1

 حدد كميات المادة البدئية للمتفاعالت في كل حالة  .2

 أي الحالنين تمثل خليطا أستوكيومتريا ؟  معلال جوابك  .3

 األقصى والمتفاعل المحد   التقدم: حدد بالنسبة للحالة االخرى  .4

 إستنتج حصيلة المادة للتفاعل   .5

  

 تتبع تطور تحول كيميائي  :  عشر  حاديالتمرين ال 
    ) mol Fe2O 3 (s) )  ni 1 = :هي حديد وكسيد الأل بدئية الكميةال أنعلما        Fe (s)   +    Al2O 3 (s)  Fe2O 3 (s)  +  2 Al (s) 2 :التفاعل التالي نعتبر 

 يومتريا وكلكي يكون الخليط أستإستعمالها  الالزمومنيوم لمادة األكمية أحسب  .1

 للمتفاعالت  البدئية اإلجمالية  الكتلة إستنتج  .2

 د قيم التقدم األقصى وحدالجدول الوصفي للتفاعل أنشيء  .3

 أثناء التحول ؟ر كتلة المجموعة ، هل تغيالمحصل عليها النهائية للنواتج الكتلة اإلجمالية أحسب  .4

 

 حديد المعامل ت : عشر ثانيالتمرين الn بواسطة قياس المواصلة  
 . ( CaCl2 , n H2O ) من  g 1  على  ml 10  من فئات حبيبات المعأ في كلورور الكالسيوم  يحتوي 

 هذه المحاليل مواصة مختلف يعطي الجدول أسفله  .بواسطة قياس المواصلة  nقيمة المعامل هدف هذا التمرين الى تحديد ي 

10 7,5 5 2,5 1  C ( mmol / L ) 

5,21 3,95 2,63 1,32 0,53 G ( mS   ) 

 ، ثم حلل المنحنى G = f( C )       منحنى  التدريج مثل  .1

 تركيزه قبل الخفيف  حدد قيمة تركيز المحلول المخفف ثمستنتج إ.   G = 2,24 mSفنجد  ،  ونقيس مواصلته مرة  100 الحبابةمحتوى نخفف  .2

 nقيمة وإستنتج الموجود في الحبابة  M( CaCl2 , n H2O )  لكلورور الكالسيوم    الموليةالكتلة أحسب  .3

C1=5mmol.Lمن محلول كلورور الكالسيوم تركيزه  V1=20mLنأخذ حجما .4
-1

  من محلول كلورور الصوديوم ذي V2=40mLحجما  و نضيف إليه 

 .احسب موصلية الخليط.  C2=C1تركيز 

123 ..10.9,112

 molmS
aqCa

123 ..10.6,7
)(

 molmS
aqC

123 ..10.5
)(

 molmS
aqNa



 المواصلة والموصلية   : عشر لثالثاتمرين ال 

 .  Cتركيزه  (S)من محلول V=500mLفي الماء الخالص فنحصل على حجم  KNO3من نترات البوتاسيوم   m=101mgنذيب  .1

 .  (S)للمحلول Cأحسب التركيز المولي . 1.1

K  ياكتب معادلة ذوبان نترات البوتاسيوم في الماء  علما ان النواتج ه. 1.2
+

  Nو   
      . 

 .ول لنواع الكيميائية المتواجدة في المحأللأحسب التركيز المولي الفعلي  ثمز جدول التقدم لتفاعل الذوبان انج. 1.3

S = 240mmمساحة وجه كل واحد منهما, مستويين و متوازيين  تتكون خلية لقياس المواصلة من إلكترودين. 2
2

  L=1,2cmو تفصل بينهما مسافة  

 .    I = 40,6mA     أعطى قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة.   U = 0,7Vتوترا جيبيا  (S) نطبق بين إلكترودي الخلية المغمورين كليا في المحلول

 ني لقيا مواصلة محلول أيونستعمل توترا متناويا جيبيا  ذا لمار سف 2.1

 .تبيانة التركيب التجريبي المستعمل مثل   2.2

 .المحصور بين اإللكترودين  (S)أحسب مواصلة الجزء للمحلول 2.3

S.m)و عبر عنها بالوحدة (S)استنتج موصلية المحلول 2.4
-1

)  .  

 قيمة تركيز المحلول  Cتحقق من   .2.4

 M (O ) = 16 g/mol        ،M ( N ) = 14 g/mol   ،    M ( K ) = 39 g/ mol     :    نعطي 
-1

 =  7,3 .  10
-3  

S .m
2
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 =       

  

 

 كتلة الرصاص المتبقي تحديد   : عشر رابعالتمرين ال 
V=100cmحجما ,   m =10,35gكتلتها,    Pbقطعة من الرصاص لتر واحدة سعتها نضع في قارور

3
H3Oمن محلول حمض الكلوريدريك  

+
+Cl

-
) )  

C = 0,6mol.L تركيزه
-1 

 :فنالحظ . 

Pbتكون أيونات الرصاص , بعد الكشف  -
2+

 . 

 .عناه و قربنا له لهب يحدث تفرقعاتصاعد غاز الذي إذا جم -

 نجز جدول تقدم التفاعل الكيميائيأ ثم .لكيميائية لهذا التحول و وازنها اكتب المعادلة ا. 1

 و المتفاعل الوفير في هذا التفاعلحدد كل من المتفاعل المحد  .2

atmPairو استنتج الضغط النهائي في القارورة علما أن الضغط البدئي هو, القارورة ضغط الغاز المتكون في قيمة أوجد . 3  1 ,عند درجة الحرارة

C 25. 

نعطي     .احسب كتلة الرصاص المتبقي . 4
1.207)(  molgPbM  و

113 ...314,8  molKmPaR 

 تحديد ثابتة الخلية : عشر  خامسالتمرين ال
C1 = 10تركيزه    الصوديوم  ر كلورول مائي  في محلولخلية القياس نغمر 

-2 
 mol / L   0,118 =  صليتهووم S.m

-1
  القيمة التالية قيا المقاومة فيعطي     

R1 = 2,84    . تركيزه    في محلول مائي لهيدروكسيدنفس الخلية عندما نغمرC2 = 5 . 10
-3 

 mol / L  هي تكون المقاومة R2 = 2,79     

  Kقيمة ثابتة الخلية أوجد  .1

 المستعمل  يد الصوديوم سهيدروكموصلية محلول ب سأح .2

C3 =  10لكن تركيزه  الطبيعة  سنفمن المحلول ستكون موصلية كم  .3
-3 

 mol / L 

 


