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 التمرين األول : 

أكسدة الكحوالت هو من أهم التفاعل في الكيمياء العضوية , حيث أن الكحوالت األولية يمكن أن تتأكسد إلى مركبات األلدهيد أو إلى 

  األحماض الكربوكسيلية , بينما تتأكسد الكحوالت الثانوية إلى مركبات الكيتون , في حين الكحوالت الثالثية ليس لها القابلية للتـأكسد

𝑴𝒏𝒐𝟒مع شوارد البرمنغنات  𝑪𝟑𝑯𝟖𝑶الجزء إلى دراسة تفاعل الكحول  يهدف هذا
−  : 

 بواسطة شوارد البرمنغانات و تفاعل بطيء و نعتبره تام :دراسة تطور تفاعل أكسدة الكحول 

5𝐶3𝐻8𝑂 (𝑎𝑞) + 2𝑀𝑛𝑜4
−

 (𝑎𝑞)
+ 6𝐻+

(𝑎𝑞) = 5𝐶3𝐻6𝑂 (𝑎𝑞) + 2𝑀𝑛2+
 (𝑎𝑞) + 6𝐻2𝑂  (𝑙) 

𝑉0في دورق موضوع فوق مخالط مغناطيسي , نضع حجما  = 50 𝑚𝑙  من محلول برمنغانات البوتاسيوم من(𝐾+ + 𝑀𝑛𝑜4
−) 𝑎𝑞  

 , المحمض بحمض الكبريت المركز.  𝐶0تركيزه المولي 

𝑡في اللحظة  = 𝑉𝑇, فنتحصل على حجم المزيج التفاعلي  𝐶3𝐻8𝑂من كحول  𝑚0نضيف للمزيج كتلة قدرها  0 = 60 𝑚𝑙  المتابعة , 

 . (02)و  (01) الزمنية للتحول الكيميائي المدروس مكنتنا من رسم المنحنيات البيانية الممثلة في الشكل

𝑂𝑥)أكتب المعادلتين النصفيتين لألكسدة و اإلرجاع ثم استنتـج الثنائيتين  -1 𝑅𝑒𝑑⁄  الداخلتان في التفاعل . (
 ما هو دور حمض الكبريت المركز في هذا التفاعل ؟  -2
 أنجز جدول تقدم التفاعل . -3

𝑛𝑀𝑛𝑜4و  𝑛𝐶3𝐻8𝑂أكتب عبارة تغيرات  -4
 تقدم التفـاعل . 𝑥بداللة  𝑡عند اللحظة   −

𝑛𝑀𝑛𝑜4و  𝑛𝐶3𝐻8𝑂المنحنى الذي يمثل تغيـرات  (01)حدد من الشكل  -5
 مع التعليل ؟   −

𝑛𝑀𝑛𝑜4أم تغير كمية مادة البرمنغنات  𝑛𝐶3𝐻8𝑂يمثل تغير كمية مادة الكحول  (02)هل منحنى الشكل  -6
 ؟ علل . −

 أوجد :  (01)باإلعتماد على منحنى الشكل  -7

  التركيز المولي𝐶0  و كتلة الكحول 𝑚0. 
 . المتفاعل المحد 
  قيمة التقدم األعظمي𝑥𝑚𝑎𝑥 . 

 . (02)استنتج سلم رسم للمنحنى الممثل في الشكل  -8

𝑡1حدد أهمية زمن نصف التفاعل  -أ -9

2

𝑛𝑡1   ثم أثبت أن : 
2

=
𝑛0+𝑛𝑓

2
 

 حدد قيمته . -ب -9
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𝑡أحسب السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة  -10 = 0 𝑚𝑖𝑛 . 
𝑀𝑛𝑜4أحسب سرعة اختفاء شوارد البرمنغنات  -11

𝑡عند اللحظة  − = 0 𝑚𝑖𝑛 
𝑀(𝐶3𝐻8𝑂)معطيات :   = 60 𝑔/𝑚𝑜𝑙 

 

 

 التمرين الثاني : 

اهتم  تجري طبقا لقوانين يمكن صياغتها مؤكدا أن الطبيعة فتح عقل غاليلي على الرياضيات و الفيزياء ت افي شمال إيطالي 1590حوالي عام 

من فوق  المصادر , بتحرير هذه األجسامو قد تمت هذه الدراسة , حسب بعض  بدراسة حركة سقوط أجسام مختلفة العالم اإليطالي غاليلي 

  .  ( 𝑇𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑖𝑠𝑒 )برج بيزا 

للتحقق من بعض النتائج المتوصل إليها , سندرس في هذا الجزء السقوط في الهواء لكرتين لهما نفس الشعاع و كتلتان حجميتان مختلفتان 

,𝑅(𝑂ندرس حركة كل كرة في معلم  �⃗⃗� ) . مرتبط بمرجع أرضي نعتبره غاليليا 

الموجه نحو األعلى حيث أصله منطبق مع سطح األرض تخضع كل كرة أثناء  𝑍نمعلم موضع مركز كل كرة في كل لحظة بالنسبة للمحور 

  تكتب :  𝑓نقبل أن شدة  أمام هاتين القوتين (  �⃗� ) نهمل دافعة أرخميدس  𝑓و إلى قوة اإلحتكاك   �⃗�سقوطها في الهواء إلى وزنها 

𝑓 = 0,22. 𝜌𝑎𝑖𝑟 . 𝜋. 𝑅2. 𝑣𝑧
 : الكتلة الحجمية للهواء .  𝜌𝑎𝑖𝑟, حيث :   2

                                                𝑅   قطر الكرة : 

                                                𝑣𝑧 سرعة الكرية : .  

𝑅لهما نفس القطر  (𝑏)و   (𝑎)لدراسة هاتين الحركتين تم استعمال كرتين متجانستين  = 6 𝑐𝑚  و كتلتان حجميتان

𝜌1على التوالي :   = 1,41 × 104 𝑘𝑔/𝑚3  و𝜌2 = 94 𝑘𝑔/𝑚3   تم تحرير الكرتين(𝑎)   و(𝑏)  عند نفس

𝑡  اللحظة = , يوجد هذا المستوى على  𝐻ذي تنتمي إليه النقطة , بدون سرعة ابتدائية من نفس المستوى األفقي ال 0

ℎارتفاع  = 69 𝑚  01الشكل  -من سطح األرض -  

 بتطبيق القانون الثاني لنيوتن , بين أن المعادلة التفاضلية تكتب من الشكل : -1

𝑑𝑣𝑧

𝑑𝑡
= −𝑔 + 0,165.

𝜌𝑎𝑖𝑟

𝑅. 𝜌𝑖
. 𝑣𝑧

2 

  (𝑏)أو   (𝑎)الكتلة الحجمية للكرة  𝜌𝑖مع  

 لحركة الكرة . 𝑣𝑙𝑖𝑚استنتج عبارة السرعة الحدية  -2

 لكل كرة  𝑡 بداللة الزمن  𝑣𝑧(𝑡)والسرعة  𝑧(𝑡)تغيرات كل من الفاصلة  -02-و -01-تمثل منحنيات الشكلين  -3

 أثناء السقوط .    

 .(𝑏)يوافق تغيرات سرعة الكرة  (3)اعتمادا على عبارة السرعة الحدية , بين أن المنحنى  -أ   

 .(𝑎)تغيرات الفاصلة الكرة   (2)فسر لماذا يوافق المنحنى  -ب  

 𝑧(𝑡)و اكتب معادلتها الزمنية  (𝑎)حدد طبيعة حركة الكرة  (4)اعتمادا على المنحنى  -4

 ) نهمل أبعاد الكرتين ( ;  ل الكرة األولى سطح األرضبين مركزي الكرتين لحظة وصو 𝑑حدد فرق اإلرتفاع  -5

 :معطـيات 

𝑉 : حجم الكرة             =
4

3
. 𝜋. 𝑅3     ,𝑔 = 9.8 𝑚/𝑠2     ,  𝜌𝑎𝑖𝑟 = 1.3 𝑘𝑔/𝑚3 

 إنتهى الموضوع
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