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حػطى الصيغ الحسفيت ) مؼ الخاطير ( كبل الخطبيلاث الػددًت
ٌظمذ بأطخػماٌ ألالت الحاطبت الػلميت غير اللابلت للبرمجت
 الكيوياء )  7,00نقط ( )  33دقيقت (

التنقيط

 الخمسًٍ ألاوٌ :دزاطت جفاغلي الاطترة والحلمأة
الفيرمىهاث أهىاع هيميائيت حظاغد غلى الخىاصل بين اليائىاث الحيت خاصت الحشساث(الدفاع،الهجىم،الخػلب )...وهي في
الغالب اطتراث بظيطت ًمىً جصييػها في املخخبر،في هرا الخمسًٍ طىداوٌ جصييؼ فيرمىن الخدرًس لدي الىدل ،خيث طىدضسه
إهطالكا مً -3ميثيل بىجان-1-أوٌ و خمض الاًثاهىًٍ.
 0,75ن
 0,25ن
0,5ن

1,5ن
 0,5ن
 0,75ن
 0,5ن
 0,5ن
 0,75ن
1ن

 .1أهخب ،مػادلت الخفاغل ،باطخػماٌ الصيغ هصف امليشىزة
 .2أذهس إطم الاطتر املخىىن
 .3أذهس مميزجان أطاطيخان لهرا الخفاغل.
هدخل في خىحلت  V1 = 22mL ،مً -3ميثيل بىجان-1-أوٌ و  V2مً خمض إلاًثاهىًٍ  .هضيف  1mLمً
خمض الىبرًديً املسهص وبػض خص ى خفان  ) pierre ponceلجػل دزحت الحسازة مدظاوٍت في حميؼ
هلط الىطط الخفاغلي (.وسخً الخليط باإلزجداد ملدة 30دكيلت .بػد الخبرًد  ،هصب مدخىي الحىحلت في
أهبىب الخصفيم ًدخىي غلى  50mLمً املاء املثلج .بػد الخدسًٍ والخصفيم  ،هدصل غلى طىزًٍ غير
كابلين لإلمتزاج ً ،ىحد الاطتر في أخد هرًً الطىزًٍ  .بػد غصٌ الطىز املىاطب هدصل غلى m =17g
مً الاطتر.
املػطياث:

الىخلت املىليت ب g/mol

الىخلت الحجميت غىد 200C
ب g/mL

الروباهيت في املاء

خمض إلاًثاهىًٍ

66

1.65

وليت

-3ميثيل بىجان-1-أوٌ

88

6.81

ضػيفت

الاطتر الىاجج(الفسمىن)

136

6.87

ضػيفت

 .4ما دوز الدسخين باالزجداد ( دوزًٍ ( زم اغط الاطماء املىافلت لالزكام
 .5خدد كيمت الحجم  V2لحمض إلاًثاهىًٍ،بداللت املػطياث ،ليي ًىىن الخليط (خمض وهدىٌ) مدظاوي املىالث في الحالت
البدئيت.
 .6خدد كيمت ول مً  Xfو  Xmaxزم خدد  rمسدود الخفاغل.
 .7أزطم جبياهت أهبىب الخصفيم مىضحا جمىضؼ الطىزًٍ مؼ الخػليل.
 .8أذهس طسٍلخين لخدظين املسدود
 .9لخدظين مسدود هرا الخفاغل بشيل أهبر دون اطتهالن مىاد أهثر و طاكت أهبر وظخػمل مسهبا هيميائيا أخس  ،ما اطم هرا
املسهب زم أهخب مػادلت هرا الخفاغل ،
 .16هجػل الاطتر املخىىن ًخفاغل مؼ اًىهاث الهيدزوهظيد  OHأهخب مػادلت هرا الخفاغل  ،ما اطمه
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 الفيزياء )  13نقطت ( )  80دقيقت (

التنقيط

 الخمسًٍ الثاوي  :الدزاطت الطاكيت ملػاليم الظيازة  6 ,00 ) :هلط ( (  45دكيلت (
جخىىن مػاليم الظيازة مً هىابض ومخمداث جىفس الساخت والظالمت للسواب  ،خيث جىضغط
الىىابض وجخمدد  ،بيىما حػمل املخمداث غلى إخداث خمىد الاهتزاشث .هىمرج الظيازة بىىاض
مسن زأس ي مخمد هما ًىضح الشيل حاهبه وهى غبازة هم حظم صلب )  ( Sهخلخه حظاوي هخلت
الظيازة  M = 1353 Kgومسهص كصىزه  ، Gمثبذ غىد الطسف الػلىي لىابض زأس ي  ،صالبخه
 K = 6.105 N.m-1ولفاجه غير مخصلت وهخلخه مهملت ً.طبم املخمد غلى الجظم ) (Sاملسجبط به
كىة اخخيان مائؼ أزىاء الخربرباث

 .1الدزاطت الطاكيت للمخربرب ) الجظم ) + (Sالىابض ( في غياب الخمىد
وػخبر أن الىىاض املسن السأس ي ) الجظم ) + (Sالىابض ( بدون مخمد وأن الطاكت امليياهيىيت لهرا املخربرب جىدفظ ؟
غىد الخىشان ً ،ىىن  G0مىضؼ مسهص كصىز الجظم ) (Sفي املظخىي
الافلي اذي ًضم الاصل  Oللمػلم السأس ي) ⃗ ( O ,املىحه هدى ألاغلى ،
خيث ًىىن الىابض مضغىطا بامللداز | |
ًمىً للمخربرب ان ًىجص جربرباث زأطيت خىٌ مىضؼ الخىاشن . G0
همػلم  ،غىد ول لحظت ـ مىضؼ مسهص اللصىز  Gللجظم ) (Sغلى املدىز
الساس ي ) ⃗ ، ( O ,أزىاء جربربه ـ باالوظىب  )، Zاهظس الى الشيل حاهبه (

0,75ن
0,75ن
1ن
0,75ن

هخخاز املظخىي الافلي الري ًضم الاصل  Oللمػلم ) ⃗ ( O ,مسحػا
لطاكت الىضؼ الثلاليت  EPPوهخخاز الحالت املسحػيت لطاكت الىضؼ املسهت
غىدما ًىىن الىابض غير مشىه
 1 .1أوحد غىد الخىاشن الػالكت بين | | و  Mو  Kو g
 2 .1بين أن حػبير طاكت الىضؼ املسهت للمخربرب ًىخب غلى الشيل
الخالي | - Z ) 2 :

| ( EPe = K

 3 .1غبر غً الطاكت امليياهيىيت  Emللمخربرب بداللت  Mو  Zو ̇ و  Kو |
 4 .1إطخيخج املػادلت الخفاضليت لحسهت G

| غلما أن Em = EC + EPP + EPe

 .2الدزاطت الطاكيت للمخربرب بىحىد الخمىد
ًخضؼ الجظم ) (Sفي هره الحالت الى كىة الاخخيان املائؼ
املطبلت مً طسف املخمد حػبيرها ⃗ ̇ 𝜶  ⃗ = -خيث 𝛂
1ن

زابخت مىحبت جخػلم بجىدة املخمد وحظمى مػامل الخمىد
 1 .2بين ان املػادلت الخفاضليت التي ًدللها الاوظىب
Zجىخب هما ًلي M ̈ + 𝜶 ̇ + K Z = 0 :

1ن

بداللت 𝜶 و ̇  ،غلم غلى هره

0,75ن

 2 .2غبر غً
الىديجت
 3 .2حػطي الىزيلت املىديين  aو  bاملمثلين لخغيراث
الاوظىب  Zبداللت الصمً ملسهصي كصىز حظمين S1
و  S2ملخربربين مىرمجين لظازجين  1و  2مً هفع
𝜶 مؼ 𝜶 و 𝜶 مػامال الخمىد املىافلان ،
الىىع وجخخلفان فلط مً خيث حىدة املخمداث بديث 𝜶
جباغا  ،للظيازجين  1و  . 2غين الظيازة التي جىفس طالمت أهثر للظائم مؼ جددًد املىدنى املىافم لها  ،غلل حىابً
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 الخمسًٍ الثالث  :دزاطت طيف خصاث الهيدوزحين )  7هلط ( (  46دكيلت (
غىد إخدار إزازة لغاش زىائي الهيدزوحين جدذ ضغط مىخفض  ،فإهه ًصدز ضىءا ًجظد طيف إلاهبػار لرزة الهيدًىحين ،
فهل ًخضمً هرا الضىء حميؼ إلاشػاغاث الضىئيت ؟
ًخىىن طيف إلاهبػار لرزة الهيدوحين في املجاٌ املسئي مً غدة خصاث ملىهت جىافم ول واخدة منها إشػاغا مػيىا اخادي اللىن .
في طىت  1968م إكترح الػالم زٍتز  Ritzغالكت زٍاضيت ) :

-

( = RH

جمىً مً خظاب اطىاٌ املىحت لطيف

إلاهبػار لرزة الهيدوحين في املجاالث  :املسئيت  ،فىق البىفسجيت وجدذ الحمساء  ،وجسبط هره الػالكت اطىاٌ املىحت
ٌ . pظمى الػدد  nاو الػدد  pبالػدد الىمي وٍددد املظخىي الطاقي
بػددًً طبيػين  nو  pخيث

 1,25ن
 0,25ن
 0,75ن
 1,25ن
 1,5ن
1ن
1ن

إهطالكا مً كيمت مػيىت للػدد ً nمىً خظاب مدظلظلت مً الحصاث وذلً بخغيير الػدد p
يهدف هرا الخمسًٍ الى دزاطت طيف اوػبار ذزة الهيدوحين وبالضبط جددًد الحصاث الــتي جيخمي للمجاٌ املسئي والــتي جىافم
مدظلظت باملير  Balmerخيث n =2
 .1أخظب أطىاٌ املىحت للحصاث املسئيت ملدظلظلت باملير مدددا لىن ول إشػاع
 =  ، Enهل طاكت ذزة الهيدوحين مخصلت)(ev
 .2وػبر غً طاكت ذزة الهيروحين بالػالكت الخاليت :
 .3خدد حػبير  RHبداللت زابخت بالهً  hو طسغت الضىء  Cو  E0مؼ  E0 = 13,6 eVزم جدلم مً كيمت RH
 .4أخظب التردداث للحصاث الخمع املسئيت
14
1cm
 .5مثل كيم الترداداث بداللت أطىاٌ املىحت للحصاث املسئيت ممثال ول خصة بخط زأس ي .وػطي 2.10 Hz
 .6أخظب الطاكت لرزة الهيىحين ملظخىٍاث الطاكت الخاليت |، 5 ،4 ،3 ، 2 ،1 :
 .7أزطم مخطط ملظخىٍاث الطاكت لرزة الهيدوحين مدددا املظخىي ألاطاس ي واملظخىٍاث املثازة واملظخىي الري ًىافم جاًً
الرزة
-7 -1
-34
RH = 1,09737320 .10 m
حػطي  :زابخت  ، h = 6 ,63 .10 J.s planckزابخت زٍدبيرن : Rhydberg
طىٌ املىحت nm
لىن إلاشػاع

605- 750

584- 605

573- 584

490- 573

430- 490

390- 430

أخمس

بسجلالي

أصفس

أخضس

أشزق

بىفظجي

حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق

'' ال يمكن للمرء أن يحصل على املعرفة إال بعد أن يتعلم كيف يفكر'' كوهفوشيوس
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