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  4002علوم الحياة واألرض 
تستعمل هذه االسترات كنكهات . تحتوي الفواكه على أنواع كيميائية عضوية ذات نكهات متميزة تنتمي لمجموعة االسترات 

 .في الصناعة الغذائية ،ونظرا لقلة نسبها في الفواكه يتم اللجوء إلى تصنيعها

إلى  1أول ، نحضر سبعة دوارق مرقمة من -1-يثانوي  والبرواانانطالقا من حمض اال Eلتتبع التطور الزمني لتكون إستر 

tونضع عند اللحظة  7 0  ، 1، وعند درجة حرارة ثااته في كل دورقn 1mo l  من حمض االيثانوي  و

2n 1mo l أول -1-من البروان. 

 Eكل ساعة الحمض المتبقي في المجموعة الكيميائية مما يمكن من تتيع تطور كمية مادة اإلستر نعاير تباعا على راس 

 .المتكون 

 .تفاعل األسترة( 1

 . Eسم اإلستر . أكتب ،ااستعمال الصيغ نصف النتشورة ، معادلة تفاعل األسترة الحاصل( 1.1

 .أنشئ الجدول الوصفي لتفاعل األسترة( 4.1

 . 1متبقي في الدورق رقم معايرة الحمض ال( 4

tعند اللحظة  1h  نسكب محتوى الدورق في حوجلة معيارية، ثم نضيف إليه الماء المقطر المثلج للحصول على،

0V 100m l  من خليط S . نأخذ من S  1حجماV 5m l  ونصبه في كأس لمعايرة الحمض المتبقي اواسطة

BCمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه المولي  1.0mo / l l  . يكون حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم

B,EVالمضاف عند التكافؤ هو  28.4m l . 

 .قاعدة الحاصل أثناء المعايرة—لتفاعل حمضأكتب المعادلة الكيميائية ل( 1.4

an: اين أن كمية مادة الحمض المتبقي في الدورق هي ( 4.4 0.568mo l . 

 .المتكون Eاستنتج كمية مادة اإلستر ( 2.4

 .التطور الزمني لتفاعل األسترة( 2

 .ر تقدم التفاعل اداللة الزمنمكنت معايرة المحاليل الموجودة في الدوارق السبع من خط منحنى تطو

لتفاعل األسترة ،وأحسب قيمتها االوحدة  vأعط تعبير السرعة الحجمية ( 1.2
1 1

mo . .h
 

l l  عندt 0 ز 

Vعلما أن حجم المجموعة الكيميائية هو  132.7m l . 

 .أذكر عامال يمكن من الزيادة في السرعة الحجمية للتفاعل دون تغيير الحالة النهائية للمجموعة( 4.2

 

 .عين قيمة زمن نصف التفاعل( 2.2

 .مردود التفاعل rأحسب قيمة ( 2.2

 المقرونة Kأوجد قيمة ثااتة التوازن ( 3.2

 .اتفاعل األسترة 

 .ئيةالتحكم في الحالة النهائية للمجموعة الكيميا( 2

nنضيف  1mo l من حمض اإليثانوي  إلى 

 .المجموعة الكيميائية الموجودة في حالة التوازن 

 .فنحصل على حالة ادئية جديدية

 في الحالة  r,iQأحسب قيمة خارج التفاعل ( 1.2

 البدئية الجديدية، استنتج منحى تطور المجموعة

 .ةالكيميائي

 تقدم التفاعل في  'eqxتحقق أن قيمة ( 4.2

'eqxحالة التوازن الجديد هي  0.845mo l . 

 .للتفاعل 'rاستنتج قيمة المردود ( 2.2
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 دراسة نواس اسيط: التمرين الثاني  
تستعمل المتذاذاات الميكانيكية في مجاالت صناعية مختلفة واعض األجهزة الرياضية واللعب وغيرها،ومن اين هذه 

 .المتذاذاات األرجوحة التي نعتبرها كنواس

 .يتارجح طفل اواسطة أرجوحة مكونة من عارضة يستعملها كمقعد، معلقة اواسطة حبلين مشدودين إلى حامل ثاات

،وجسم صلب  lوطوله . انواس اسيط يتكون من حبل ، غير مدود كتلته مهملة{ األرجوحة+ الطفل  }ننمذج المجموعة 

(S ) كتلتهm  . النواس قاال للدوران حول محور أفقي Δ  عزم قصور النواس .ثاات ومتعامد مع المستوى الرأسي

االنسبة للمحور  Δ 2هو

Δ
J m. l . 

2شدة الثقالة : المعطيات
g 9.8 m.s

   3طول الحبلml   كتلة الجسم(S )m 18kg  

نأخذ في حالة التذاذاات الصغيرة  
2

θ
sinθ θ , cosθ 1 , θ rad

2
; ; . 

 .االنسبة لطول الحبل وجميع االحتكاكات( S)اعاد نهمل أ

 الدراسة التحريكية للنواس( 1

نزيح النواس عن موضع توازنه المستقر ازاوية 
m

π
θ rad

20
 في المنحى 

tالموجب ونحرره ادون سرعة ادئية عند اللحظة  0 . 

 الذي يكونه النواس θألفصول الزاوي اا tنمعلم موضع النواس عند لحظة 

0θحيث  Oمع الخط الرأسي المار من النقطة   (OM , OM)
uuuur uuuuur

 . 

 اين ،اتطبيق العالقة األساسية للدينامي  في حالة الدوران حول محور( 1.1

 تبط ااألرضثاات، أن المعادلة التفاضلية لحركة النواس ،في معلم غاليلي مر

: تكتب على الشكل التالي 
.. g
θ .θ 0 

l
 . 

أحسب الدور الخاص ( 4.1
0

T  للنواس 

 .أكتب المعادلة الزمنية لحركة النواس( 2.1

,θاداللة . tلتوتر الحبل عند لحظة  Tاإسقاط القانون الثاني لنيوتن في أساس فريني ،أوجد تعبير الشدة ( 2.1 g,m  

v, l  أحسب قيمة . السرعة الخطية للنواسT  عند اللحظة
T

t
4

 . 

 .الدراسة الطاقية( 4

tنزود ،عند لحظة  0 المستقر اطاقة حركية قيمتها  ، النواس السااق الذي يوجد في حالة سكون في موضع توازنه 

C
E 264.6J فيدور في المنحى الموجب. 

نختار المستوى األفقي الذي تنتمي إليه النقطة ( 1.4
0

M  مرجعا لطاقة الوضع الثقالية ، أكتب تعبير طاقة الوضع الثقالية 

      
P

E واس عند لحظة للنt  اداللة :g, , m, θl . 

ااعتماد الدراسة الطاقية، حدد القيمة القصوية ( 4.4
m

θ لألفصول الزاوي. 

 

 


