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 الفيزًاء
الخمسًٍ ألاوٌ :دزاطت الدازة RC
هىجص الدازة املمثلت في الشيل  1واملىىهت مً :
 مىلد مؤمثل للخىجس كىجه الىهسمدسهت E
 مىصل ؤومي ملاومخه

𝜴R = 1K

 مىثفاث مفسغت خُثC1 = 2C2 = C3 :
 كاظع الخُاز K
وغلم كاظع الخُاز  Kعىد لحظت t = 0
 .1بين ان العالكت بين الخىجسًٍ  u1و  u2جىخب على الشيل الخالي :
u1

= u2

 .2بين ان املعادلت الخفاضلُت التي ًخضع الخىجس  u1بين مسبعي
املىثف  C1جىخب على الشيل الخالي = E :
ً .3ىخب خل املعادلت الخفاضلُت على الشيل الخالي ) :
للثابخت . A

u1 +
 u1 (t) = A ( 1 -ؤوحد ول مً  Aو  λبداللت بسامتراث الدازة  .ما هى املدلىٌ الفيزًائي

uR (t) = E
 .4بين ان الخىجس ًً مسبعي املىصل ألاومي ًىخب على الشيل الخالي :
 .5وعاًً بىاطعت زاطم الخربرب الخىجسًٍ ) u1 (tو ) uR (tفىدصل على املىدجى املمثل في الشيل : 2
 1.5خدد مبُاهُا كُمتي  Aو E
 2.5بين ان اللحظت التي ًخلاظع فحها املىدُان جدلم t1 = 𝝉 ln :
 3.5علما ؤن  ، t1 = 2,9425 msؤخظب كُمت 𝛕 زم إطخيخج كُم ول مً  C1و  C2و C3

الخمسًٍ الثاوي  :دزاطت الدازة RL
ًخىىن زىائي اللعب  RLمً مىصل ؤومي ملاومخه 𝜴 R= 100ووشُعت معامل جدسٍضها
الراحي  Lوملاومتها  rمجهىلت
عىد اللحظت  ، t = 0هصل مسبعي زىائي اللعب  RLبمىلد كىجه الىهسمدسهت E = 6 V
وملاومخه الداخلُت مهملت ووعاًً بىاطعت زاطم الخربرب حغيراث شدة الخُاز الىهسبائي
) i(tاملاز في الدازة بداللت الصمً  .املىدجى املدصل علُه ممثل في الشيل ()3
 .1ؤعغ جبُاهت الترهُب الخجسٍبي املظخعمل مبِىا هُفُت زبغ زاطم الخربرب ملعاًىت
حغيراث شدة الخُاز الىهسبائي
 .2ازبذ املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها جىجس بين مسبعي املىصل ألاومي )uR (t
 .3اطخيخج حعبير شدة الخُاز املاز في الدازة في الىظام
 .4هُف جخصسف الىشُعت في هرا الىظام
 .5ؤوحد حعبير جىجس بين مسبعي املىصل ألاومي ( خل املعادلت الخفاضلُت )
 .6إطخيخج حعبير شدة الخُاز الىهسبائي املاز في الدازة وؤهخب حعبيره على الشيل الخالي )

𝝉

 ، i(t)= I0(1-مدددا حعبيرن ول مً  I0و𝛕

 .7خدد مبُاهُا كُمت  ، I0زم ؤخظب كُمت  ، rماذا حظدىج؟
 .8خدد زابخت الصمً 𝛕 بعسٍلخين مخخلفخين  ،اطخيخج كبمت L
-5

 .9علما ؤن العاكت املغىاظِظُت املخصوهت في الىشُعت في الىظام الدائم هي  ، Em= 1,8 .10 Jجدلم مً كُمت L
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الخمسًٍ الثالث  :جددًد معامل جدسٍض الىشُعت بعسٍلخين
جدخىي الدازة الىهسبائُت املمثلت حاهبه على مىصل ؤومي ملاومخه 𝜴  R=300ووشُعت مثالُت  :ملاومتها
مىعدمت ومعامل جدسٍضها . L
يهدف هرا الخمسًٍ الى جددًد معامل جدسٍض الىشُعت باعخماد ججسبخين مخخلفخين :
 الخجسبت ألاولى
ًصود املىلد  GBFالدازة الىهسبائُت بخىجس مثلثي
همثل بىاطعت الحاطىب الخىجسًٍ  u1و  u2بداللت الصمً t
 .1عبر عً  u1و  u2بداللت i(t) , L ,R
 .2وعاًً على الحاطىب املىدُين الخالُين عين مدلىٌ ول مً املىدُين ،
علل حىابً
 .3اعغ حعبير ول مً  u1و  u2بداللت الصمً  tفي املجالين ][0 ;2msو
][2ms ; 3ms
 .4ؤوحد العالكت السٍاضُت بين الخىجسًٍ  u1و u2
 .5اطخيخج كُمت معامل جدسض الىشُعت  Lباعخماد املجاٌ ][0 ;2ms
 .6جدلم مً صالخُت هره العالكت في املجاٌ ][2ms ; 3ms
 الخجسبت الثاهُت:
وعىض  GBFبمىلد مظخمس بدُث وغلم كاظع الخُاز عىد اللحظت t=0
 .1ؤوحد املعادلت الخفاضلُت ٌ )u2(t
 .2هلبل ؤن خل املعادلت الخفاضلُت هى
 Bباطخعاهخً باملبُان ؤطفله

𝝉

 . u2 = B+Aخدد الثابدخين  Aو

 .3ؤوحد بعسٍلخين مخخلفخين زابخت الصمً 𝛕
 .4اطخيخج كُمت معامل جدسٍض الىشُعت

الخمسًٍ السابع  :زىائي اللعب RLC ، RL ، RC
هىجص الترهُب الخجسٍبي املمثل حاهبه في الشيل 2
واملخىىن مً مىلد ههسبائي  Gمؤمثل للخىجس  ،كىجه
الىهسمدسهت  Eومىثف طعخه  Cمجهىلت ومىصلين
اومُين لهما هفع امللاومت 𝜴 R = 2ووشُعت معامل
جدسٍضها  Lوملاومتها الداخلُت مهملت وزالر كىاظع
للخُاز الىهسبائي  K1و  K2و K3
 جددًد معامل الخدسٍض الراحي  Lللىشُعت :
وغلم اللاظعين  K1و  K3وهترن اللاظع  K2مفخىخا
فىدصل على دازة ههسبائُت مىىهت مً املىلد G
والىشُعت ومىصل ؤومي ملاومخه ’ Rميافيء للمىصلين ألامُُين .
بىاطعت حهاش معلىماحي مالئم وعاًً ول مً الخىجسًٍ ) u (tبين مسبعي املىصل ألامي امليافيء و ) uL (tبين مسبعي الىشُعت فىدصل على
الشيل 3
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 1.1ضع جبُاهت الترهُب الخجسٍبي املدصل علُه مع جىحُه الدازة .
وإعخماد على الشيل  3ؤكسن ول مىدجى بالخىجس املىافم له معلال
حىابً
 2.1ؤزبذ املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجس u
 3.1خل املعادلت الخفاضلُت ًىخب على الشيل الخالي :

u (t) = b -

بدُث  aو  bو 𝛃 زىابث جخعلم ببرامتراث الدازة  ,خدد حعابيرها
 4.1إطخيخج حعبير الخىجس ) uL (tبداللت الىمً t
 5.1باعخمادن على مىدىُاث الشيل  3خدد ول مً  Eو L


دزاطت شحً املىثف وجفسَغه

هفخذ كىاظع الخُاز مً حدًد  ،زم وغلم  K1و K3
 1.2ؤهخب املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخُاز
الىهسبائي
 2.2اوحد حعبير ) i(tبداللت الصمً
ً 3.2مثل املىدجى املمثل في الشيل  5حغيراث
بداللت )i(t
 4.2باعخمادن على املىدجى  ،بين ان طعت املىثف
املظخعمل هي C = 10 uF
 5.2عىدما ًصبذ املىثف مصحىها ،ؤخظب العاكت
الىهسباطُت املخصوهت فُه Eemax


دزاطت مخربرب ههسبائي RLC

عىد اللحظت  ، t =0هفخذ  K1ووغلم  K2و  K3فىدصل على الدازة  RLCمخىالُت خُث املىثف مصحىن مظبلا  .وبىاطعت حهاش معلىماحي
مالئم وعاًً  ucالخىجس بين مسبعي املىثف  ،فىدصل على الشيل 7
 1.3ما اطم هرا الىظام معلال حىابً
 2.3خدد شبه الدوز  Tزم اطخيخج كُمت طعت املىثف C
 3.3بين ان املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها  ucجىخب على الشيل الخالي :
زابخين ًجب جددًدهما بداللت بسامتراث الدازة

uC = 0

( cos
ً 4.3ىخب خل املعادلت الخفاضلُت الظابلت على الشيل الخالي t ) :
املىثف هى  . U1ؤوحد حعبيره بداللت  U0و  λو  Tوؤخظب كُمخه

+

+ 2λ

 ،بدُث

و λ

 . uc (t) = U0عىد اللحظت ً Tىىن الخىجس بين مسبعي
 uc ( n T ) = U0زم إطخيخج حعُير )  uc ( n Tبداللت  U1و

 5.3بين ؤن حعبير ) uc (tعىد اللحظاث ً t = nTىخب على الشيل الخالي
 U0و  nخُث  nعدد صحُذ ظبُعي غير مىعدم
 6.3هسمص ٌ  E0بالعاكت الىهسبائُت اليلُت املخصوهت في الدازة عىد  t = 0و  E1و .....و  Enالعاكاث الىهسبائُت اليلُت املخصوهت في الدازة
عىد لحظاث  t1 = Tو  t2 = 2Tو  ، tn = nT .......اوحد حعبير  Enعىد اللحظت  tnبداللت  E0و  U0و  U1و n
 7.3اخظب العاكت املبددة بمفعىٌ حىٌ بعد مسوز ؤزبعت ؤشبه الدوز
 8.3اطخيخج املعادلت الخفاضلُت للدازة  LCاملثالُت  ،زم ملاذا جىعث هره الدازة باملثالُت
 9.3لخفادي إذن ضُاع العاكت املبددة بمفعىٌ حىٌ ما الحل اي اذهس ظسٍلت ججسٍبُت لخعىٍض العاكت املبددة زم مثل الترهُب الخجسٍبي املىافم
 1..3متى هدصل على الىظام الدوزي الجُبي؟ علل حىابً

الخمسًٍ الخامع  :إخخباز املعازف
.1
.2
.3
.4

ما الدوز الري ًلىم به ول هىائي ؟
جبين الخبُاهت الخالُت مساخل عملُت هلل املعلىمت.
كازن بين الخىجس املددر في الهىائي الباعث  ،و املددر في الهىائي املظخلبل
املعلىمت املساد هللها ،إشازة ذاث جسدد مىخفض ،اذهس ألاطباب جدىٌ دون هلل هره إلاشازة
وظخعمل مىحت جسددها عاٌ لىلل املعلىمت  ،ما اطم هره املىحت  ،وما العملُت التي ًجب
اللُام بها ؟
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ٌ .5ظخلبل الهىائي املظخلبل إشازة ذاث الخعبير ) u(t) = 0,7.K.Pm.(0,71.cos(103. .t) + 1).cos(104. .tوععي  K=0,5SIو Pm=5V
 1 .5هل املىحت املظخلبلت مىحت مضمىت الىطع
 2 .5ما االخخُاظاث الالشم اجخاذﻫا عىد عملُت الخضمين ؟
الضمىت و كُمت ول مً  U0و Sm
 3 .5خدد كُمت ول مً  FPجسدد املىحت الحاملت  ،و  fsجسدد املىحت
ِّ
 4 .5وضح هُف هخإهد عملُا مً حىدة جضمين الىطع .ازطم الشيل باعخماد طلم مىاطب
 5 .5بين ان حعبير الخىجس املضمً ) u(tهى مجمىع زالر دوٌ حُبُت مددد جسدد ول مجها
 .6عىد كاعدة الهىائي املظخلبل  ،جىحد دازة LCمخىاشٍت ،ما دوزها
 .7علما ؤن طعت املىثف املظخعمل هي C = 410pFاخظب معامل جدسٍض الىشُعت الري ًمىىىا مً الخلاط املىحت الظابلت
 France-Inter .8جبعث بسامجها على ظىٌ املىحت  1829mاخظب معامل جدسٍض الىشُعت الري ًمىىىا مً الخلاط املدعت
َ
املضمىت ؟
 .9ما العملُت التي ًجب اللُام بها للحصىٌ على املعلىمت فلغ  ،بعد اطخلباٌ املىحت

الخمسًٍ الظادض  :عملُتي جضمين الىطع وإشالت جضمين الىطع
 عمل ـ ـ ـ ـ ــُت جضمين الىط ـ ـ ـ ــع :
لىلل معلىمت صىجُت ذاث جسدد مىخفض  ،هلىم ؤوال بخدىٍل إلاشازة الصىجُت الى إشازة ههسبائُت بىاطعت
مُىسوفىن زم هىجص جضمين وطع الخىجس الحامل لهره إلاشازة الىهسبائُت .
يهدف هرا الخمسًٍ الى جدلُم جضمين وطع الخىجس الحامل لىىجت مىطُلُت ًبعثها زهان هىمرحها بمىحت حُبُت :
) S(t) = Sm cos(2 fs t
إلزطاٌ إلاشازة  ،هىجص الترهُب الخجسٍبي املمثل في الشيل 1
ًعبم مىلد التردد املىخفض  GBF2على املدخل  E2للدازة املخياملت الخىجس  S)t()U.بدُث (S)U
إشازة حُبُت و  t.جىجس مظخمس ضبغ بىاطعت  GBF2على اللُمت  .t. =2,3 Vوهعبم في املدخل
) ) P(t)=Pmcos(2 FPtالخىجس الحامل (.
 E1بىاطعت  GBF1جىجسآ حُبُأ
ملعاًىت الخىجس ) US(tعلى شاشت زاطم الخربرب  ،هسبغ املخسج  Sباملدخل  Yوهسبغ الىلعت M
بالهُيل  ،فىدصل على السطم الخربربي املثل في الشيل 2
املععُاث :
الحظاطُت ألافلُت 1 div / 25 ms :
1 div / 2V
الحظاطُت السؤطُت :
 .1ما إطم الجهاش املظخعمل ؟ وما الهدف مً إطخعماله؟
 .2الخىجس املعاًً على شاشت زاطم الخربرب ًدىاطب مع حداء الخىجسًٍ U
)(tو ) P(tاملعبلين عىد مدخلحهما  E1و US(t) = K U(t) P(t) ، E2
ؤ .ما مدلىٌ الثابخت  Kوما وخدتها في الىظام العلمي للىخداث
ب .بين ؤن حعبير وطع الخىجس املضمً ) Um(tعلى الشيل الخالي  Um(t) = A[ m cos ( 2 fs t ) + 1 ] :مدددا حعبير ول مً  Aو m
جً .خغير الىطع املضمً ) Um(tبين كُمخين خدًخين  Um ,maxو  ، Um , minخدد هاجين اللُمخين
د .ؤوحد كُمت ول مً جسدد الخىجس املضمً  ) fsإلاشازة املساد إزطالها ( وجسدد الخىجس املضمً  ) FPالخىجس الحامل (
 .3ؤوحد حعبير  mوظبت الخضمين بداللت ول مً  Um ,maxو  ، Um , minؤخظب كُمت وظبت الخضمين m
 .4ؤذهس شسوط الحصىٌ على جضمين حُد ) شسظين (  ،هل هرا الخضمين حُد ؤم زديء
 .5ؤوحد الخعبير العددي لإلشازة املساد إزطالها )S(t
 عمل ـ ـ ـ ـ ــُت إشال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جضم ــين الىط ــع :
إلطخلباٌ إلاشازة املضمىت وإشالت الخضمين وظخعمل الترهُب املمثل في الشيل : 3
 .6ما هى دوز الجصء ألاوٌ مً الترهُب ؟ علل حىابً
 .7ما هي اللُمت التي ًجب ؤن جإخدها  C0ليي ًخدلم هرا الجصء مً الدازة
الهدف املخىخى مىه ؟ هإخد = 10
 .8ما هى دوز الجصء الثاوي ؟ ما هى الشسط الالشم للحصىٌ على غالف حُد ؟
 .9علما ؤن  ، C = 0,1 uFخدد  Rاللُمت املىاطبت مللاومت الدازة بين اللُم الخالُت 200 K𝜴 ، 2 K𝜴 ، 20 K𝜴 :
 .1.ما هى دوز الجصء الثالث ؟
FP = 20 KHz ، fs = 1000 Hz ، L0 = 10 mH
املععُاث :
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الخمسًٍ الظابع :جددًد وظبت الخضمين اجعالكا مً هظام X-Y
هسًد إهجاش جضمًُ وطع جىجس حُبي  u1جسدده  u1 (t) =U cos (2 F1 t): F1بىاطعت جىجس حُبي  u2 (t) =Um2 cos(2 F2 t(+U0جسدده F2
 .1ما المسهبت اإللىخسوهُت الالشمت إلهجاش ﻫرا الخضمًُ ؟
 .2مثل الخسهُب الىﻬسبائي .
 .3ما الشسط الري ًجب ؤن ًدلله الخسددان  F2و  F1لُىىن الخضمًُ حُد ؟
ً .4ىخب جعبُس الخىجس عىد مخسج المسهبت اإللىخسوهُت )u (t) =Um(t) cos (2 F1 t
اطخىخج جعبُس )Um(t
 .5ما االخخُاظاث الالشم اجخاذﻫا للدصىٌ علﻰ جضمًُ حُد ؟
 .6مىىذ معالجت الخىجساث  ،بعسًلت اشالت الىسح  ،مً الدصىٌ علﻰ الشىل حاهبه :
 1 .6مً خالٌ الشىل ؤخظب هظبت الخضمًُ  . mﻫل الخضمًُ ذو حىدة حُد ؤم ال ؟
 2 .6خدد كُمت ول مً  U0و Um2
 3 .6هُف طُىىن الشىل المدصل علُه في الدالت  m=1وعىد  m>1؟

الخمسًٍ الثامً  :دزاطت ظاهسة الخضمين في الىظامين  Y-Tو X-Y
هعبم في املدخل  E1لدازة مخياملت مىجصة للجداء معاملها  k= 0,1 V-1جىزسا جسدده ) Fp(t)= Pmcos(2Ftو في املدخل  E2جىجسا =)u2(t
 ( Smcos(2f t) + U0مع  : U0جىزس مظخمس) ،فىدصل عىد مخسج الدازة املخياملت على جىزس مضمً الىطع ). uS(t
وعاًً الخىزس) u2(tعلى املدخل  Xلساطم الخربرب و) uS(tعلى املدخل  Yفىدصل على الشيل 1
)(V

6
4
2

)t (ms

0
9

8

7

6

5

4

3

2

1

-2
-4

الشيل 1
 -1ما الفائدة مً جمثُل املىدُين ) u2(tو ) uS(tعلى هفع املبُان.
 -2 -1ؤهخب حعبير ) uS(tبداللت مععُاث الخمسًٍ .
 -3 -2عين مبُاهُا :
 -3-1الىطع  Smو التردد  fلإلشازة املضمىت و الىطع  Pmو التردد  Fللمىحت الحاملت و الخىزس . U0
 -3-2اللُمخين الحدًخين  Usmaxو  Usminللخىجس ) . uS(tؤهخب حعبير وظبت الخضمين mبداللت  Usmaxو . Usmin
 -4-2ؤخظب كُمت  mبعسٍلخين مخخلفخين .ما ظبُعت الخضمين في هره الحالت.علل حىابً.
 -4ؤخظب التردداث التي جظهس على ظُف التردداث للمىحت املضمىت.
 -5ما الفائدة مً إضافت املسهبت املظخمسة للخىجس  U0؟ ما املشيل الري ًددر عىد الاطخلباٌ إذا خدفىا . U0
 -6وغير كُمت الىطع  Smفىدصل في الىظام  X-Yعلى املىدجى املمثل في الشيل : 2
 -6-1ماذا وظمي هره الظاهسة ؟ علل حىابً.
ماهى املشيل الري ًددر عىد الاطخلباٌ؟ علل حىابً .
 -6-2ما كُمت الىطع  Smفي هره الحالت؟ ؤوحد ؤزاجِب الىلغ  Aو  Bو  Cو . D
 -7هسطل مىحت مضمىت الىطع لها هفع شيل لخىزس ) ( uS(tالشيل اعاله ) و ًخم
اطخلبالها مً ظسف حهاش الاطخلباٌ مىىن مً هىائي و دازة طدادة  LCو واشف

الشيل 2

الغالف ’ R’Cو مسشح للخىجساث العالُت ’’ R’’Cوععي  C= 1 F :و R’= 1 k
 -7-1مثل دازة حهاش الاطخلباٌ .ما دوز العابم املىىن مً الدازة الظدادة و الهىائي
ؤخظب كُمت معامل الخدسٍض الراحي للىشُعت L
 -7-2مً بين اللُم الخالُت ٌ ’ Cما اللُمت املىاطبت للحصىٌ على إشالت الخضمين حُدة 60 nF , 80 nF, 0,9 F ,1 F :
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الىُمُاء

الخمسًٍ الاوٌ  :زابخت الحمضُت  ،الخىع املهُمً
-1

.1
.2
.3
.4
.5

-2

وعخبر مدلىال مائُا لحمض الاًثاهىًٍ  CH3COOHجسهيزه  Ca=10 mol .Lوهلِع كُمت  PHهجد PH= 3
ؤهخب معادلت جفاعل هرا الحمض مع املاء  ،خدد املصدوحخين املخدخلخين في الخفاعل
ؤوشخيء الجدوٌ الىصفي لهرا الخفاعل  ،زم ؤخظب وظبت الخلدم الجهائي
ؤخظب جساهيز حمُع ألاهىاع الىُمُائُت املىحىدة في املدلىٌ  ،زم اطخيخج كُمت زابخت الحمضُت ملصدوحت هرا الحمض
[CH3COO-]/[CH3COOH]= 10PH-PKA
بين ؤن
هضُف إلى ملدلىٌ الظابم همُت مً مدلىٌ هُدزوهظُد الصىدًىم )  PH .الخلُغ املدصل علُه هى  6,5خدد الىىع املهُمً في هرا الخلُغ ،
علل حىابً

الخمسًٍ الثاوي  :مخعغ الخىشَع لالهىاع الحمضُت اللاعدًت
ًمثل املىدجى حاهبه مخعغ الخىشَع باليظب املئىٍت ملصدوحت خمض البنزوًٍ
C6H5COOH/C6H5COO .1خدد كُمت  pKAملصدوحت خمض البنزوًٍ
 .2بين ؤن حعبيري اليظبخين املئىٍخين لحمض البنزوًٍ و ؤًىن البنزواث ًىخبان على
الشيل الخالي:
pKA-PH
%C6H5COO = 1/(1+10
)) ، %C6H5COOH= 1/(1+10PH-PKA
 .3خدد اليظب املئىٍت ٌ  C6H5COOHو  C6H5COO-عىدما ًىىن PH= 5
 .4عين كُمت  PHمدلىٌ إذا وان ][C6H5COOH] = 2 [C6H5COO-
 .5بين ؤهه إذا وان ] [C6H5COOH] 10 [C6H5COO-فئن %C6H5COOH 90 %

الخمسًٍ الثالث  :معاًسة الحمض اللبجي بىاطعت الصىدا بلُاض PH
بفعل جإزيراث املخمساث اللبيُت ًخدىٌ طىس الحلُب (الالهخىش) جدزٍجُا إلى خمض اللبجي ذو الصُغت  ، CH3-CHOH-COOHللخبظُغ هسمص لهرا
الحمض ب  R-COOHهخلخه املىلُت  .M=90 g.mol-1املصدوحت املىافلت للحمض اللبجي هي R-COOH / R-COO-
ولما واهذ همُت الحمض اللبجي املىحىدة في خلُب معين صغيرة  ،ولما وان الحلُب ظسٍا.
ؤزىاء ألاشغاٌ الخعبُلُت بالثاهىٍت الخاهُلُت ؤًذ باها  ،ظلب ألاطخاذ مً جالمُر الظىت الثاهُت بيالىزٍا علىم فيزًائُت  ،إكتراح جلىُت مىاطبت
لخددًد همُت الحمض اللبجي املىحىدة في عُىت مً الحلُب ومعسفت ما إذا وان الحلُب ظسٍا ام ال  .وظلب مجهم إلاحابت عً ألاطئلت الىازدة
ؤطفله بعد إكتراخهم الخلىُت الخالُت  :هضع  VA=20 cm 3مً الحلُب في هإض  .وهضُف جدزٍجُا مدلىال لهُدزوهظُد الصىدًىم جسهيزه
 . CB=0,05 mol.L-1هلِع  PHالخلُغ عىد ول إضافت ٌ ،ععي املىدجى املمثل في الشيل ؤطفله حغيراث  PHالخلُغ بداللت حجم مدلىٌ
الصىدا املضاف .
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 .1خدد مبُاهُا هلعت لخيافؤ
 .2ؤهخب املعادلت الحصُلت للخفاعل الري ًددر ؤزىاء املعاًسة
 .3ؤوشء الجدوٌ الىصفي لهرا الخفاعل
 .4ؤخظب جسهيز  CAللحمض اللبجي في عُىت الحلُب  ،زم اطخيخج هخلت الحمض اللبجي املىحىدة في لتر واخد مً العُىت
 .5عىد إضافت الحجم VBE

 . VBؤزبذ العالكت الخالُت ) - 1

 .6خدد  PHبداللت ب  PKAعىد

( PH = PKA - Log

=  VBزم إطخيخج كُمت PKA

 .7مً بين الىىاشف امللىهت الخالُت  ،خدد الياشف امللىن املىاطب الري ًمىً اطخعماله في املعاًسة الظابلت  ،علل حىابً
الياشف

الفُىىٌ فخالين

ؤخمس الىسٍصوٌ

ؤشزق البرومىجُمىٌ

ؤخضس البرومىهسٍصوٌ

3,8-5,4
6,2-7,6
7,2-8,8
8,2-9,5
مىعلت الاوععاف
في الصىاعاث الغدائُت ٌ ،عبر عً خمىضت الحلُب ب " دزحت دوزهًُ" ) (Dor nicوهسمص لها ب  ، D°بدُث  1D°جىافم الحمىضت التي
ٌظببها وحىد  0,1gمً الحمض اللبجي في لتر واخد مً الحلُب
 .8ؤخظب دزحت الحمىضت لعُىت الحلُب املدزوطت طابلا
 .9وعخبر ؤن الحلُب ظسٍا إذا واهذ دزحت خمىضخه مدصىزة 15D°و  ، 18D°هل ًمىً اعخباز الحلُب املىحىد في العُىت املدزوطت ظسٍا؟
هدزض مدلىٌ الحمض اللبجي كبل بداًت املعاًسة
 .1.ؤهخب معادلت جفىً الحمض اللبجي في املاء  .وحعبير زابخت خمضِخه
 .11ؤخظب كُمت وظبت الخلدم الجهائي للخدىٌ امللسون بخفىً الحمض اللبجي في املاء  ،ماذا حظخيخج؟
 .12ؤخظب زابخت الحمضُت ملصدوحت الحمض اللبجي  ،واطخيخج كُمت الثابخت pka
 .13خدد مجاٌ هُمىت الىىعين الحمضخي واللاعدي ملصدوحت الحمض اللبجي
 .14ؤزطم مخعغ جىشَع ألاهىاع الحمضُت اللادًت ملصدوحت الحمض اللبجي

الخمسًٍ السابع  :دزاطت مدلىٌ مائي لالمىهُان  NH3وجفاعله مع مدلىٌ مائي ليلىزوز املثُل امىهُىم
حظخعمل املسهباث الىُمُائُت التي جدخىي على عىصس الاشوث في مجاالث مخعددة والصزاعت لخخصِب التربت بىاطعت الاطمدة او الصىاعت
لخصيُع الادوٍت وغيرها .يهدف هرا الخمسًٍ الى دزاطت مدلىٌ مائي لالمىهُان  NH3وجفاعله مع مدلىٌ مائي ليلىزوز املثُل امىهُىم)(aq) + Cl (aq
CH3N
وعاًس حجما  VB=10 cm3مً مدلىٌ  SBلألمىهُان  NH3جسهيزه  CBبىاطعت مدلىٌ لحمض اليلىزٍدزًٍ جسهيزه ٌ CA=10-2mol.L-1ععي املىدجى
املمثل في الىزُلت حغيراث  PHبداللت الحجم  VAملدلىٌ خمض اليلىزٍدزًٍ املضاف
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جمذ حمُع اللُاطاث عىد دزحت الحسازة 25°C
الجداء الاًىوي للماء K e = 10-14 :
PKA1 = PKA ( N
هسمص ٌ ) )(aq) / NH3 (aq
PKA2 = PKA ( CH3N (aq) / CH3NH2 (aq) ) = 10,7

الياشف
ؤخمس البرومىفُىىٌ

 دزاطت جفاعل املعاًسة:
.1
.2
.3
.4

الهُلُاهخين
فُىىٌ فخالين

ؤهخب جفاعل املعاًسة مدددا املصدوحخان املخدخلخان في الخفاعل
خدد مبُاهُا إخدازُاث  Eهلعت الخيافؤ ) ……= E ( VAE = ……. , PHE
خدد مً بين الىىاشف الخالُت  ،الياشف املىاطب لهره املعاًسة معلال حىابً
خدد  CBكُمت جسهيز املدلىٌ SB

مىعلت
اوععافه
5,2-6,8
3,1-4,4
8,2-10,0

 دزاطت ذوبان ألامىهُان في املاء
.1
.2
.3
.4
.5

هدزض مدلىٌ الامىهُان كبل بداًت املعاًسة  ،ما ظبُعت هرا املدلىٌ خمضخي او كاعدي معلال حىابً
ؤهخب معادلت جفاعل الامىهُان مع املاء
𝝉
ؤوحد حعبير وظبت الخلدم الجهائي 𝝉 للخفاعل بداللت  CBو PHو  , Keجدلم مً ؤن 4%
اوحد حعبير زابخت الخىاشن  Kامللسوهت بمعادلت الخفاعل بداللت  CBو 𝝉  .اخظب كُمتها
 .هلِع املدلىٌ
فىجد PH2 = 10,4
جسهيزه
هخفف املدلىٌ  SBفىدصل على مدلىٌ مائي
N
ًمثل مىدىُا الشيل الخالي مخعغ جىشَع الىىعين الحمضخي واللاعدي للمصدوحت )(aq) / NH3 (aq

1 .9
2 .9
3 .9
4 .9

N
اعخمادا على مىدىحي الشيل خدد كُمت  PKA1للمصدوحت )(aq) / NH3 (aq
 Nباملىدجى املىافم معلال حىابً
اكسن الىىع اللاعدي للمصدوحت )(aq) / NH3 (aq
اعخمادا على مىدىحي الشيل خدد وظبت الخلدم الجهائي 𝝉 للخفاعل في املدلىٌ
بملازهت 𝝉 و 𝝉 ماذا حظخيخج ؟

 دزاطت جفاعل ألامىهُان مع الاًىن مثُل ؤمىهُىم :
همصج في واض حجما  V0مً املدلىٌ املائي  SBلالمىهُان ذي الترهيز املىلي  CBمع حجم  V = V0ملدلىٌ مائي  Sليلىزوز املثُل
ؤومىهُىم ) CH3N (aq) + Cl- (aqجسهيزه املىلي C = CB
 .6ؤهخب املعادلت الىُمُائُت املىدمجت لخفاعل الامىهُان مع الاًىن مثُل امىهُىم )CH3N (aq
ؤوحد كُمت زابخت الخىاشن
امللسوهت بمعادلت هرا الخفاعل
.1
 Nو  CH3NH2في الخلُغ الخفاعلي عىد الخىاشن ًىخب على الشيل الخالي :
 .2بين ان حعبير جسهيز ول مً
√
√

]= .

[ CH3NH2 ] = [ N

 .3بين ان حعبير كُمت  PHالخلُغ ًىخب على الشيل الخالي :
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