
فرض المراقبة المستمرة الدورة الثانية   

  السنة الثانية بكالوريا

  1تمرین 
لتحضیره ، نسخن باالرتداد لمدة . ، رائحتھ ھي رائحة الموز)arôme(ھو أریج و d=0,87مثیل بوتیل ، إسترا كثافتھ -3إیثانوات َعدُّ ی

. أول-1مثیل بوتان-3من  (1moℓ)اإلیثانویك و من حمض  (0,5moℓ)ساعتین خلیطا محمضا بحمض الكبریتیك مكونا من 

  
  : الصیغتان نصف المنشورتان للمتفاعلین ھما 

  . ما اسم ھذا التفاعل ؟ أكتب معادلتھ  -1
  .  حدد خصائص ھذا التفاعل  -2
  ما دور حمض الكبریتیك ؟   -3
حصول التوازن الكیمیائي، تكون نسبة التقدم النھائي ھي  عند -4 = 84%.  
  .، بینما الكحول المستعمل أولي بین لماذا نسبة التقدم النھائي تخالف : 1-4
  .التقدم للتفاعل الحاصل انشئ جدول:2-4
  . Xmaxحدد التقدم األقصى : 3-4
  . ، مستعمال نسبة التقدم النھائي  Xfاستنتج التقدم النھائي : 4-4
  أحسب قیمتھا .  Xfبداللة  Kأعط تعبیر ثابتة التوازن : 5-4

  2تمرین 
یمكن اعتبارھا نقطیة  مثبتة  m = 125g كتلتھو كرة صلبة متجانسة  ، l=2,28mكتلتھ مھملة وطولھا(OA)نعتبر نواس بسیط  مكونا من خیط 

  عن موضع توزنھا المستقر في Sندیر المجموعة ،  (OA)للخیط   Aعند الطرف 

θالمنحى الموجب بزاویة   
�

  ، تخضع المجموعة الى t=0و نحررھا بدون سرعة بدئیة عند  

⃗��قوة احتكاك الھواء الذي نماثلھا بقوة  = −�.   معامل االحتكاك Kحیث  ⃗���
  بتطبیق القانون التاني لنیوتن اثبت المعادلة التفاضلیة لحركة المجموعة -1
 .                                                                                           ما طبیعة حركة النواس؟ علل جوابك -2
   بین ان الطاقة المیكانیكیة للمجموعة غیر ثابتة  -3
  مرجعیة لطاقة الوضع الثقالیة  كحالة z=0موضع  مركز القصور عند التوازن حیث  G0نأخذ المستوى األفقي المار من  -4
و   Epو طاقة الوضع   ECحدد معلال جوابك المنحنى الموافق لكل من الطاقة الحركیة  - 4-1

   Emالطاقة المیكانیكیة 

θحدد قیمة  - 4-2
�

  Tو  قیمة شبھ الدور  

  عن موضع توزنھا المستقر من جدید في  Sنھمل جمیع االحتكاكات، و ندیر المجموعة  -5

θالمنحى الموجب بزاویة  
�

  ، t=0و نحررھا  بدون سرعة بدئیة عند  

 (�)�و  T0استنتج المعادلة التفاضلیة للحركة و أعط تعبر كل من  - 5-1

θو انھا تكتب على شكل بین ان الطاقة المیكانیكیة للمجموعة ثابتة  - 5-2
�

�

	
 Em=0,5.p.l.  

 .بداللة الزمناوجد تعبیر شدة تأثیر الخیط  على الجسم  - 5-3
  .حدد قیمة السرعة الزاویة القصویة - 5-4

  3تمرین 
و ساق متجانسة عزم  Cیتكون نواس للي من سلك فوالذي رأسي كتلتھ مھملة وثابتة لیھ 

نثبت على الساق وعلى نفس المسافة .  J0: منطبق مع السلك) ∆(قصورھا بالنسبة لمحور 
x  جسمین نقطیین ) ∆(من المحورS1  وS2  لھما نفس الكتلةm = 100 g.  

  ):∆(بالنسبة للمحور  S2و  S1 المكونة من الساق و  Sعزم القصور للمجموعة 
  J∆ = J0 + 2m.x2. ندیر المجموعةS  في المنحى الموجب ) ∆(أفقیا حول المحور

θبزاویة   =
π

�
حتكاكات و نعتبر موضع و نحررھا بدون سرعة بدئیة، نھمل جمیع اال 

و المستوى )  ���  0 =(توازن الساق حیث السلك غیر ملتو مرجعا لطاقة الوضع للي 

األفقي الذي یضم الساق مرجعا لطاقة الوضع الثقالیة أوجد باعتماد الدراسة الطاقیة ، 
 .المعادلة التفاضلیة لحركة النواس

T2=T0لحركة النواس یكتب    Tأكتب تعبیر الدور الخاص  .1
2+8.π2.m.x2/C ماذا ،

 T0تمثل 
T0حدد قیمة .  x2بداللة  T2یمثل المنحنى جانبھ تغیرات . 3

و عزم  Cو  ثابتة لي للسلك  2
  J0القصور للساق 

  




