
Site : www.chtoukaphysique.com                               Gmail : prof.jenkalrachid@gmail.com  Page 1 
 

 انثانويت انتاهيهيت أيج باها اندورة األونى 4سهسهست رقى                      مـــــكـــــيد جنـــاألستاذ : رش

  RLC، اندارة  RC  ،RLانقطب  ثنائي  انقسى : انسنت انثانيت ين سهك انبكانوريا

 قاعدة في يحهول يائي –بانتفاعالث حًض حوالث انًقرونت تان 

 اشتوكت أيج باها يديريت

 2017/2016انسنت اندراسيت : يت أ ــــوو رياضـــــــــــــــعهانشعبت : 

 اء  الفيًز

: دساظت الذاسة   ً ألاٌو     RCالخمٍش
هىجض الذاسة املمثلت في 

 واملىىهت مً : 1الشيل 

  مىلذ مؤمثل للخىجش كىجه

  Eالىهشمدشهت 

       مىصل أومي ملاومخه

R = 1K𝜴  

  :مىثفاث مفشغت خُث   

C1   = 2C2   =  C3  

   كاظؼ الخُاسK  

  t = 0غىذ لحظت   Kوغلم كاظؼ الخُاس 

1.  ً =  u1 u2جىخب غلى الشيل الخالي :   u2و    u1بين ان الػالكت بين الخىجٍش
  

     
 

جىخب  C1بين مشبعي املىثف  u1بين ان املػادلت الخفاضلُت التي ًخضؼ الخىجش  .2

 = Eغلى الشيل الخالي : 
 

 
  

   

  
 +  

      

 
 u1 

ائي للثابخت   λ و Aأوحذ ول مً A ( 1 -      )      u1  = (t)ًىخب خل املػادلت الخفاضلُت غلى الشيل الخالي :  .3  . Aبذاللت بشامتراث الذاسة . ما هى املذلٌى الفيًز

            uR (t) = Eبين ان الخىجش ًً مشبعي املىصل ألاومي ًىخب غلى الشيل الخالي :     .4

5.  ً  : 2فىدصل غلى املىدجى املمثل في الشيل  uR (t)و   u1 (t)وػاًً بىاظعت ساظم الخزبزب الخىجٍش

  Eو   Aتي خذد مبُاهُا كُم 1.5

lnبين ان اللحظت التي ًخلاظؼ فيها املىدُان جدلم :   2.5
 

 
 t1 = 𝝉  

  C3و    C2و    C1زم إظخيخج كُم ول مً   𝛕،  أخعب كُمت   t1 = 2,9425 msغلما أن   3.5

 

ً الثاوي : الخبادٌ العاقي بين املىثف والىشُػت     الخمٍش

همخزبزب ًخم فُه جبادٌ العاكت بين املىثف والىشُػت بىُفُت دوسٍت ، إال اهه في الىاكؼ ال جبلى العاكت اليلُت  LCجخصشف الذاسة 

 لهزه الذاسة زابخت خالٌ الضمً ورلً بعبب ضُاع حضء منها بمفػٌى حٌى  .

ً إلى دساظت الخبادٌ العاقي بين مىثف ووشُػت  وإظخجابت هزه ألاخيرة لشجب  ت جىجش ههشبائي يهذف هزا الخمٍش

  الخزبزباث الىهشبائُت في الحالت التي جىىن فيها ملاومت الىشُػت مهملت 

 : 1وػخبر الترهُب الىهشبائي املمثل في الشيل 

  1في املىضؼ  Kبىضؼ كاظؼ الخُاس   U0وشحً املىثف جدذ الخىجش 

، فُمش في الذاسة جُاس  t = 0غىذ لحظت  2بػذ شحً املىثف ولُا ، هؤسجح كاظؼ الخُاس إلى املىضؼ 

أهظش  (بذاللت الضمً   i. بىاظعت حهاص مالئم ، وػاًً املىدجى املمثل لخغيراث الشذة   iههشبائي شذجه 

 (املخضوهت في الىشُػت بذاللت الضمً   Emواملىدجى املمثل لخغيراث العاكت املغىاظِعُت  )2الشيل 

  )3أهظش الشيل 

 C = 8,0 .10-9 Fاملػعُاث : ظػت املىثف    

  iأوحذ املػادلت الخفاضلُت التي جدللها شذة الخُاس الىهشبائي  .1

 : 3و  2إغخمادا غلى الشيلين  .2

  U0وإظخيخج كُمت الخىجش   LCخذد كُمت العاكت اليلُت للذاسة  . أ

  Lخذد كُمت مػامل جدٍشض الىشُػت  . ب

 

  إظخجابت وشُػت راث ملاومت مهملت لشجبت جىجش 

  R = 100𝜴هشهب الىشُػت العابلت غلى الخىالي مؼ مىصل أومي ملاومخه   

وكُمت سجبخه الىاصلت  Eهعبم بين مشبعي زىائي اللعب املدصل جىجشا كُمت سجبخه الصاغذة  

  Tمىػذمت ودوسه  
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ي ألاومبين مشبعي املىصل  uRبين مشبعي املىلذ والخىجش    uوػاًً بىاظعت حهاص مالئم جعىس الخىجش 

 4املمثلت في الشيل   3،  2،  1اث بين مشظي الىشُػت ، فىدصل غلى املىدىُ uLوالخىجش 

        في املجاٌ : i(t)أزبذ املػادلت الخفاضلُت التي جدللها شذة الخُاس  .3
 

 
  t   0   

 ًىخب خل هزه املػادلت الخفاضلُت غلى الشيل الخالي: .4

  )  i(t) = IP (1 -  
   

𝝉        مؼIP   و𝝉  زابدخان 

ً  . أ  4باملىدجى املىافم له في الشيل  uRو  uLأكشن هال مً الخىجٍش

 IPأوحذ كُمت    4إغخماد غلى مىدىُاث الشيل  . ب

   T tشذة الخُاس الىهشبائي بذاللت الضمً في املجاٌ   ًىخب حػبير .5
 

 
خ (       )دون حغير أصل الخىاٍس

 .i(t) = Aغلى الشيل  
   

𝝉   مؼA  و𝛕  زابدخان . بين أن حػبير شذة الخُاس الىهشبائي غىذ اللحظتt1 = 
  

 
 . IPًىخب غلى الشيل الخالي     

    ) =  = t1 i(t 

 

 . الخزبزباث في خالت وشُػت راث ملاومت غير مهملت 

ض الىشُػت العابلت بىشُػت أخشي لها هفغ مػامل الخدٍشض  1وػُذ الخجشبت باظخػماٌ الترهُب املمثل في الشيل  غير مهملت . بػذ    rلىً ملاومتها  Lورلً بخػٍى

  .  2شحً املىثف ولُا ، هؤسجح كاظؼ الخُاس الى املىضؼ 

 للمىثف بذاللت الضمً  qجعىس الشحىت  5ًمثل الشيل 

 الجىاب أو ألاحىبت الصحُدت :إختر  .6

 جىىن العاكت املخضوهت في الىشُػت :

  t1 = 5 .10-3 msكصىي غىذ اللحظت      . أ

 t1 = 5 .10-3 msدهُا غىذ اللحظت    . ب

 t2 = 10-2 msكصىي غىذ اللحظت      . ج

 t2 = 10-2 msدهُا غىذ اللحظت      . د

 + q =0بين أن املػادلت الخفاضلُت التي جدللها شحىت املىثف جىخب غلى الشيل الخالي:   .7
   

  
  

  

  
 

+ 2   
    

   
 =الذوس الخاص للذاسة و    T0مؼ       

 

  
 λ 

 = Tللخزبزباث هى    Tغلما أن حػبير شبه الذوس  .8

√
 

  
  

  

   

باليعبت  ٌ    rب أن جدلله ،  أوحذ الششط الزي ًج 
 

 
 = T0 Tلخىىن    

 ) t  )  cosًىخب خل املػادلت الخفاضلُت العابلت غلى الشيل الخالي  :      .9
  

 
  q (t) = Q0  

   
. أوحذ    Q1جىىن شحىت   املىثف هي      T    غىذ اللحظت.    

 وأخعب كُمخه  T   و  λو   Q0حػبيره بذاللت   

غذد  nخُث  n و  Q0و   Q1بذاللت    q ( n T )إظخيخج  حػُير    زم   q ( n T ) =  Q0      ًىخب غلى الشيل الخالي    t    =  nTغىذ اللحظاث    q (t)بين أن حػبير   .10

 صحُذ ظبُعي  غير مىػذم 

  t1  = Tالعاكاث الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة غىذ لحظاث    Enو  .....و      E1    و  t = 0بالعاكت الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة  غىذ      E0هشمض ٌ    .11

  n   و  Q1و    Q0و    E0بذاللت     tnغىذ اللحظت     En، اوحذ حػبير      tn  =  nTو  .......  t2 = 2Tو    

 %وعبت العاكت املبذدة بمفػٌى حٌى بػذ مشوس زالزت أشبه الذوس  ب    rإظخيخج   .12

 

ً الثا  لخين : لثالخمٍش  جدذًذ مػامل جدٍشض الىشُػت بعٍش
جدخىي الذاسة الىهشبائُت املمثلت 

غلى مىصل أومي ملاومخه  حاهبه

R=300 𝜴  ووشُػت مثالُت : ملاومتها

ضها   . Lمىػذمت ومػامل جدٍش

ً الى جدذًذ مػامل  يهذف هزا الخمٍش

جدٍشض الىشُػت باغخماد ججشبخين 

 مخخلفخين : 

  الخجشبت ألاولى 

 الذاسة الىهشبائُت بخىجش مثلثي  GBFًضود املىلذ 

 ً  tبذاللت الضمً   u2و  u1همثل بىاظعت الحاظىب الخىجٍش

  i(t) , L ,Rبذاللت  u2و  u1غبر غً  .1

 الخالُين غين مذلٌى ول مً املىدُين ، غلل حىابًوػاًً غلى الحاظىب املىدُين  .2
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 [2ms ; 3ms]و [2ms; 0]في املجالين  tبذاللت الضمً  u2و  u1اغغ حػبير ول مً  .3

4.  ً اضُت  بين الخىجٍش و  u1أوحذ الػالكت الٍش

u2   

  L اظخيخج كُمت مػامل جدشض الىشُػت .5

 [2ms; 0]باغخماد املجاٌ 

جدلم مً صالخُت هزه الػالكت في املجاٌ  .6

[2ms ; 3ms] 

 :الخجشبت الثاهُت 

بمىلذ معخمش بدُث وغلم  GBFوػىض 

 t=0كاظؼ الخُاس غىذ اللحظت 

 u2(t) أوحذ املػادلت الخفاضلُت ٌ  .1

  B+A = هلبل أن خل املػادلت الخفاضلُت هى  .2
 

𝝉 u2   خذد الثابدخين .A  وB  ًباظخػاهخ

 باملبُان أظفله 

لخين مخخلفخين زابخت الضمً  .3   𝛕أوحذ بعٍش

 اظخيخج كُمت مػامل  جدٍشض الىشُػت  .4

 

ً ال   RLزىائي اللعب   :  شابؼالخمٍش
غلى الخىالي مؼ مىصل  Lومػامل جدٍشضها r هشهب وشُػت ملاومتها 

 R=100𝜴أومي ملاومخه 

ومىلذ جىجش معخمش كىجه 

 E=6Vالىهشمدشهت 

 Kوكاظؼ الخُاس 

 ً جىزش   u1ملػاًىت الخىجٍش

 u2بين مشبعي املىلذ و 

بين مشبعي املىصل 

 ألاومي وعخخذم ساظم جزبزب راهشاحي

خ  Kوغلم كاظؼ الخُاس  ، فىػاًً  (t=0)غىذ لحظت وػخبرها أصال للخىاٍس

 غلى شاشت ساظم الخزبزب املىدُين املمثلين في الىزُلت الخالُت :

 غلل حىابً  u2(t)ًعابم الخىجش  C2و  C1خذد أي مً املىدىُين  .1

  u2بين أن شذة الخُاس جخغير بىفغ هُفُت حغير الخىجش .2

 u2أوحذ املػادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجش  .3

  B+A = باغخباس أن خل املػادلت الخفاضلُت هى  .4
 

𝝉 u2  خذد الثىابث ،

A  وB  و𝛕 

 في الىظام الذائم I0وشذة الخُاس  𝛕اظخيخج مً املىدُين كُمت ول مً زابخت الضمً  .5

 Lومػامل الخدٍشض الزاحي للىشُػت  rزم اظخيخج كُمت امللاومت  u2أوحذ حػبير الخىجش  .6

 بين مشبعي الىشُػت uL(t)والخىجش  i(t)اظخيخج حػبير شذة الخُاس  .7

 جىجش بين مشبعي الىشُػت بذاللت الضمً  uL(t)مثل شيل مىدجى حغير  .8

 

ً ال   RC   ،RL   ،RLCزىائي اللعب  :  خامغالخمٍش
بي املمثل  هىجض الترهُب الخجٍش

واملخىىن مً  2حاهبه  في الشيل 

مؤمثل للخىجش ،  Gمىلذ ههشبائي 

ومىثف ظػخه    Eكىجه الىهشمدشهت 

C = 10uF   ومىصلين اومُين لهما

ووشُػت    R = 2𝜴هفغ امللاومت   

وملاومتها  Lمػامل جدٍشضها 

الذاخلُت  مهملت  وزالر كىاظؼ 

   K3و      K2و   K1للخُاس الىهشبائي   
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  ض الزاحي  للىشُػت : Lجدذًذ مػامل الخدٍش

ا مفخىخ   K2وهترن اللاظؼ     K3و    K1اللاظػين    وغلم 

والىشُػت  Gفىدصل غلى داسة ههشبائُت مىىهت مً املىلذ   

 ميافيء للمىصلين ألامُُين .    ’Rومىصل أومي ملاومخه  

    ً  u (t)بىاظعت حهاص مػلىماحي مالئم وػاًً ول مً الخىجٍش

بين مشبعي  uL (t)بين مشبعي املىصل ألامي امليافيء   و     

  3الىشُػت   فىدصل غلى الشيل  

بي املدصل غلُه مؼ جىحُه الذاسة .  1.1 ضؼ جبُاهت الترهُب الخجٍش

أكشن ول مىدجى بالخىجش املىافم له  3وإغخماد غلى الشيل 

 مػلال حىابً 

  uأزبذ املػادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجش   2.1

  - u (t)  =  bخل املػادلت الخفاضلُت ًىخب غلى الشيل الخالي :       3.1
 

   
 زىابث  جخػلم ببرامتراث الذاسة , خذد حػابيرها  𝛃و   bو   aبدُث      

  tبذاللت الىمً   uL (t)إظخيخج حػبير الخىجش   4.1

 Lو   Eخذد ول مً      3باغخمادن غلى مىدىُاث الشيل  5.1

  غه  دساظت شحً املىثف وجفَش

  K3و     K1هفخذ كىاظؼ الخُاس مً حذًذ ، زم وغلم   

 أهخب املػادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخُاس الىهشبائي  1.2

 بذاللت الضمً  i(t)اوحذ حػبير   2.2

حغيراث     5ًمثل املىدجى املمثل في الشيل  3.2
  

  
  i(t)بذاللت   

باغخمادن غلى املىدجى ، بين ان ظػت املىثف املعخػمل هي     4.2

C = 10 uF  

غىذما ًصبذ املىثف مشحىها، أخعب العاكت الىهشباظُت  5.2

  Eemaxاملخضوهت فُه 

 ي ئدساظت مخزبزب ههشباRLC   

  ucمخىالُت خُث املىثف مشحىن معبلا . وبىاظعت حهاص مػلىماحي مالئم وػاًً    RLCفىدصل غلى الذاسة   K3و    K2ووغلم       K1، هفخذ   t =0غىذ  اللحظت   

  7الخىجش بين مشبعي املىثف ، فىدصل غلى الشيل 

    uC   = 0جىخب غلى الشيل الخالي :       ucبين ان املػادلت الخفاضلُت التي ًدللها   1.3
    +      

   

  
  +   2λ    

    

   
زابخين ًجب   λو        ، بدُث     

 جدذًذهما بذاللت بشامتراث الذاسة 

 ) t  )  cosًىخب خل املػادلت الخفاضلُت العابلت غلى الشيل الخالي  :      2.3
  

 
  uc (t) = U0  

   
ًىىن الخىجش بين مشبعي املىثف هى      T    غىذ اللحظت.    

U1      أوحذ حػبيره بذاللت .U0   وλ     وT   وأخعب كُمخه 

 nخُث  n و  U0و   U1بذاللت    uc ( n T )إظخيخج  حػُير    زم   uc ( n T ) =  U0      ًىخب غلى الشيل الخالي    t    =  nTغىذ اللحظاث    uc (t)بين أن حػبير   3.3

 غذد صحُذ ظبُعي  غير مىػذم 

  t1العاكاث الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة غىذ لحظاث    Enو  .....و      E1و      t = 0بالعاكت الىهشبائُت اليلُت املخضوهت في الذاسة  غىذ      E0هشمض ٌ    4.3

= T      وt2 = 2T  .......  وtn  =  nT      اوحذ حػبير ،En     غىذ اللحظتtn     بذاللتE0    وU0    وU1  و   n  

 إظخيخج وعبت العاكت املبذدة بمفػٌى حٌى بػذ مشوس أسبػت أشبه الذوس  5.3

 

 الىُمُاء 

  ً :الخمٍش  ألاٌو
ً وهلِغ  L-1  Ca=10-2 mol.جشهيزه  CH3COOHوػخبر مدلىال مائُا لحمض الاًثاهٍى

    PH= 3هجذ     PHكُمت

أهخب مػادلت جفاغل هزا الحمض مؼ املاء ، خذد املضدوحخين املخذخلخين في  .1

 الخفاغل 

 أوش يء الجذٌو الىصفي لهزا الخفاغل ، زم أخعب وعبت الخلذم النهائي .2

حمُؼ ألاهىاع الىُمُائُت املىحىدة في املدلٌى ، زم اظخيخج كُمت أخعب جشاهيز  .3

 زابخت الحمضُت ملضدوحت هزا الحمض

 10PH-PKA =[CH3COOH]/[-CH3COO]بين أن                    .4

 في هزا الخلُغ ، غلل حىابًخذد الىىع املهُمً   6,5الخلُغ املدصل غلُه هى  PH.  (هضُف إلى ملدلٌى العابم همُت مً مدلٌى هُذسوهعُذ الصىدًىم  .5
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ً الثاوي    :الخمٍش
ت ملضدوحت خمض البنزوًٍ   -C6H5COOH/C6H5COO ًمثل املىدجى حاهبه مخعغ الخىصَؼ باليعب املئٍى

 ملضدوحت خمض البنزوًٍ   pKAكُمت خذد  .1

خين لحمض البنزوًٍ و أًىن البنزواث ًىخبان غلى الشيل الخالي: .2  بين أن حػبيري اليعبخين املئٍى

%C6H5COOH= 1/(1+10PH-PKA)         ،%C6H5COO- = 1/(1+10pKA-PH)        

ت  ٌ  .3   PH= 5غىذما ًىىن   -C6H5COOو   C6H5COOHخذد اليعب املئٍى

  2 [C6H5COO-] = [C6H5COOH]مدلٌى إرا وان   PHغين كُمت  .4

  C6H5COOH 90%    %فئن   10 [C6H5COO-]   [C6H5COOH]بين أهه إرا وان  .5

ً الثالث   :الخمٍش
NH4)هدضش مدلىال ليلىسوس الامىهُىم 

+
(aq)+ Cl-

(aq))   بئرابتm= 0,32g    مً هزا امللح في حجمV=100 ml   . مً املاءPH   5,2هزا املدلٌى ٌعاوي  

NH4أهخب مػادلت جفاغل أًىن الامىهُىم   .1
 مؼ املاء وخذد املضدوحت كاغذة/ خمض التي ًيخمي إليها  +

 الخلذم النهائي لهزا الخفاغل ، زم بين أن الامىهُىم خمض ضػُف ) جفاغله مؼ املاء غير جام(أخعب وعبت  .2

 أغغ حػبير زابخت الخىاصن لهزا الخفاغل زم أخعب كُمتها .3

 ما هى الىىع الىُمُائي في املدلٌى ) مً غير أًىهاث اليلىس( ؟ .4

 الخفاغل الحاصل غىذ إضافت مدلٌى هُذسوهعُذ لصىدًىم؟ماهى هضُف للمدلٌى العابم مدلىال لهُذسوهعُذ الصىدًىم  ،  .5

 أوحذ زابخت الخىاصن امللشوهت بهزا الخفاغل . مارا حعخيخج ؟ .6

   PH = 9,2الالصم إضافخه للمدلٌى البذئي  ليلىس الامىهُىم للحصٌى غلى خلُغ له  CB= 0,2 mol.L-1أوحذ حجم  مدلٌى هُذسوهعُذ الصىدًىم رو الترهيز  .7

 

ً ا   لشابؼ:الخمٍش
ٌ  VB=10 cm3وػاًش حجما  ً  جشهيزه  SB=10-2mol.L-1جشهيزه  NH3  لألمىهُان   SBمً مدلى ٌػعي املىدجى   CA=10-2mol.L-1بىاظعت مدلٌى لحمض اليلىسٍذٍس

ملدلٌى  VAبذاللت الحجم  PHاملمثل في الىزُلت حغيراث 

ً املضاف   خمض اليلىسٍذٍس

  دساظت روبان ألامىهُان في املاء 

ظبُػت  ماُان كبل بذاًت املػاًشة ، مدلٌى الامىه هذسط .1

 هزا املدلٌى خمض ي او كاغذي مػلال حىابً 

 أهخب مػادلت جفاغل الامىهُان مؼ املاء .2

 ، مزا حعخيخج ؟ أخعب كُمت وعبت الخلذم النهائي  .3

NH4للمضدوحت   pkaأخعب كُمت  .4
+/NH3     زم إظخيخج

 KAالحمضُت  تزابخ

 KAبذاللت    Kأوحذ حػبير زابخت الخىاصن   .5

مخعغ مجاٌ الهُمىت لألهىاع الحمضُت  أغغ .6

أسظم مخعغ جىصَؼ ألاهىاع زم  واللاغذًت لهزه املضدوحت

 الحمضُت واللاغذًت لهزه املضدوحت

 :دساظت جفاغل املػاًشة 

أهخب املػادلت الحصُلت للخفاغل الزي بدذر أزىاء  .7

 زم أخعب زابخت جىاصههمدذدا املضدوحخان  املخذخلخان في الخفاغل املػاًشة 

 ، وما ظبُػت الىظغ غىذ الخيافؤ ؟ خذد مبُاهُا إخذازُاث هلعت الخيافؤ  .8

 خذد مً بين الىىاشف  ، الياشف املىاظب لهزه املػاًشة مػلال حىابً .9

  SBجأهذ مً كُمت جشهيز املدلٌى  .10

 ) PH = PKA  +  Log ( 1  - .  أزبذ الػالكت  الخالي      PH = 9,2الخلُغ اللُمت    PHكُاط   ٌػعي     VAE      VAغىذ إضافت الحجم  .11
   

  
 VAزم اخعب   

 =VAوعمي هلعت هصف الخيافؤ الىلعت راث الافصٌى 
  

 
 الحجم املضاف غىذ الخيافؤ VE، خُث    

NH4]/أخعب اليعبت .12
+]      [NH3] زم إظخيخج الىىع الىُمائي املهُمً   في هزه الىلعت 

لت .13   pka الثابختمبُاهُت لخدذًذ  اظخيخج ظٍش
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ً الخامغ:   الخمٍش
بفػل جأزيراث املخمشاث اللبيُت ًخدٌى ظىش 

جُا إلى خمض اللبجي رو  الحلُب )الالهخىص( جذٍس

، للخبعُغ هشمض  CH3-CHOH-COOHالصُغت 

 M=90هخلخه املىلُت  R-COOHلهزا الحمض ب 

g.mol-1 . 

ولما واهذ همُت الحمض اللبجي املىحىدة في خلُب 

ا.  مػين صغيرة ، ولما وان الحلُب ظٍش

ذ مػشفت همُت الحمض اللبجي املىحىدة في غُىت  هٍش

مً الحلُب في  Va=20 cm 3مً الحلُب . هضؼ 

جُا مدلىال لهُذسوهعُذ  هأط . وهضُف جذٍس

 PH. هلِغ    Cb=0,05 mol.L-1الصىدًىم جشهيزه 

الخلُغ غىذ ول إضافت ، ٌػعي املىدجى املمثل في 

الخلُغ بذاللت حجم   PHالشيل أظفله حغيراث 

 مدلٌى الصىدا املضاف

 خذد مبُاهُا هلعت لخيافؤ .1

أهخب املػادلت الحصُلت للخفاغل الزي ًدذر أزىاء  .2

 املػاًشة

 جي املىحىدة في لتر واخذ مً الػُىتللحمض اللبجي في غُىت الحلُب ، زم اظخيخج هخلت الحمض اللب CAأخعب جشهيز  .3

 غلل حىابً ،مً بين الىىاشف امللىهت الخالُت ، خذد الياشف امللىن املىاظب الزي ًمىً اظخػماله في املػاًشة العابلت  .4

ضوٌ الفُىٌى فخالين الياشف ٌ  أخمش الىٍش ضوٌ أصسق البرومىجُمى  أخضش البرومىهٍش

 5,4-3,8 7,6-6,2 8,8-7,2 9,5-8,2 مىعلت الاوػعاف

مً  0,1gجىفم الحمىضت التي ٌعببها وحىد   °1D، بدُث  °Dوهشمض لها ب   (Dor nic)في الصىاغاث الغذائُت ، ٌػبر غً خمىضت الحلُب ب " دسحت دوسهًُ" 

 الحمض اللبجي في لتر واخذ مً الحلُب 

 أخعب دسحت الحمىضت لػُىت الحلُب املذسوظت ظابلا .5

ا إرا وا .6 ا؟ °18Dو  °15Dهذ دسحت خمىضخه مدصىسة وػخبر أن الحلُب ظٍش  ن هل ًمىً اغخباس الحلُب املىحىد في الػُىت  املذسوظت ظٍش

ٌ  PHهذسط مدلٌى الحمض اللبجي كبل بذاًت املػاًشة ، اظخيخج  .7  املدلى

 أهخب مػادلت جفىً الحمض اللبجي في املاء . وحػبير زابخت خمضِخه .8

 الخلذم النهائي للخدٌى امللشون بخفىً الحمض اللبجي في ملاء ، مارا حعخيخج؟أوش يء الجذٌو الىصفي ، زم أخعب كُمت وعبت  .9

 pkaأخعب زابخت الحمضُت ملضدوحت الحمض اللبجي ، واظخيخج كُمت الثابخت  .10

 حمضُت اللادًت لضدوحت الحمض أسظم مخعغ جىصَؼ ألاهىاع الزم  خذد مجاٌ هُمىت الىىغين الحمض ي واللاغذي  ملضدوحت الحمض اللبجي  .11

 

 

 

جاح بذون الػمل الشاق لخدلُله، ٌػادٌ اهخظاس الحصاد بذون بزس البزوس « 
ّ
   »اهخظاس الى

 

 ، وإن ظلاها بالشش فَعذث "
ً
اها

ُ
في كلِب ول إوعان هبخت َصالَحت؛ إن ظلاها بالخير جفّشغذ وصىَػذ له بعخ

 » .ضهوأفعذث أس 
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