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 الكيميبء :(7pts) 

 

 التمرين األول :(7pts) 

( انالكزٕص)ثفؼم رأصٍشاد انًخًشاد انهجٍُخ ٌزحٕل عكش انحهٍت 

 ، CH3-CHOH-COOHرذسٌجٍب إنى حًض انهجًُ رٔ انظٍغخ 
 M=90كزهزّ انًٕنٍخ  R-COOHنهزجغٍط َشيض نٓزا انحًض ة 

g.mol-1 . 

كهًب كبَذ كًٍخ انحًض انهجًُ انًٕجٕدح فً حهٍت يؼٍٍ طغٍشح ، 

 .كهًب كبٌ انحهٍت طشٌب

. َشٌذ يؼشفخ كًٍخ انحًض انهجًُ انًٕجٕدح فً ػٍُخ يٍ انحهٍت 

َٔضٍف رذسٌجٍب . يٍ انحهٍت فً كأط  Va=20 cm 3َضغ 

.    Cb=0,05 mol.L-1نٍٓذسٔكغٍذ انظٕدٌٕو رشكٍضِ يحهٕال 

انخهٍط ػُذ كم إضبفخ ، ٌؼطً انًُحُى انًًضم فً انشكم  PHَمٍظ 

 انخهٍط ثذالنخ حجى يحهٕل انظٕدا انًضبف  PHأعفهّ رغٍشاد 

 

 
 

 

  أسئلة: 
 (0,25)     حذد يجٍبٍَب َمطخ نزكبفؤ .1

 (0,5)   انًؼبٌشحأكزت انًؼبدنخ انحظٍهخ نهزفبػم انزي ٌحذس أصُبء  .2

  (0,5)   نهحًض انهجًُ فً ػٍُخ انحهٍت ، صى اعزُزج كزهخ انحًض انهجًُ انًٕجٕدح فً نزش ٔاحذ يٍ انؼٍُخ CAأحغت رشكٍض  .3

 (0,5)      ػهم جٕاثك ٍ اعزؼًبنّ فً انًؼبٌشح انغبثمخ ،يٍ ثٍٍ انكٕاشف انًهَٕخ انزبنٍخ ، حذد انكبشف انًهٌٕ انًُبعت انزي ًٌك .4

 أخضش انجشٔيٕكشٌضٔل أصسق انجشٔيٕرًٍٕل أحًش انكشٌضٔل ُٕل فزبنٍٍانفٍ انكبشف

 5,4-3,8 7,6-6,2 8,8-7,2 9,5-8,2 يُطمخ االَؼطبف

 
رٕفك انحًٕضخ انزً   °1D، ثحٍش  °Dَٔشيض نٓب ة   (Dor nic)" دسجخ دٔسٍَك" فً انظُبػبد انغذائٍخ ، ٌؼجش ػٍ حًٕضخ انحهٍت ة 

 يٍ انحًض انهجًُ فً نزش ٔاحذ يٍ انحهٍت  0,1gٌغججٓب ٔجٕد 

 (0,5)   أحغت دسجخ انحًٕضخ نؼٍُخ انحهٍت انًذسٔعخ عبثمب .5

ْم ًٌكٍ اػزجبس انحهٍت انًٕجٕد فً انؼٍُخ  انًذسٔعخ  ، °15D°  ٔ18Dَؼزجش أٌ انحهٍت طشٌب إرا كبَذ دسجخ حًٕضزّ يحظٕسح  .6

 (0,25)       طشٌب؟

 (0,25)       انًحهٕل PHلجم ثذاٌخ انًؼبٌشح ، اعزُزج  R-COOH  َذسط يحهٕل انحًض انهجًُ .7

 (5 ,0)أَشًء انجذٔل انٕطفً صى .أكزت يؼبدنخ رفكك انحًض انهجًُ فً انًبء  .8

 (0,75)أجشد االَٕاع  انكًٍٍبئٍخ انًٕجٕدح فً انًحهٕل صى احغت رشاكٍضْب    .9

 (0,75)      نًبء ، يبرا رغزُزج؟اأحغت لًٍخ َغجخ انزمذو انُٓبئً نهزحٕل انًمشٌٔ ثزفكك انحًض انهجًُ فً  .11

 pka      (0,75)لًٍخ انضبثزخ ٔاحغت لًٍزٓب صى اعزُزج  KAاػط رؼجٍش صبثزخ انحًضٍخ  .11

 R-COOH/R-COO-     (0, 5)حذد يجبل انًٍُٓخ نهُٕػٍٍ انحًضً ٔانمبػذي نهًضدٔجخ     .12
 :ٌكزجبٌ ػهى انشكم انزبنًنهُٕػٍٍ انحًضً ٔانمبػذي ٌكزجبٌ ػههى انشكم انزبنً ثٍٍ أٌ رؼجٍشي انُغجزٍٍ انًئٌٕزٍٍ  .13

%R-COOH= 1/(1+10PH-PKA)                    ٔ%R-COO- = 1/(1+10pKA-PH)       (0,5) 

 (0,5)   انحًضً ٔانمبػذي نهًضدٔجخ انغبثمخ يغزؼٍُب ثبنًؼهٕيبد انزً رٕطهذ انٍٓب  هُٕػٍٍاػط شكم  يخطط انزٕصٌغ ن .14

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفيزيبء  (14 pts) 

 

 التمرين الثبني: (14 pts)  

 :يٍ  (1)انزشكٍت انزجشٌجً انًًضم فً انشكم 

 ٔيمهٕيزّ انذاخهٍخ يًٓهخ  Eيٕنذ لٕرّ انكٓشيحشكخ  -
 R1  ٔR2يٕطالٌ أٔيٍبٌ  -

 C1   ٔC2يكضفبٌ  -

  rٔيمبٔيزٓب  Lيؼبيم رحشٌضٓب  ٔشؼٍخ -

 K1  ،K2  ،K3  ٔK4لٕاطغ انزٍبس  -

 R2=500     ،L=0,8H  ،C1=40 uF:  يؼطٍبد

 عملية شحن المكثف: 

 فً نحظخ َؼزجشْب أطال نهزٕاسٌخ K4َٔفزح  K1َغهك 

  ندرس حبلةK2   وK3   مفتوحين 

  الدراسة النظرية : 

، صى ثٍٍ ػهى انشكم كٍفٍخ سثط ساعى اسعى انزجٍبَخ  انزجشٌجٍخ انًٕافمخ .1

انززثزة نًؼبٌُخ انزٕرش ثٍٍ يشثطً انًكضف أي حذد انُمطخ انًشرجطخ ثبنٍٓكم 

 (0,5)         نشاعى انززثزة Yٔانُمطخ انًشرجطخ ثبنًذخم 

 UAB(t)أٔجذ انًؼبدنخ انزفبضهٍخ انزً ٌحممٓب انزٕرش   ==R1C1  َضغ   .2

      (0,75) :ػهى انشكم انزبنً UAB(t)ٌكزت حم انًؼبدنخ انزفبضهٍخ ل  .3

   +B  =A            حجشA   ٔB  ٔα  حذد ْزِ انزٕاثش صٕاثذ ، 
 q1(t) (0,5)أكزت يٍ جذٌذ رؼجٍش  Q0 = C1E، َضغ  q1(t)اعزُزج رؼجٍش  .4

 (5 ,0)   يٍ جذٌذ i1(t)، أكزت رؼجٍش  I0=E/R، َضغ  i1(t)اعزُزج رؼجٍش   .5

 (0,75)     ثذالنخ انضيٍ UAB(t)  ٔi1(t) ٔq1(t)يضم شكم يُحُى كم يٍ  .6

 

 الدراسة التجريبية: 

ٌجشص انًُحُى   ثذالنخ انضيٍ ، UAB(t)رغٍشاد  (2)ًٌضم انشكم   .7

 ٔجٕد َظبيٍٍ ، حذد ْبرٌٍ انُظبيٍٍ ٔٔضح رغٍشاد كم َظبو
 E    (0,25)حذد يجٍبٍَب لًٍخ   .8

 R1     (0,5)صى اعزُزج لًٍخ    حذد يجٍبٍَب  .9

ػهى انزٕانً انهحظزبٌ انهزبٌ ٌظم فًٍٓب انزٕرش إنى   t1  ٔt2نزكٍ  .11

   t1  ٔt2ػٍٍ يجٍبٍَب .  Eيٍ لًٍخ انزٕرش انمظٕي  % 90ٔ  % 10

 tm =t2-t1      (0,5)ٔاعزُزج صيٍ انظؼٕد 

ٔرًضم     tm=    ln 9:ٌكزت ػهى انشكم انزبنً   tmثٍٍ أٌ رؼجٍش  .11

اعزُزج لًٍخ انًمبٔيخ صى    ْزِ انؼاللخ  انطشٌمخ انشاثؼخ نزحذٌذ 

R1 ، 11لبسٌ ْزح انمًٍخ يغ انمًٍخ انًحظم ػهٍٓب فً انغؤال 

 

حذد رؼجٍش انطبلخ انًخضَٔخ فً انًكضف صى احغت لًٍزٓب ػُذ  .12

 (0,75)  ٔفً َٓبٌخ انشحٍ   =tانهحظخ 

ثٍٍ يشثطً انًٕطم االٔيً فً َٓبٌخ  UBDأحغت لًٍخ انزٕرش  .13
 (0,25)   انشحٍ

  ندرس حبلةK2  وK3 مغلقين 
                                                              :ٌكزت ػهى انشكم انزبنً UAB(t)انًؼبدنخ انزفبضهٍخ انزً ٌحممٓب انزٕرش  ثٍٍ أٌانزجٍبَخ انًٕافمخ صى اػط  .14

  :           
    

  
 (0,5)   يحذدا رؼجٍش 

 C2  (0,25)، اعزُزج     30ms =:    ًْ   ػهًب أٌ لًٍخ   .15

  تفريغ المكثفعملية 
 (0,5) يغهمٍٍ، يضم انزجٍبَخ انزجشٌجٍخ انًٕافمخ K2   ٔK3فً َفظ انهحظخ انزً َؼزجشْب أطم انزٕاسٌخ َٔذسط حبنخ  K4َٔغهك    K1َفزح  .16
 UAB(t)      (0,5)أٔجذ انًؼبدنخ انزفبضهٍخ انزً ٌحممٓب انزٕرش  .17

 (1)رؼجٍش انطبلخ انكهٍخ انًخضَٔخ فً انذاسح صى ثٍٍ أٌ انطبلخ رزُبلض يغ يشٔس انضيٍ  اػط .18

  (0,5)  ٔنًبرا؟ UAB(t)انزٕرش  يبْٕ انًمذاس انًغؤٔل ػٍ انخًٕد فً انًؼبدنخ انزفبضهٍخ انزً ٌحممٓب .19

 (1)اعزُزج أسثؼخ أَظًخ حغت لًٍخ انًمبٔيخ  .21

،اػط اعى ْزا انُظبو صى اعزُزج انًؼبدنخ  رغًى رنك انذاسح ثبنذاسح انًضبنٍخ نًبراَؼزجش أٌ انًمبٔيخ انذاخهٍخ نهٕشٍؼخ يُؼذيخ ،رغًى ْزِ  .21

 UAB(t)   (1)انزفبضهٍخ انزً ٌحممٓب 

 Um   ٔφ   (0,75)صى أحغت   w0رؼجٍش  ، حذد   )t+𝜑 UAB(t)=Umcos  (ٌكزت حم ْزِ انًؼبدنخ انزفبضهٍخ ػهى انشكم انزبنً   .22

 f0   (0,75)انخبص  صى اعزُزج ارشدد   T0حذد لًٍخ انذٔس انخبص  .23

 


