نبسى هللا انرحًاٌ انرحيى

انثاَىيت انتأهيهيت أيت باها

األتستار ش ــيــــــــذ جـــــُـــكــــــم
انقسى انسُت انثاَيت يٍ تسهك انبكانىشيا

فرض يحروش شقى  3انذوشة األون

يذيريت أ تىكت أيت باها

انشعبت عهــــــــــىو شيـــــــاضـــــيت أ

انسُت انذشاتسيت 2016 / 2017

انًذة تساعتاٌ

حعطى الصُغ الحشفُت ) مع الخاطير ( قبل الخطبُقاث العذدًت
 انفيسياء ) َ 13,00قط ( )  80دقيقت (

انتُقيط

الخمشًٍ ألاوى 9,00 ):هقطت ( )  45دقُقت (
ًخنىن الترلُب الخجشٍبي املمثل في الشهل ) (1مً :
 مىلذ قىجه النهشمحشلت  Eومقلىمخه الذاخلُت مهملت مىصالن أومُان  R1و  ، R2منثفان  C1و  ، C2وشعُت معامل جحشٍضها Lومقاومتها r
 قىاطع الخُاس  K3 ، K2 ، K1و K4معطُاثC1=40 uF ، L=0,8H ، R2=500𝜴 :

وغلق  K1وهفخح  K4في لحظت وعخبرها أصال للخىاسٍخ
 هذسط حالت  K2و  K3مفخىحين
 الذساظت الىظشٍت :
0,5ن

.1

0,5ن
 0,5ن
0,5ن

.2
.3
.4

0,5ن
0,5ن

+B
الخىابث
 .5اظخيخج حعبير ) ، i1(tهضع  ، I0=E/R1ألخب حعبير ) i1(tمً حذًذ
 .6مثل ) i1(tبذاللت الضمً

اسظم الخبُاهت الخجشٍبُت املىافقت ،زم بين على الشهل لُفُت سبط
ساظم الخزبزب ملعاًىت الخىجش بين مشبطي املنثف
أوحذ املعادلت الخفاضلُت التي ًحققها الخىجش )UAB(t
= ، R1C1باظخعماى الابعاد  ،حذد بعذ الثابخت
هضع
ًنخب حل املعادلت الخفاضلُت ى ) UAB(tعلى الشهل الخالي:
=A

0,5ن
 0,25ن
0,5ن
0,75ن
0,75ن
0,75ن
0,25ن

حبث  Aو  Bو 𝛂 زىابذ  ،حذد هزه

 الذساظت الخجشٍبُت:
ً .7مثل الشهل ) (2حغيراث ) UAB(tبذاللت الضمً ً ،برص املىحنى وحىد هظامين  ،حذد هارًً الىظامين ووضح حغيراث مل
هظام
 .8حذد مبُاهُا قُمت E
 .9حذد مبُاهُا زم اظخيخج قُمت R1
 .11لخنً  t1و  t2على الخىالي اللحظخان اللخان ًصل فيهما الخىجش إلى  10 %و  90 %مً قُمت الخىجش القصىي  . Eعين مبُاهُا t1
و  t2زم اظخيخج صمً الصعىد tm =t2-t1
 .11بين أن حعبير ً tmنخب على الشهل الخالي  tm= ln 9 :جحقق مً قُمت
 .12أعط حعبير الطاقت املخضوهت في املنثف زم احعب قُمتها عىذ اللحظت = tوفي نهاًت الشحً
 .13أحعب قُمت الخىجش  UBDبين مشبطي املىصل الاومي في نهاًت الشحً ) في الىظام الذائم (

 هذسط حالت  K2و  K3مغلقين
 0,75ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن

 .14بين أن املعادلت الخفاضلُت التي ًحققها الخىجش (ً UAB(tنخب على الشهل الخالي: :

محذدا حعبير

 .15علما أن قُمت هي ، = 30ms :اظخيخج C2
 .16أحعب الطاقت املخضوهت في املنثفين معا عىذ نهاًت الشحً

هفخح  K1ووغلق  K4في هفغ اللحظت التي وعخبرها أصل الخىاسٍخ وهذسط حالت  K2و  K3مغلقين،
 .17مثل الخبُاهت الخجشٍبُت املىافقت زم أوحذ املعادلت الخفاضلُت التي ًحققها الخىجش )UAB(t
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الخمشًٍ الثاوي  4,00 ):هقطت ( )  31دقُقت (

 0,5ن
 0,5ن
 0,75ن
 0,75ن
 0,75ن
 0,5ن
 0,25ن

ًخنىن زىائي القطب  RLمً مىصل أومي مقاومخه 𝜴R= 100
ووشُعت معامل جحشٍضها الزاحي  Lومقاومتها  rمجهىلت
عىذ اللحظت  ، t = 0هصل مشبطي زىائي القطب  RLبمىلذ قىجه
النهشمحشلت  E = 6 Vومقاومخه الذاخلُت مهملت ووعاًً بىاظطت
ساظم الخزبزب حغيراث شذة الخُاس النهشبائي ) i(tاملاس في الذاسة
بذاللت الضمً  .املىحنى املحصل علُه ممثل في الشهل ()3
 .1أعط جبُاهت الترلُب الخجشٍبي املعخعمل مبِىا لُفُت سبط
ساظم الخزبزب ملعاًىت حغيراث شذة الخُاس النهشبائي
 .2ازبذ املعادلت الخفاضلُت التي ًحققها جىجش بين مشبطي
املىصل ألاومي )uR (t
 .3أوحذ حعبير جىجش بين مشبطي املىصل ألاومي علما أن حل املعادلت الخفاضلُت ًنخب على الشهل الخالي:
 .4إظخيخج حعبير شذة الخُاس النهشبائي املاس في الذاسة وألخب حعبيره على الشهل الخالي )

uR (t) = b - a

 ، i(t)= I0(1-محذدا حعبير مل مً

 I0و
 .5حذد مبُاهُا قُمت  ، I0زم أحعب قُمت  ، rمارا حعدىج؟
 .6حذد زابخت الضمً زم اظخيخج قبمت L
 .7علما أن الطاقت املغىاطِعُت املخضوهت في الىشُعت في الىظام الذائم هي  ، Em= 1,8 .10 Jجحقق مً قُمت L
-5

 انكيًياء ) َ 7,00قطت ( )  00دقيقت (

الخىقُط

الخمشًٍ الثالث :
حعخعمل املشلباث النُمُائُت التي جحخىي على عىصش الاصوث في مجاالث مخعذدة مالضساعت لخخصِب التربت بىاظطت الاظمذة
او الصىاعت لخصيُع الادوٍت وغيرها .يهذف هزا الخمشًٍ الى دساظت محلىى مائي لالمىهُاك  NH3وجفاعله مع محلىى مائي
CH3N
لهلىسوس املثُل امىهُىم
)(aq) + Cl (aq
وعاًش حجما  VB=10 cm3مً محلىى  SBلألمىهُاك  NH3جشليزه  CBبىاظطت محلىى لحمض الهلىسٍذسٍو جشليزه CA=10-2mol.L-1
ٌعطي املىحنى املمثل في الىزُقت حغيراث  PHبذاللت الحجم  VAملحلىى حمض الهلىسٍذسٍو املضاف
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 جمذ حمُع القُاظاث عىذ دسحت الحشاسة 25°C
 الجذاء الاًىوي للماء K e = 10-14 :
أحًر انبرويىفيُىل
 هشمض ى ) )PKA1 = PKA ( N (aq) / NH3 (aq
انهيهياَتيٍ
PKA2 = PKA ( CH3N (aq) / CH3NH2 (aq) ) = 10,7 
فيُىل فتانيٍ
 دساظت جفاعل املعاًشة:
 .1ألخب املعادلت الحصُلت للخفاعل الزي بحذر أزىاء املعاًشة محذدا املضدوحخان املخذخلخان في الخفاعل
 .2حذد مبُاهُا إحذازُاث  Eهقطت الخهافؤ ) ……= E ( VAE = ……. , PHE
 .3حذد مً بين النىاشف الخالُت  ،الهاشف املىاظب لهزه املعاًشة معلال حىابو
 .4حذد  CBقُمت جشليز املحلىى SB
 دساظت روبان ألامىهُاك في املاء
 .5هذسط محلىى الامىهُاك قبل بذاًت املعاًشة  ،ما طبُعت هزا املحلىى حمض ي او قاعذي معلال حىابو
 .6ألخب معادلت جفاعل الامىهُاك مع املاء
 .7أوحذ حعبير وعبت الخقذم النهائي للخفاعل بذاللت  CBو PHو  , Keجحقق مً أن 4%
 .احعب قُمتها
 .8اوحذ حعبير زابخت الخىاصن  Kاملقشوهت بمعادلت الخفاعل بذاللت  CBو
 .هقِغ املحلىى
فىجذ PH2 = 10,4
جشليزه
 .9هخفف املحلىى  SBفىحصل على محلىى مائي
N
ًمثل مىحىُا الشهل الخالي مخطط جىصَع الىىعين الحمض ي والقاعذي للمضدوحت )(aq) / NH3 (aq
انكا ف

0,75ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,25ن
0,25ن
0,5ن
0,5ن

0,25ن
0,25ن
0,5ن
0,25ن

0,5ن
0,5ن
0,5ن

 1 .9اعخمادا على مىحىيي الشهل حذد قُمت  PKA1للمضدوحت )/ NH3 (aq
 2 .9اقشن الىىع القاعذي للمضدوحت )/ NH3 (aq

N

 Nبانًُحُ انًىافق يعهال جىابك

للخفاعل في املحلىى

 3 .9اعخمادا على مىحىيي الشهل حذد وعبت الخقذم النهائي
مارا حعخيخج ؟
و
 4 .9بمقاسهت
 دساظت جفاعل ألامىهُاك مع الاًىن مثُل أمىهُىم :
همضج في ماط حجما  V0مً املحلىى املائي  SBلالمىهُاك ري الترليز املىلي  CBمع حجم  V = V0ملحلىى مائي S
لهلىسوس املثُل أومىهُىم ) CH3N (aq) + Cl- (aqجشليزه املىلي C = CB
CH3N
 .11ألخب املعادلت النُمُائُت املىذمجت لخفاعل الامىهُاك مع الاًىن مثُل امىهُىم )(aq
 .11أوحذ قُمت زابخت الخىاصن
املقشوهت بمعادلت هزا الخفاعل
 Nو  CH3NH2في انخهيط انتفاعهي عُذ انتىازٌ يكتب عه انشكم انتاني
 .12بين ان حعبير جشليز مل مً
√
√

0,5ن

)(aq

)(aq

يُطقت
اَعطافه
5,2-6,8
3,1-4,4
8,2-10,0

]= .

[ CH3NH2 ] = [ N

 .13بين ان حعبير قُمت  PHالخلُط ًنخب على الشهل الخالي :

√  PH = PKA1 – logزم احعب قُمخه

» لم هزا الجُل مخطىسا ...مذسما ...عاسفا ...لنً ...أحُاها ...جىقصهم  ....الشغبت ...والصبر
....وهزان الششطان الصمان ...لخحقُق...ما ًصبى الُه « ...سشُـ ــذ حىن ــل
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