
الكیمیاء

األولا ن  3.5 : لتمرین

اللبن لحمض ـ  C3H6O3نرمز البكتیریةHAب لخواصه نظرا محلوله یستعمل ،.

الكتلیة نسبته اللبن لحمض تجاري محلول p =1,20x10   ةالحجمیلتهتوكp=85%لدینا
3
 g/l

من انطالقا تركیزهSمحلوال  S0نحضر اللبن حجماV=100lوحجمه  Cلحمض نسكب ذلك أجل من

V0=5,0mlفي التجاري المحلول سعتها200mlمن عیاریة حوجلة في الموجود الماء 100lمن

الالزمة الماء كمیة نضیف .ثم

التركیز-1 هو الناتCما المحلول في اللبن ؟لحمض ج

الماء-2 مع اللبن حمض تفاعل معادلة .أكتب

حجما-3 ونقیسV1نسكب بیشر كأس فنجد  pHفي درجة  pH=2,57المحلول . C°25عند

یتعلقبی- أ ال النهائي التقدم نسبة أن .V1حجمبالن

؟  - ب محدود أم تام التفاعل هل قیمته، احسب

الثاني ن4.5 :التمرین

التفاعل معادلة Fe(S)+Cd: لتكن
2+

(aq) = Fe
2+

(aq)+Cd(S)

هو بالتفاعل المرفق التوازن المحلولK=20: ثابت فيV=50mlوحجم ندخل بزیادة، متواجدة الصلبة األنواع

الحدیدmol 0,010البدایة شوارد Feمن
2+

.

نسبة-1 وحدأحسب الجملةالتفاعل تطور جهة .د

نسبة-2 عبارة واكتب التفاعل لتقدم جدوال التوازأنجز عند  .نالتفاعل

التوازن-3 عند التقدم .احسب

األنواع-4 مختلف تراكیز الكتلالكیمیائیةاحسب في الحادثة التغیرات وكذلك التوازن .عند

فیزیاء

الثالث ن4 :التمرین

جدا مرتفعة حرارة درجة عند نووي، تفاعل خالل x 10 7(في
8
 k(كربون نواتي بین ،C A

Z،نواةنتجت

Mgالمغنیزیوم 24

12
.

لكل المتوسطة النووي االرتباط طاقتا كالتالينویةتعطى والمغنیزیوم الكربون :لنواتي

C : 7,8MeV A

Z Mg : 8,4MeV   ;    24
12
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؟)1 النووي التفاعل هذا طبیعة ما

2(وحد معادلته كلأكتب قیمة .A،Zمند

المغنیزیوم)3 من نواة ظهور عند المحررة الطاقة .أحسب

الرابع ن5:التمرین

المرفقة الكهربائیة الدارة .نحقق

ذاتیة لها مهملةL = 1mHالوشیعة داخلیة .ومقاومة

سعة لها .C = 40 µFالمكثفة

اللحظة القاطعةt = 0عند كهربائیة،)K(نفتح شحنة عندئذ المكثفة Q0 = 10تحمل
-3

C.

المكثفة-1 طرفي بین األعظمي التوتر قیمة .أحسب

التوتر-2 یحققها التي التفاضلیة المعادلة المكثفةUCأوجد طرفي .بین

الدالة-3 لها كحل التفاضلیة المعادلة هذه UC = Um: تقبل cos( 0 t+ بینUmحیث( األعظمي التوتر هو

و المكثفة .ثابتانو0 طرفي

المقدارستا-أ عبارة قیمتهCوLبداللة0نتج وأحسب اسمه أذكر .ثم

التوترعی-ب عبارتي اللحظةt (UC(ن والشدة المكثفة طرفي الدارةt(i(بین یجتاز الذي الكهربائي .للتیار

الخامس ن3:التمرین

نقطة من الهواء في حجر ابتدائیةOیقذف بسرعة األرض على تقع
0

vالمستوى jiفي األفق0,, مع تصنع ،

نأخذزاویة ،g = 10 m.s
-2.

.

بعد على األرض على الحجر قذفهd= 14mیسقط نقطة الهواءOمن في حركته وتستغرق ،2sالهواء مقاومة ،

.مهملة

المركبتین-1 قیمتي االبتدائیةv0y وv0xعین المعلv0للسرعة jiمفي الزاویة0,, قیمة استنتج ثم ،.

2-أخرىبی زاویة توجد أنه بالسرعة'ن قذفه بعد نفسه الموضع في الحجر یسقط ألجلها
0

v.

؟-3 للحجر األعظمي االرتفاع هو ما
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