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األول نقاط6: التمرین

كتلتهلدینا صلب عطالتهm=100gجسم فيGومركز ومثبت هوائیة طاولة سطح على نابضموضوع نهایة

متالمهمل غیر وحلقاته مرونتهصقةالكتلة N/mK=8,0 ثابت

األخرى حاجزوالنهایة إلى مثبتة . للنابض

بمقدار الجسم توازنه4cmنسحب وضع تمددعن إتجاه في النابضوذلك

اللحظة في نتركه سرعةt=0ثم .ابتدائیةبدون

المحور للدراسة كمرجع مركزOXنختار یكون التوازن عند حیث

النقطةعطالة على منطبق حیث(O)الجسم المحور .عندهاx=0مبدأ

للحركة-أ -1 التفاضلیة المعادلة واستنتج الصلب الجسم على المؤثرة القوى ؟مثل

الذاتي-ب الدور الصلبT0أحسب الجسم عطالة مركز ؟لحركة

الشكل-2 من حل لها السابقة التفاضلیة X=Xmcos (2المعادلة  /T0 t +Ø)

اإلحداثیة-أ عبارة وفقVxأوجد الصلب الجسم عطالة مركز ØوT0وXmبداللةOXسرعة

من-ب كل قیم ØوXmأوجد

اإلحداثیة /           مركaxأحسب المحورتسارع وفق الصلب الجسم عطالة اللحظةOXز عند   t=T0/4وذلك

الثاني نقاط6: التمرین

اللحظة .فارغةCالمكثفةاالبتدائیةعند

القاطعة R=1KحیثKنغلق   . 

بین / 1 الموجودة العالقة ؟UBN,UAB,Eأكتب

تجهیبا / 2 المنحنىستعمال على نحصل مناسب .)1(رقمز

. 
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یمثل/ أ ؟هذاماذا المنحنى

؟ما/ ب الدارة في المستعمل المولد طرفي بین التوتر قیمة هي

الممیز / 3 الزمن قیمة القطبأحسب اRCلثنائي المكثفةثم سعة قیمة . C ستنتج

الكیمیاء: ثانیا

نقاط4 : الثالثالتمرین

تركیزه الماء كلور حمض منهC1محلول حجما الصودV1نعایر تركیزهبمحلول 1.0.10ا
-2

mol/Lعلى فنتحصل

البیانpHتغیرات على المدونة :المزیج

البیان/ 1 من  .C1. V1استنتج

عند/2 المحلول في المتواجدة الكیمیائیة األنواع هي ؟نقطةما التكافؤ

المحلول؟/ 3 بتبخیر علیه المتحصل الملح طبیعة هي ما

نقاط4 : الرابعالتمرین

محلول المولي(S1)لدینا تركیزه النشادر     . PH=11,1وقیمةC1=0 ,10mol/lلغاز

النشادر / 1 غاز تفاعل معادلة الماءNH3أكتب . مع

الماء /  2 مع كلیا یتفاعل ال النشادر غاز أن . بین

محلول / 3 تحضیر من تمكنك طریقة حجمه(S2)اقترح النشادر المولي . V2=100mlلغاز وتركیزه

C2=2,5.10
-2

mol/lالمحلول من انطالقا     . (S1)وهذا

كان / 4  . 10,8یساوي (S2)  المحلولPHإذا

المحلول–ا في التفاعل لتقدم النهائیة النسبة  . S2عین

تفاعل–ب على التمدید عملیة تأثیر عن قوله یمكنك الماءNH3ماذا . مع

NH 3 /  (الثنائیةتعطى
+

(NH4
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