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 الدورة الثانية  بك ع ح أ   5 أصيلة

 

  تطبيقات قانون نيوتن – سررةاأل

 الدراسة الرحريكية والطاقية للنواس المرن
 

 :نقط(  7) الكيمياء 
أول ) -2من البروبانول 𝒎𝒐𝒍 𝟏( و  𝑨حمض الميثانويك ) المركب  من  𝒎𝒐𝒍 𝟏نحصل عن طريق تسخين خليط مكون من 

 و ذلك عند نهاية التفاعل أي عند التوازن. 𝑪 من مركب عضوي 𝒈 𝟓𝟑( ، على  𝑩المركب 

 .𝑪أكتب معادلة التفاعل المنمذجة لهذا التحول . ثم أعط اسم المركب الناتج  -1

 . 𝑩و  𝑨أعط اسم و الصيغة للمجموعة الوظيفية لكل من المركبين  -2

 حدد كمية مادة الناتج و التقدم الأقصى ثم استنتج مردود التفاعل.  -3

 أعط تركيب الخليط عند التوازن . ثم استنتج قيمة ثابتة التوازن المقرونة بهذا التفاعل. -4

 . 𝐵من الكحول  𝒎𝒐𝒍 𝟐و  𝐴من الحمض  𝒎𝒐𝒍 𝟐عند نفس درجة انطلاقا من خليط يتكون من  -5

 ا المردود الذي يمكن الحصول عليه في هذه الحالة ؟ استنتج .م -5-1     

 أعط تركيب الخليط عند التوازن.  -5-2     

 نعطي :

𝑴(𝑪) = 𝟏𝟐 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏     ،𝑴(𝑶) = 𝟏𝟔 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏           ،𝑴(𝑯) = 𝟏 𝒈. 𝒎𝒐𝒍−𝟏 

 

 
 :  1تمرين الفيزياء 

 تمرين في الميكانيك :

𝒎كتلته   𝑆ينطلق جسم صلب  = 𝟎, 𝟓 𝒌𝒈   من نقطة ،𝐴  على مستوى مائل بالنسبة للمستوى الأفقي بالزاوية𝛼 بسرعة 

 ∨𝑨= 𝟒 𝒎 𝒔⁄  يمر الجسم من النقطة .𝐵  بسرعة∨𝑩= 𝟐 𝒎 𝒔⁄ . 

𝒈نعطي :   = 𝟗, 𝟖 𝑵 𝒌𝒈⁄  

,𝑂)في المعلم  𝐵أنسوب النقطة  𝑖 , 𝑗 )  هو𝒛𝑩 = 𝟎, 𝟓 𝒎  . 

 
. ثم استنتج طبيعة  𝑆اللمطبقة من طرف السطح على الجسم  �⃗⃗�. أوجد شغل القوة  𝐵و  𝐴بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية بين  -1

 التماس.

𝒇أثبت ان شدة قوة الإحتكاك هي  -2 = 𝟎, 𝟒𝟒 𝑵 .   : نعطي𝑨𝑩 = 𝟏, 𝟎 𝒎  . 

 . 𝛼استنتج قيمة الزاوية  -3



 

 

𝑡عند لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ  𝐵عند النقطة  𝐴𝐵يغادر الجسم المستوى  -4 = =𝑩∨بالسرعة  0 𝟐 𝒎 𝒔⁄  ليتابع حركته في ،

 .𝐶مجال الثقالة تحت تأثير وزنه فقط و يسقط في النقطة 

 .𝑂𝐶بدراستك لحركة القذيفة أوجد تعبير معادلة المسار ثم استنتج  المسافة  -4-1   

  𝐶غرقها الجسم للوصول إلى النقطة اوجد المدة الزمنية التي يست -4-2   

 .  𝐶في النقطة  𝐶⃗⃗⃗∨أوجد مميزات السرعة  -4-3   

 

 :  2تمرين الفيزياء 
 

𝒎كتلته  (𝑆)نربط جسما صلبا  = 𝟎, 𝟐 𝒌𝒈  و صلابته بأحد طرفي نابض مرن ذي لفات غير متصلة و كتلته مهملة𝑲  بينما الطرف ،

 ( .(1)أن ينزلق فوق مستوى أفقي )أنظر الشكل  (𝑆)الآخر ثبت بحامل ثابت يمكن للجسم 

 

 الدراسة التحريكية 
,𝑂)أصل المعلم  𝑂عن موضع توازنه المطابق ل  (𝑆)نزيح الجسم  𝑖)  في المنحى الموجب ، ثم نحرره في لحظة تاريخها𝑡 = 0  

 بدون سرعة بدئية .

 .(𝑆)أفصول مركز قصور الجسم  𝑥يحققها  بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أثبت المعادلة التفاضلية التي -1

 بدلالة الزمن. (𝑆)منحنى تغيرات أفصول مركز قصور الجسم  (2)يمثل الشكل  -2

 . 𝑇0عين مبيانيا الدور الخاص  -2-1  

𝝅𝟐نأخذ ) صلابة النابض 𝐾حدد  -2-2   = 𝟏𝟎 ). 

 على الشكل : (𝑆)تكتب المعادلة الزمنية لحركة الجسم  -2-3  

𝒙(𝒕) = 𝑿𝒎 𝐜𝐨𝐬 (
𝟐𝝅

𝑻𝟎
𝒕 + 𝝋) 

 المعادلة الزمنية بدلالة الزمن. 𝑥(𝑡)؟ أعط تعبير  𝜑و  𝑇0و  𝑋𝑚ماذا نسمي الثوابت  -أ     

 بدلالة الزمن. ثم استنتج سرعة مروره لأول مرة من موضع توازنه. (𝑆)أعط تعبير سرعة الجسم  -ب    

 

 الدراسة الطاقية 

( و نأخذ طاقة الوضع المرنة منعدمة عند موضع التوازن.و المستوى الأفقي المار (𝑆)نعتبر المجموعة المكونة من )النابض الجسم 

 مرجعا لطاقة الوضع الثقالية. 𝐺من مركز قصور الجسم 

 

𝑬𝒎بين ان تعبير الطاقة الميكانيكية للمجموعة تكتب على الشكل :  -1 =
𝟏

𝟐
𝒌. 𝑿𝒎

 . 𝑬𝒎يمة . أحسب ق𝟐

 باعتمادك على الدراسة الطاقية بين ان تعبير سرعة الجسم الصلب عند مروره من موضع التوازن في المنحى الموجب هو -2

 ∨𝟎= 𝑿𝒎. √
𝒌

𝒎
 . 0∨. أحسب  

𝑬𝑪بحيث تكون الطاقة الميكانيكية للمتذبذب  (𝑆)لمركز قصور الجسم  𝑥قيمتي الأفصول  𝑥2و  𝑥1عين قيمة  -3 =
𝑬𝒑𝒆

𝟐
 . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


