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 الفيزيبء 

  األولالتمرين: 

تؼذ ذفشٌغ انًكثف ، َغهق .  1نشذثح طاػذج نهرٕذش َُجض انذاسج انكٓشتائٍح انًًثهح جاَثّ فً انشكم  RCاعرجاتح ثُائً انقطة نذساعح 

 .  R=  1000َؼطً .   t =0فً انهحظح  Kقاطغ انرٍاس 

 

 أسئلت: 
حذد انُقطح انًشذثطح تانٍٓكم تٍٍ يشتطً انًكثف أي  UC(t)كٍفٍح ستط ساعى انرزتزب نًؼاٌُح انرٕذش  (1)تٍٍ ػهى انشكم  .1

 نشاعى انرزتزب Yٔانُقطح انًشذثطح تانًذخم 
 UC(t)أثثد انًؼادنح انرفاضهٍح انرً ٌحققٓا انرٕذش  .2

 Uc(t)= B+Aحم ْزِ انًؼادنح انرفاضهٍح ٌكرة ػهى شكم  .3
  

 ثٕاتث ، حذد ْزِ انثٕاتد A  ٔB  ٔ𝜏حٍث    
 ((2تٍٍ يشتطً انًكثف ، اَظش انشكم  UC(t)انرزتزب انرٕذش َؼاٌٍ ػهى شاشح ساعى  .4

 Eحذد يثٍاٍَا انرٕذش  . أ

  τحذد يثٍاٍَا ثاترح انضيٍ  . ب

 عؼح انًكثف Cاعرُرج قًٍح  . خ

 0,5ms/divالحسبسيت االفقيت ،     0,1V/div: الحسبسيت الرأسيت : َؼطً

ػٍٍ .  Eيٍ قًٍح انرٕذش انقظٕي  % 90ٔ  % 10انرٕذش إنى ػهى انرٕانً انهحظراٌ انهراٌ ٌظم فًٍٓا   t1  ٔt2نركٍ  .5

  tm = t1 - t2ٔاعرُرج صيٍ انظؼٕد    t1  ٔt2يثٍاٍَا 
    tm= RC ln 9:ػهى انشكم انرانً  ٌكرة  tmتٍٍ أٌ ذؼثٍش  .6
 (خ – 4) قاسٌ ْزج انقًٍح يغ انقًٍح انًحظم ػهٍٓا فً انغؤال .   Cاعرُرج قًٍح عؼح انًكثف  .7

 

 التمرين الثبني: 
 يٍ يٕطم أٔيً يقأيرّ  RLٌركٌٕ ثُائً انقطة 

R= 100    ًٔٔشٍؼح يؼايم ذحشٌضٓا انزاذL 

 يجٕٓنح   rٔيقأيرٓا 

 RL، َظم يشتطً ثُائً انقطة     t =  0ػُذ انهحظح 

ٔيقأيرّ انذاخهٍح   E = 6 Vتًٕنذ قٕذّ انكٓشيحشكح 

ساعى انرزتزب ذغٍشاخ شذج انرٍاس يًٓهح َٔؼاٌٍ تٕاعطح 

انًُحُى . انًاس فً انذاسج تذالنح انضيٍ    i(t)انكٓشتائً 

 (3)انًحظم ػهٍّ يًثم فً انشكم 



 

 

 أسئلت: 

 انرشكٍة انرجشٌثً انًغرؼًم أػط ذثٍاَح .1
  i(t)اثثد انًؼادنح انرفاضهٍح انرً ذحققٓا شذج انرٍاس انكٓشتائً  .2
 (حم انًؼادنح انرفاضهٍح )    i(t)أٔجذ ذؼثٍش شذج انرٍاس انكٓشتائً  .3

     (اكرة ذؼثٍش شذج انرٍاس ػهى انشكم انرانً .4
  

  i(t)= I0(1- ذؼثٍش  عرُرج، أI0   تذالنح E  ٔR  ٔr  ثى ذؼثٍشτ  تذالنحL   ٔ

R  ٔr 
 ، يارا ذغرُج؟  r، ثى أحغة قًٍح   I0حذد يثٍاٍَا قًٍح  .5
 Lتطشٌقرٍٍ يخرهفرٍٍ ، اعرُرج قثًح  τحذد ثاترح انضيٍ  .6
Em= 1,8 .10ًْ  ػهًا أٌ انطاقح انًغُاطٍغٍح انًخضَٔح فً انٕشٍؼح فً انُظاو انذائى  .7

-5 
J   ذحقق يٍ قًٍح ،L 

 

 الكيميبء: 

 .ٌثاع ػهى شكم أقشاص    C6H8O6أٔ حًض االعكٕستٍك  Cانفٍرايٍٍ 

 فً قشص يٍ ْزا انذٔاء Cانٓذف يٍ ْزا انرًشٌٍ  ذحذٌذ كرهح انفٍرايٍٍ 

M=176 g .molَؼطً انكرهح انًٕنٍح نحًض األعكٕستٍك  ًْ 
-1

 

C=10ذشكٍضِ   Sالَجاص ْزِ انؼًهٍح َغحق انقشص تؼُاٌح َٔزٌثّ فً انًاء نهحظٕل ػهى يحهٕل 
-1 

mol.L
-1

    . 

 .   pH= 3,00انًحهٕل َجذ أٌ  pHتؼذ قٍاط  

  تحديدPKA(C6H8O6/ C6H7  
 ) 

 يغ انًاء  C6H8O6اػط يؼادنح ذفاػم  .1

 اػط انجذٔل انٕطفً نهرفاػم .2

 ثى أحغة قًٍرٓا ، يارا ذغرُرج ؟ pH  ٔCتذالنح  τػثش ػٍ  .3

 انكًٍٍائٍح انًٕجٕدج فً انًحهٕل ػُذ انرٕاصٌ  أحغة ذشاكٍض االَٕاع .4

  KA(C6H8O6/ C6H7اػط ذؼثٍش   .5
 ) 

  PKAٔاعرُرج قًٍح  KAأحغة قًٍح  .6

  C6H8O6/ C6H7اػط يخطط ًٍُْح انُٕػٍٍ انحًضً ٔانقاػذي  نهًضدٔجح  .7
  

  المعبيرة: 

نُفظ   (S1)يٍ انًاء انخانض، فُحظم ػهى يحهٕال يائٍا   Veauيٍ انًحهٕل انغاتق َٔضٍف انٍّ حجًا  V0=10mlَأخذ حجًا 
  ٍْذسٔكغٍذ انظٕدٌٕوتٕاعطح يحٕال يائٍا   (S1)يٍ يحهٕل   V1=10mlَؼاٌش حجًا  C1نرحذٌذ ذشكٍض  .  C1ذشكٍضِ  حًضان

(Na
+
+HO

-
C2=2.10   ذشكٍضِ (

-2
mol.L

-1 
إحذاثٍاخ َقطح تذالنح انحجى انًضاف  انًحهٕل  pH، تؼذ دساعح يُحُى ذغٍشاخ  

     E(V2E=14ml ;PHE=8,3) :انركافؤ  ًْ 

 اػط يؼادنح ذفاػم انًؼاٌشج .1
KA(H2O/HOَؼطً أحغة قًٍح ثاترح انرٕاصٌ انًقشَٔح نٓزا انرفاػم ،  .2

-
) = 10

-14
 ؟

  C1أحغة قًٍح  .3

 اعرُرج كرهح حًض االعكٕستٍك انًزاب فً انًحهٕل .4
 Veauاعرُرج حجى انًاء انخانض انًضاف  .5

 يٍ تٍٍ انكاشفٍٍ انرانٍٍٍ يٍ ْٕ انًُاعة نٓزِ انًؼاٌشج يؼهال جٕاتك  .6

 

 منطقت انعطبفه الكبشف

 6,8-5,2 أحمر البرومىفينىل

 4,4-3,1 الهيليبنتين

 10,0-8,2 فينىل فتبلين 

 
 


