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انسنت اندراسيت 2016/2017:

 الفيزًاء
الخمشًٍ ألاوٌ :دساظت الذاسة RC
هىجض الذاسة املمثلت في
الشيل  1واملىىهت مً :
 مىلذ مؤمثل للخىجش كىجه
الىهشمدشهت E
 مىصل أومي ملاومخه
𝜴R = 1K
 مىثفاث مفشغت خُث:
C1 = 2C2 = C3
 كاظؼ الخُاس K
وغلم كاظؼ الخُاس  Kغىذ لحظت t = 0
 .1بين ان الػالكت بين الخىجشًٍ  u1و  u2جىخب غلى الشيل الخالي u1 :

= u2

 .2بين ان املػادلت الخفاضلُت التي ًخضؼ الخىجش  u1بين مشبعي املىثف  C1جىخب
غلى الشيل الخالي = E :

u1 +

ً .3ىخب خل املػادلت الخفاضلُت غلى الشيل الخالي ) :

 u1 (t) = A ( 1 -أوحذ ول مً  Aو  λبذاللت بشامتراث الذاسة  .ما هى املذلىٌ الفيزًائي للثابخت . A

uR (t) = E
 .4بين ان الخىجش ًً مشبعي املىصل ألاومي ًىخب غلى الشيل الخالي :
 .5وػاًً بىاظعت ساظم الخزبزب الخىجشًٍ ) u1 (tو ) uR (tفىدصل غلى املىدجى املمثل في الشيل : 2
 1.5خذد مبُاهُا كُمتي  Aو E
 2.5بين ان اللحظت التي ًخلاظؼ فيها املىدُان جدلم t1 = 𝝉 ln :
 3.5غلما أن  ، t1 = 2,9425 msأخعب كُمت 𝛕 زم إظخيخج كُم ول مً  C1و  C2و C3

الخمشًٍ الثاوي  :الخبادٌ العاقي بين املىثف والىشُػت
جخصشف الذاسة  LCهمخزبزب ًخم فُه جبادٌ العاكت بين املىثف والىشُػت بىُفُت دوسٍت  ،إال اهه في الىاكؼ ال جبلى العاكت اليلُت
لهزه الذاسة زابخت خالٌ الضمً ورلً بعبب ضُاع حضء منها بمفػىٌ حىٌ .
يهذف هزا الخمشًٍ إلى دساظت الخبادٌ العاقي بين مىثف ووشُػت وإظخجابت هزه ألاخيرة لشجبت جىجش ههشبائي

 الخزبزباث الىهشبائُت في الحالت التي جىىن فيها ملاومت الىشُػت مهملت
وػخبر الترهُب الىهشبائي املمثل في الشيل : 1
وشحً املىثف جدذ الخىجش  U0بىضؼ كاظؼ الخُاس  Kفي املىضؼ 1
بػذ شحً املىثف ولُا  ،هؤسجح كاظؼ الخُاس إلى املىضؼ  2غىذ لحظت  ، t = 0فُمش في الذاسة جُاس
ههشبائي شذجه  . iبىاظعت حهاص مالئم  ،وػاًً املىدجى املمثل لخغيراث الشذة  iبذاللت الضمً ) أهظش
الشيل  (2واملىدجى املمثل لخغيراث العاكت املغىاظِعُت  Emاملخضوهت في الىشُػت بذاللت الضمً )
أهظش الشيل (3
-9
املػعُاث  :ظػت املىثف C = 8,0 .10 F
 .1أوحذ املػادلت الخفاضلُت التي جدللها شذة الخُاس الىهشبائي i
 .2إغخمادا غلى الشيلين  2و : 3
أ .خذد كُمت العاكت اليلُت للذاسة  LCوإظخيخج كُمت الخىجش U0
ب .خذد كُمت مػامل جدشٍض الىشُػت L

 إظخجابت وشُػت راث ملاومت مهملت لشجبت جىجش
هشهب الىشُػت العابلت غلى الخىالي مؼ مىصل أومي ملاومخه 𝜴R = 100
هعبم بين مشبعي زىائي اللعب املدصل جىجشا كُمت سجبخه الصاغذة  Eوكُمت سجبخه الىاصلت
مىػذمت ودوسه T
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وػاًً بىاظعت حهاص مالئم جعىس الخىجش  uبين مشبعي املىلذ والخىجش  uRبين مشبعي املىصل ألاومي
والخىجش  uLبين مشظي الىشُػت  ،فىدصل غلى املىدىُاث  3 ، 2 ، 1املمثلت في الشيل 4
 .3أزبذ املػادلت الخفاضلُت التي جدللها شذة الخُاس ) i(tفي املجاٌ :
ً .4ىخب خل هزه املػادلت الخفاضلُت غلى الشيل الخالي:

0

t

) 𝝉  i(t) = IP (1 -مؼ  IPو 𝝉 زابدخان
أ .أكشن هال مً الخىجشًٍ  uLو  uRباملىدجى املىافم له في الشيل 4
ب .إغخماد غلى مىدىُاث الشيل  4أوحذ كُمت IP
ً .5ىخب حػبير شذة الخُاس الىهشبائي بذاللت الضمً في املجاٌ T
غلى الشيل

𝝉

t

) دون حغير أصل الخىاسٍخ (

 i(t) = A.مؼ  Aو 𝛕 زابدخان  .بين أن حػبير شذة الخُاس الىهشبائي غىذ اللحظت = t1

ًىخب غلى الشيل الخالي

i(t = t1 ) = IP .

 الخزبزباث في خالت وشُػت راث ملاومت غير مهملت .
وػُذ الخجشبت باظخػماٌ الترهُب املمثل في الشيل  1ورلً بخػىٍض الىشُػت العابلت بىشُػت أخشي لها هفغ مػامل الخدشٍض  Lلىً ملاومتها  rغير مهملت  .بػذ
شحً املىثف ولُا  ،هؤسجح كاظؼ الخُاس الى املىضؼ . 2
ًمثل الشيل  5جعىس الشحىت  qللمىثف بذاللت الضمً
 .6إختر الجىاب أو ألاحىبت الصحُدت :
جىىن العاكت املخضوهت في الىشُػت :
أ .كصىي غىذ اللحظت t1 = 5 .10-3 ms
ب .دهُا غىذ اللحظت t1 = 5 .10-3 ms
ج .كصىي غىذ اللحظت t2 = 10-2 ms
د .دهُا غىذ اللحظت t2 = 10-2 ms
 .7بين أن املػادلت الخفاضلُت التي جدللها شحىت املىثف جىخب غلى الشيل الخاليq =0 :
+2

مؼ  T0الذوس الخاص للذاسة و

+

=λ

 .8غلما أن حػبير شبه الذوس  Tللخزبزباث هى

=  ، Tأوحذ الششط الزي ًجب أن جدلله  rباليعبت ٌ

لخىىن T = T0

√

ً .9ىخب خل املػادلت الخفاضلُت العابلت غلى الشيل الخالي :
حػبيره بذاللت  Q0و  λو  Tوأخعب كُمخه

)t

 . q (t) = Q0غىذ اللحظت  Tجىىن شحىت املىثف هي

( cos

 . Q1أوحذ

 q ( n T ) = Q0زم إظخيخج حػُير )  q ( n Tبذاللت  Q1و  Q0و  nخُث  nغذد

 .10بين أن حػبير ) q (tغىذ اللحظاث ً t = nTىخب غلى الشيل الخالي
صحُذ ظبُعي غير مىػذم
 .11هشمض ٌ  E0بالعاكت الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة غىذ  t = 0و  E1و .....و  Enالعاكاث الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة غىذ لحظاث t1 = T
و  t2 = 2Tو  ، tn = nT .......اوحذ حػبير  Enغىذ اللحظت  tnبذاللت  E0و  Q0و  Q1و n
 .12إظخيخج  rوعبت العاكت املبذدة بمفػىٌ حىٌ بػذ مشوس زالزت أشبه الذوس ب %

الخمشًٍ الثالث  :جدذًذ مػامل جدشٍض الىشُػت بعشٍلخين
جدخىي الذاسة الىهشبائُت املمثلت
حاهبه غلى مىصل أومي ملاومخه
𝜴  R=300ووشُػت مثالُت  :ملاومتها
مىػذمت ومػامل جدشٍضها . L
يهذف هزا الخمشًٍ الى جدذًذ مػامل
جدشٍض الىشُػت باغخماد ججشبخين
مخخلفخين :

 الخجشبت ألاولى
ًضود املىلذ  GBFالذاسة الىهشبائُت بخىجش مثلثي
همثل بىاظعت الحاظىب الخىجشًٍ  u1و  u2بذاللت الضمً t
 .1غبر غً  u1و  u2بذاللت i(t) , L ,R
 .2وػاًً غلى الحاظىب املىدُين الخالُين غين مذلىٌ ول مً املىدُين  ،غلل حىابً
Page 2

Gmail : prof.jenkalrachid@gmail.com

Site : www.chtoukaphysique.com

.3
.4
.5

اغغ حػبير ول مً  u1و  u2بذاللت الضمً  tفي املجالين ][0 ;2msو ][2ms ; 3ms
أوحذ الػالكت الشٍاضُت بين الخىجشًٍ  u1و
u2
اظخيخج كُمت مػامل جدشض الىشُػت L
باغخماد املجاٌ ][0 ;2ms
جدلم مً صالخُت هزه الػالكت في املجاٌ
][2ms ; 3ms

.6

 الخجشبت الثاهُت:
وػىض  GBFبمىلذ معخمش بدُث وغلم
كاظؼ الخُاس غىذ اللحظت t=0
 .1أوحذ املػادلت الخفاضلُت ٌ )u2(t
 .2هلبل أن خل املػادلت الخفاضلُت هى
باملبُان أظفله

 . u2 = B+Aخذد الثابدخين  Aو  Bباظخػاهخً

𝝉

 .3أوحذ بعشٍلخين مخخلفخين زابخت الضمً 𝛕
 .4اظخيخج كُمت مػامل جدشٍض الىشُػت

الخمشًٍ الشابؼ  :زىائي اللعب RL
هشهب وشُػت ملاومتها  rومػامل جدشٍضها  Lغلى الخىالي مؼ مىصل
أومي ملاومخه 𝜴R=100
ومىلذ جىجش معخمش كىجه
الىهشمدشهت E=6V
وكاظؼ الخُاس K
ملػاًىت الخىجشًٍ  u1جىزش
بين مشبعي املىلذ و u2
بين مشبعي املىصل
ألاومي وعخخذم ساظم جزبزب راهشاحي
وغلم كاظؼ الخُاس  Kغىذ لحظت وػخبرها أصال للخىاسٍخ ) ، (t=0فىػاًً
غلى شاشت ساظم الخزبزب املىدُين املمثلين في الىزُلت الخالُت :
 .1خذد أي مً املىدىُين  C1و ً C2عابم الخىجش ) u2(tغلل حىابً
 .2بين أن شذة الخُاس جخغير بىفغ هُفُت حغير الخىجش u2
 .3أوحذ املػادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجش u2
 .4باغخباس أن خل املػادلت الخفاضلُت هى

𝝉

 ، u2 = B+Aخذد الثىابث

 Aو Bو𝛕
.5
.6
.7
.8

اظخيخج مً املىدُين كُمت ول مً زابخت الضمً 𝛕 وشذة الخُاس  I0في الىظام الذائم
أوحذ حػبير الخىجش  u2زم اظخيخج كُمت امللاومت  rومػامل الخدشٍض الزاحي للىشُػت L
اظخيخج حػبير شذة الخُاس ) i(tوالخىجش ) uL(tبين مشبعي الىشُػت
مثل شيل مىدجى حغير ) uL(tجىجش بين مشبعي الىشُػت بذاللت الضمً

الخمشًٍ الخامغ  :زىائي اللعب RLC ، RL ، RC
هىجض الترهُب الخجشٍبي املمثل
حاهبه في الشيل  2واملخىىن مً
مىلذ ههشبائي  Gمؤمثل للخىجش ،
كىجه الىهشمدشهت  Eومىثف ظػخه
 C = 10uFومىصلين اومُين لهما
هفغ امللاومت 𝜴 R = 2ووشُػت
مػامل جدشٍضها  Lوملاومتها
الذاخلُت مهملت وزالر كىاظؼ
للخُاس الىهشبائي  K1و  K2و K3
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 جدذًذ مػامل الخدشٍض الزاحي  Lللىشُػت :
وغلم اللاظػين  K1و  K3وهترن اللاظؼ  K2مفخىخا
فىدصل غلى داسة ههشبائُت مىىهت مً املىلذ  Gوالىشُػت
ومىصل أومي ملاومخه ’ Rميافيء للمىصلين ألامُُين .
بىاظعت حهاص مػلىماحي مالئم وػاًً ول مً الخىجشًٍ )u (t
بين مشبعي املىصل ألامي امليافيء و ) uL (tبين مشبعي
الىشُػت فىدصل غلى الشيل 3
 1.1ضؼ جبُاهت الترهُب الخجشٍبي املدصل غلُه مؼ جىحُه الذاسة .
وإغخماد غلى الشيل  3أكشن ول مىدجى بالخىجش املىافم له
مػلال حىابً
 2.1أزبذ املػادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجش u
 3.1خل املػادلت الخفاضلُت ًىخب غلى الشيل الخالي :
 4.1إظخيخج حػبير الخىجش ) uL (tبذاللت الىمً t
 5.1باغخمادن غلى مىدىُاث الشيل  3خذد ول مً  Eو L

 u (t) = b -بدُث  aو  bو 𝛃 زىابث جخػلم ببرامتراث الذاسة  ,خذد حػابيرها

 دساظت شحً املىثف وجفشَغه
هفخذ كىاظؼ الخُاس مً حذًذ  ،زم وغلم  K1و K3
 1.2أهخب املػادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخُاس الىهشبائي
 2.2اوحذ حػبير ) i(tبذاللت الضمً
بذاللت )i(t
ً 3.2مثل املىدجى املمثل في الشيل  5حغيراث
 4.2باغخمادن غلى املىدجى  ،بين ان ظػت املىثف املعخػمل هي
C = 10 uF
 5.2غىذما ًصبذ املىثف مشحىها ،أخعب العاكت الىهشباظُت
املخضوهت فُه Eemax

 دساظت مخزبزب ههشبائي RLC
غىذ اللحظت  ، t =0هفخذ  K1ووغلم  K2و  K3فىدصل غلى الذاسة  RLCمخىالُت خُث املىثف مشحىن معبلا  .وبىاظعت حهاص مػلىماحي مالئم وػاًً uc
الخىجش بين مشبعي املىثف  ،فىدصل غلى الشيل 7
 1.3بين ان املػادلت الخفاضلُت التي ًدللها  ucجىخب غلى الشيل الخالي :
جدذًذهما بذاللت بشامتراث الذاسة
ً 2.3ىخب خل املػادلت الخفاضلُت العابلت غلى الشيل الخالي :
 . U1أوحذ حػبيره بذاللت  U0و  λو  Tوأخعب كُمخه

)t

uC = 0
( cos

+

+ 2λ

 ،بدُث

و  λزابخين ًجب

 . uc (t) = U0غىذ اللحظت ً Tىىن الخىجش بين مشبعي املىثف هى
 uc ( n T ) = U0زم إظخيخج حػُير )  uc ( n Tبذاللت  U1و  U0و  nخُث n

 3.3بين أن حػبير ) uc (tغىذ اللحظاث ً t = nTىخب غلى الشيل الخالي
غذد صحُذ ظبُعي غير مىػذم
 4.3هشمض ٌ  E0بالعاكت الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة غىذ  t = 0و  E1و .....و  Enالعاكاث الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة غىذ لحظاث t1
 = Tو  t2 = 2Tو  ، tn = nT .......اوحذ حػبير  Enغىذ اللحظت  tnبذاللت  E0و  U0و  U1و n
 5.3إظخيخج وعبت العاكت املبذدة بمفػىٌ حىٌ بػذ مشوس أسبػت أشبه الذوس

 الىُمُاء
الخمشًٍ ألاوٌ:
-1

.1
.2
.3
.4
.5

-2

وػخبر مدلىال مائُا لحمض الاًثاهىًٍ  CH3COOHجشهيزه  Ca=10 mol .Lوهلِغ
كُمت  PHهجذ PH= 3
أهخب مػادلت جفاغل هزا الحمض مؼ املاء  ،خذد املضدوحخين املخذخلخين في
الخفاغل
أوش يء الجذوٌ الىصفي لهزا الخفاغل  ،زم أخعب وعبت الخلذم النهائي
أخعب جشاهيز حمُؼ ألاهىاع الىُمُائُت املىحىدة في املدلىٌ  ،زم اظخيخج كُمت
زابخت الحمضُت ملضدوحت هزا الحمض
[CH3COO-]/[CH3COOH]= 10PH-PKA
بين أن
هضُف إلى ملدلىٌ العابم همُت مً مدلىٌ هُذسوهعُذ الصىدًىم )  PH .الخلُغ املدصل غلُه هى  6,5خذد الىىع املهُمً في هزا الخلُغ  ،غلل حىابً
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الخمشًٍ الثاوي :
-

ًمثل املىدجى حاهبه مخعغ الخىصَؼ باليعب املئىٍت ملضدوحت خمض البنزوًٍ C6H5COOH/C6H5COO
 .1خذد كُمت  pKAملضدوحت خمض البنزوًٍ
 .2بين أن حػبيري اليعبخين املئىٍخين لحمض البنزوًٍ و أًىن البنزواث ًىخبان غلى الشيل الخالي:
)%C6H5COO- = 1/(1+10pKA-PH) ، %C6H5COOH= 1/(1+10PH-PKA
 .3خذد اليعب املئىٍت ٌ  C6H5COOHو  C6H5COO-غىذما ًىىن PH= 5
 .4غين كُمت  PHمدلىٌ إرا وان ][C6H5COOH] = 2 [C6H5COO-
 .5بين أهه إرا وان ] [C6H5COOH] 10 [C6H5COO-فئن %C6H5COOH 90 %

الخمشًٍ الثالث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

هدضش مدلىال ليلىسوس الامىهُىم )) (NH4+(aq)+ Cl-(aqبئرابت  m= 0,32gمً هزا امللح في حجم V=100 ml
أهخب مػادلت جفاغل أًىن الامىهُىم  NH4+مؼ املاء وخذد املضدوحت كاغذة /خمض التي ًيخمي إليها

مً املاء  PH .هزا املدلىٌ ٌعاوي 5,2

أخعب وعبت الخلذم النهائي لهزا الخفاغل  ،زم بين أن الامىهُىم خمض ضػُف ( جفاغله مؼ املاء غير جام)
أغغ حػبير زابخت الخىاصن لهزا الخفاغل زم أخعب كُمتها
ما هى الىىع الىُمُائي في املدلىٌ ( مً غير أًىهاث اليلىس) ؟
هضُف للمدلىٌ العابم مدلىال لهُذسوهعُذ الصىدًىم  ،ماهى الخفاغل الحاصل غىذ إضافت مدلىٌ هُذسوهعُذ لصىدًىم؟
أوحذ زابخت الخىاصن امللشوهت بهزا الخفاغل  .مارا حعخيخج ؟
أوحذ حجم مدلىٌ هُذسوهعُذ الصىدًىم رو الترهيز  CB= 0,2 mol.L-1الالصم إضافخه للمدلىٌ البذئي ليلىس الامىهُىم للحصىٌ غلى خلُغ له PH = 9,2

الخمشًٍ الشابؼ:
-1

-1

-2

-2

وػاًش حجما  VB=10 cm3مً مدلىٌ  SBلألمىهُان  NH3جشهيزه  SB=10 mol.Lبىاظعت مدلىٌ لحمض اليلىسٍذسًٍ جشهيزه ٌ CA=10 mol.Lػعي املىدجى
املمثل في الىزُلت حغيراث  PHبذاللت الحجم  VAملدلىٌ
خمض اليلىسٍذسًٍ املضاف

 دساظت روبان ألامىهُان في املاء
.1
.2
.3
.4
.5
.6

هذسط مدلىٌ الامىهُان كبل بذاًت املػاًشة  ،ما ظبُػت
هزا املدلىٌ خمض ي او كاغذي مػلال حىابً
أهخب مػادلت جفاغل الامىهُان مؼ املاء
أخعب كُمت وعبت الخلذم النهائي  ،مزا حعخيخج ؟
أخعب كُمت  pkaللمضدوحت  NH4+/NH3زم إظخيخج
زابخت الحمضُت KA
أوحذ حػبير زابخت الخىاصن  Kبذاللت KA
أغغ مخعغ مجاٌ الهُمىت لألهىاع الحمضُت
واللاغذًت لهزه املضدوحت زم أسظم مخعغ جىصَؼ ألاهىاع
الحمضُت واللاغذًت لهزه املضدوحت

 دساظت جفاغل املػاًشة:
.7
.8
.9
.10

أهخب املػادلت الحصُلت للخفاغل الزي بدذر أزىاء
املػاًشة مدذدا املضدوحخان املخذخلخان في الخفاغل زم أخعب زابخت جىاصهه
خذد مبُاهُا إخذازُاث هلعت الخيافؤ  ،وما ظبُػت الىظغ غىذ الخيافؤ ؟
خذد مً بين الىىاشف  ،الياشف املىاظب لهزه املػاًشة مػلال حىابً
جأهذ مً كُمت جشهيز املدلىٌ SB

 .11غىذ إضافت الحجم VAE

ٌ VAػعي كُاط  PHالخلُغ اللُمت  . PH = 9,2أزبذ الػالكت الخالي ) - 1

(  PH = PKA + Logزم اخعب VA

وعمي هلعت هصف الخيافؤ الىلعت راث الافصىٌ
= ، VAخُث  VEالحجم املضاف غىذ الخيافؤ
 .12أخعب اليعبت ] [NH3] /[NH4+في هزه الىلعت زم إظخيخج الىىع الىُمائي املهُمً
 .13اظخيخج ظشٍلت مبُاهُت لخدذًذ الثابخت pka
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الخمشًٍ الخامغ:

.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

بفػل جأزيراث املخمشاث اللبيُت ًخدىٌ ظىش
الحلُب (الالهخىص) جذسٍجُا إلى خمض اللبجي رو
الصُغت  ، CH3-CHOH-COOHللخبعُغ هشمض
لهزا الحمض ب  R-COOHهخلخه املىلُت M=90
.g.mol-1
ولما واهذ همُت الحمض اللبجي املىحىدة في خلُب
مػين صغيرة  ،ولما وان الحلُب ظشٍا.
هشٍذ مػشفت همُت الحمض اللبجي املىحىدة في غُىت
مً الحلُب  .هضؼ  Va=20 cm 3مً الحلُب في
هأط  .وهضُف جذسٍجُا مدلىال لهُذسوهعُذ
الصىدًىم جشهيزه  . Cb=0,05 mol.L-1هلِغ PH
الخلُغ غىذ ول إضافت ٌ ،ػعي املىدجى املمثل في
الشيل أظفله حغيراث  PHالخلُغ بذاللت حجم
مدلىٌ الصىدا املضاف
خذد مبُاهُا هلعت لخيافؤ
أهخب املػادلت الحصُلت للخفاغل الزي ًدذر أزىاء
املػاًشة
أخعب جشهيز  CAللحمض اللبجي في غُىت الحلُب  ،زم اظخيخج هخلت الحمض اللبجي املىحىدة في لتر واخذ مً الػُىت
مً بين الىىاشف امللىهت الخالُت  ،خذد الياشف امللىن املىاظب الزي ًمىً اظخػماله في املػاًشة العابلت  ،غلل حىابً
أصسق البرومىجُمىٌ
أخضش البرومىهشٍضوٌ
أخمش الىشٍضوٌ
الفُىىٌ فخالين
الياشف
3,8-5,4
6,2-7,6
7,2-8,8
8,2-9,5
مىعلت الاوػعاف
في الصىاغاث الغذائُت ٌ ،ػبر غً خمىضت الحلُب ب " دسحت دوسهًُ" ) (Dor nicوهشمض لها ب  ، D°بدُث  1D°جىفم الحمىضت التي ٌعببها وحىد  0,1gمً
الحمض اللبجي في لتر واخذ مً الحلُب
أخعب دسحت الحمىضت لػُىت الحلُب املذسوظت ظابلا
وػخبر أن الحلُب ظشٍا إرا واهذ دسحت خمىضخه مدصىسة 15D°و  18D°ن هل ًمىً اغخباس الحلُب املىحىد في الػُىت املذسوظت ظشٍا؟
هذسط مدلىٌ الحمض اللبجي كبل بذاًت املػاًشة  ،اظخيخج  PHاملدلىٌ
أهخب مػادلت جفىً الحمض اللبجي في املاء  .وحػبير زابخت خمضِخه
أوش يء الجذوٌ الىصفي  ،زم أخعب كُمت وعبت الخلذم النهائي للخدىٌ امللشون بخفىً الحمض اللبجي في ملاء  ،مارا حعخيخج؟
أخعب زابخت الحمضُت ملضدوحت الحمض اللبجي  ،واظخيخج كُمت الثابخت pka
خذد مجاٌ هُمىت الىىغين الحمض ي واللاغذي ملضدوحت الحمض اللبجي زم أسظم مخعغ جىصَؼ ألاهىاع الحمضُت اللادًت لضدوحت الحمض

ّ
»اهخظاس الىجاح بذون الػمل الشاق لخدلُلهٌ ،ػادٌ اهخظاس الحصاد بذون بزس البزوس«
ُ ً
ص َ
َ
"في كلب ول إوعان هبخت َ
اها  ،وإن ظلاها بالشش َ
الحت؛ إن ظلاها بالخير ّ
فعذث
وصىػذ له بعخ
جفشغذ
ِ
وأفعذث أسضه« .

هللا ولـ ـ ـ ـ ــي الخىفُم
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