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 ن(6. )كل االقسام التمرين األول:
ɪ-  من أجل تعيين سعة مكثفة(C نحقق تركيب الدارة المبينة في الشكل )-1- 
 ، 𝐺لمتيارو المتكونة من العناصر التالية مربوطة عمى التسمسل:  مولد  

 ،    𝐶،  مكثفة غير مشحونة سعتيا   ،  ناقل  أومي مقاومتو  Kقاطعة    
                  ، و نربط بين طرفي المكثفة فولط متر رقمي   أمبير متر حساس لمتيار 

 ثم نسجل،         نغمق القاطعة نقرأ عمى جياز األمبير متر القيمة  
 فنحصل عمى البيان  بداللة الزمن      تغيرات التوتر بين طرفي المكثفة   
 :  -2-الموضح في الشكل 

 أحسب ميل البيان , ثم أكتب معادلتو  -1
   ىي :        بداللة الزمن    تأكد أن العالقة النظرية التي تعطي تغير التوتر  -2

 

 
    

 . 𝐶استنتج قيمة    -3
ɪɪ -    ننزع المكثفة من التركيب السابق وىي مشحونة بتوتر 

 ونحقق التركيب التالي :             
 

 
 
 
 

                        
 ؟  2uو   1uماذا يمثل كل من التوترين    -1
   2uو   1u  من بين المنحنيات التالية اختر البيان الذي يوافق كل من     - أ

 Rثم أحسب قيمة مقاومة الناقل األومي   τاستنتج قيمة ثابت الزمن  - ب
 

  -1-الشكل



 -2-البيان -1-البيان
 -3-البيان

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 2u ثم  1uاكتب المعادلة التفاضمية لمدارة بداللة التوتر   -أ  -2
 من بين الحمول المقترحة التالية :  1uالتفاضمية لمتوتر ممعادلةلاختر الحل الصحيح   - ب

                                                                             
 .% من قيمتو األعظمية 00ب أحسب الزمن الالزم لتناقص التوتر الكيربائي بين طرفي المكثفة  -(3

                                                                          ن(7: كل االقسام. )لثانيالتمرين ا
20aVنضع في كأس بيشر   ml  اإليثانويك من محمول حمض

 3 aq
CH COOH  تركيزه المولي ،aC  ،

متر  معايرة ىذا الحجم من المحمول الحمضي السابق  PHلتعيين ىذا التركيز نتابع  عن طريق الـ 
بواسطة محمول  ىيدروكسيد الصوديوم 

    aq aq
Na OH   :22،  تركيزه المولي 10 /bC mol l  .  

 . bVحجم محمول ىيدروكسيد الصوديوم  المضاف  بداللة PHفنحصل عمى منحنى  تغيرات 
OHالييدروكسيدأكتب معادلة التفاعل المنمذج لمتحول الكيميائي الحاصل بين الحمض  وشوارد  – 1  . 
 عرف نقطة التكافؤ ، ثم حدد إحداثياتيا من البيان . – 2
 أحسب التركيز المولي االبتدائي  لمحمول حمض اإليثانويك . – 3
 PKaعين من البيان نقطة نصف التكافؤ ، واستنتج قيمة  – 4
لمثنائية :    

    3 3CH COO / CH COOH
aq aq

 . 
 أوجد  التراكيز المولية لألفراد الكيميائية التالية : – 5
 

3 3 3, , , ,CH COO CH COOH Na OH H O     8، عند إضافةbV ml  : وأحسب ثابت الحموضة  ،
Ka  وتأكد من قيمة ،PKa   4 –المحسوبة في السؤال    

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 ن(7)فقط 2+1عتج  3قسم بالتمرين الثالث :خاص 
(     oيدور كوكب زحل حول الشمس عمى مسار نعتبره دائري مركزه ينطبق عمى مركز عطالة  الشمس )

 منتظمة .دائرية بحركة 
. مثل القوة التي تطبقيا الشمس عمى كوكب زحل ثم أعط عبارتيا .1   
   . ندرس حركة كوكب زحل في المرجع المركزي الشمسي ) الييميو مركزي(الذي يعتبر عطالي .2 

 أ ـ عرف المرجع المركزي الشمسي . 
 مركز عطالة كوكب زحل .( لحركة aب ـ بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ، أوجد عبارة التسارع )

، كتمة  G( لمكوكب في المرجع المختار بداللة:  الثابت vجـ ـ أوجد العبارة الحرفية لمسرعة المدارية ) 
 . r، نصف قطر المدار   MSالشمس

 لحركة ىذا الكوكب حول الشمس ثم أحسب قيمتو Tوجد عبارة الدور  . أ3
  يعطى   ر واذكر نصو . . استنتج مما سبق عبارة القانون الثالث لكبم4
  

 

 

 

 M S =2,0.1030 Kg   كتلة الشمس   

 r = 7,8 .108 Km نصف قطر مدار زحل

 G = 6,67 . 10 -11 SI ثابت التجاذب العام

 



                                  C°25تؤخذ المحاليل في الدرجة       :ن(7)فقط 3عتج  3: خاص بقسم  رابعالتمرين ال
 غاز يعطي عند انحاللو في الماء محموال أساسيا .  NH3األمونياك ) النشادر ( : األول الجزء

  ساس / حمض الداخمتين في التفاعل أكتب معادلة انحالل ىذا الغاز في الماء مبينا الثنائيتين : أ-1

   10.9ms/mىي Cb = 10-2 mol .l-1نشادر تركيزه المولي الالناقمية النوعية لمحمول غاز  -2 

ية المتواجدة عند أكتب عبارة الناقمية النوعية لمحمول األمونياك بداللة التراكيز المولية لألفراد الكيميائ 2-1
 الناقميات النوعية المولية لمشوارد .  حالة التوازن و

 أحسب التركيز المولي النيائي لألفراد الكيميائية المتواجدة في محمول األمونياك  2-2

 لتفاعل تفكك غاز النشادر في الماء . Kكتب عبارة ثابت التوازن  ا  2-3

NH4لمثنائية   K Aالسابق و ثابت الحموضة  Kأوجد العالقة بين ثابت التوازن  2-4
+
(aq) / NH3(g)   

 pKaالحموضة ، واستنتج قيمة الـ  أحسب ثابت 

 :الجزء الثاني

يسكب تدريجيا محموال  CBمن محمول غاز النشادر تركيزه المولي  VB = 20mLنضع في بيشر حجما 
 . CA=10-2 mol/Lلحمض كمور الماء تركيزه المولي 

 . pH = f(t)المزيج لنحصل عل المنحنى  pHمسكوب لممحمول الحمضي نقيس  VAمن أجل كل حجم 

 أكتب معادلة تفاعل المعايرة .-1
 الموافق ليذا التفاعل . kأحسب ثابت التوازن -2
 . E(pHE , VAE )عين بيانيا نقطة التكافؤ -3
 

 

 

 

 ..وفقكم هللا اساتذة المادة 

 

 




