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انجشء األول :دراسح حهًأج إستز

 / Iالمجموعة المميزة

 .1انًدًٕػح انًًٍضج   COORاإلعرش.
.2
O

C

انصٍغح انُصف يُشٕسج نهحًط:

CH3

OH

انصٍغح انُصف يُشٕسج لنكحٕل:

OH

 / IIدراسة حلمأة المركب )(A

CH2

CH2

CH

CH3

CH3

 .1تفاعل المعايرة

 -1.1يؼادنح ذفاػم انًؼاٌشج:
 -2.1نذٌُا:

إرٌ:
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-3.1
نذٌُا ػُذ انركافؤ حغة يؼادنح انًؼاٌشج:
إرٌ:
تًا أٌ حدى انحٕخهح ٌغأي ػشش يشاخ حدى انكأط ،إرٌ فكًٍح يادج انحًط انًركَٕح فً انحٕخهح
عرغأي ػشش يشاخ كًٍح يادج انحًط انًركَٕح تانكأط.

 .2تفاعل الحلمأة
-2.1
ذفاػم انحهًأج ذفاػم تطًء  ،ال حشاسي ٔ غٍش كهً ( ذفاػم يحذٔد).
َ -2.2ؼثش ػٍ حدى انًشكة  Aانًزاب فً انحدى  Veيٍ انًاء نهحصٕل ػهى انخهٍط ري انحدى  100mLتًا
يغ Ve = 70mL
ٌهً:

-2.3

َغرُرح يٍ انًثٍاٌ أٌ كًٍح يادج انحًط انًركَٕح أثُاء انرٕاصٌ ًْ nTe = 0,084mol

إرٌ:
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-2.4
ًٌثم انًؼايم انًٕخّ  aنهًغرمٍى ) (Tانًًاط نهًُحُى ) nT= f(tعشػح انرفاػم ػُذ انهحظح  ٔ ، t=0تانرانً
فانغشػح انحدًٍح نهرفاػم ػُذ ْزِ انهحظح ًْ  vتحٍث:
َؼثش ػٍ حدى انخهٍط فً انحٕخهح تانشيض VT =50mL

-2.5

قبم انوصول إني حبنة انحواصن جحىبقص جذسٍجَب جشاكَض انمحفبعالت ،و بمب أن جشاكَض انمحفبعالت
عبمم حشكٌ ،حَث كهمب كبوث هزي انحشاكَض ظعَفة كهمب كبن انحفبعم بطَئب ،إرن ،و بصفة
عبمة،وجذ أن سشعة انحفبعم جىخفط جذسٍجَب مع مشوس انضمه أثىبء جطوس انمجموعة انكَمَبئَة .
وهكزا فبنعبمم انحشكٌ انزً ٍؤثش فٌ اوخفبض سشعة انحفبعم هىب هو جشاكَض انمحفبعالت.

انجشء انثاَي :تصُيع إستز
 -1اعى اندٓاص :انرغخٍٍ تاالسذذاد.
ٌغرؼًم ْزا اندٓاص نرغشٌغ انرفاػم ٔ ذكثٍف األَٕاع انكًٍٍائٍح نهحٍهٕنح دٌٔ ظٍاػٓا.
-2

-3
َؼثش ػٍ يشدٔد انرصٍُغ األٔل تانشيض : r
نذٌُا:

تحٍث:
 :انرمذو انُٓائً نهرصٍُغ األٔل.
 :انرمذو انمصٕي .
َغرُرح يٍ انًُحُى ) (1أٌ
ٔ تًا أٌ انرفاػم انًشذثط تانرصٍُغ انثاًَ كهً ٔ أَُا اعرؼًهُا فً كال انرصٍُؼٍٍ َفظ كًٍح انثشٔتاٌ  -1-أٔل،
إرٌ فانرمذو انُٓائً نهرفاػم انًشذثط تانرصٍُغ انثاًَ ٌغأي انرمذو انكهً نهرفاػم انًشذثط تانرصٍُغ األٔلْ ٔ ،كزا
َغرُرح يٍ انًُحُى ) (2أٌ:
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ٔ تانرانً:

-1
-1.1
اَحفاظ انؼذد اإلخًانً نهٌُٕاخ:
238 = 230 +4x
إرٌ:
x=2
اَحفاظ انشحُح انكٓشتائٍح:
92 = 90 + 2x – y = 94- y
إرٌ:
y=2
ٔ ْكزا ذصثح يؼادنح انرفرد:
-1.2
َؼهى أٌ َشاط ػٍُح يشؼح ْٕ  ، aتحٍث:
إرٌ:

إرا أصثح نؼٍُح األٔسإٍَو  ٔ 238ػٍُح انثٕسٌٕو َ 230فظ انُشاط اإلشؼاػً:
ػهى:

 ،فئَُا عُحصم

ٔ تانرانً:
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-2
اَحفاظ انؼذد اإلخًانً نهٌُٕاخ:
230 = 226 + A
إرٌ:
A= 4
اَحفاظ انشحُح انكٓشتائٍح:
90 = 88 + Z
إرٌ:
َغرُرح أٌ اإلشؼاع انًُثؼث ْٕ إشؼاع  ،تحٍث عركرة يؼادنح انرفرد كانرانً:
-3
ػُذ

Z= 2

َحصم ػهى:

َغرُرح يٍ خالل انًثٍاٌ أٌ انراسٌخ انًماتم نهمًٍح

ْٕ

-4
نذٌُا:

ٔ يُّ َغرُرح:

ٔ تانرانً َحصم ػهى:

http://phychi.voila.net

 -1دراسح انُظاو االَتقاني في وشيعح
-1.1
أ -نذٌُا:

تًا أٌ  iيمذاس ٌرضاٌذ أثُاء انُظاو االَرمانً حغة انًثٍاٌ ٔ ،انًمذاس

يمذاس ثاتد حغة

يمذاس ٌرُالص أثُاء ْزا انُظاو االَرمانً.

انؼاللح أػالِ  ،فٓزا ٌؼًُ تأٌ
ب-
ػُذ انهحظح َ ،t= 0دذ أٌ  ٔ i=0تانرانً ذصثح انؼاللح أػالِ كانرانً:
إرٌ

ج-
حغة انًثٍاٌ َحصم ػهى انُظاو انذائى ػُذيا ٌكٌٕ  ،t>5msحٍث ٌكٌٕ انًمذاس  iثاترا )ٔ ،(i=Ip= 100mA
تانرانً ذكرة انؼاللح انغاتمح كانرانً:
إرٌ:

-1.2
أ-
تًا أَُا َرٕفش فً انحانرٍٍ األٔنى ٔ انثاٍَح ػهى َفظ انًمأيح انكهٍح:
إرٌ عُحصم فً انحانرٍٍ ػهى َفظ شذج انرٍاس فً انُظاو انذائىْ ٔ ،كزا فانًُحٍُاٌ (ب) ٔ (ج) ًْا انًٕافماٌ
نٓاذٍٍ انحانرٍٍ.
ٔ تًا أٌ  L2>L1إرٌ عُحصم ػهى  ٔ 2>1حغة انًثٍاٌ فانًُحُى (ج) نّ ثاترح صيٍ أكثش يًا ًْ ػهٍّ
تانُغثح نهًُحُى (ب) .إرٌ انًُحُى (ج) ٌٕافك انحانح انثاٍَح ٔ انًُحُى (ب) ٌٕافك انحانح األٔنى.
ب-
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إرٌ:

 -2دراسح انُظاو االَتقاني في يكثف
-2.1

يذخم انجهاس

K

i
C

Uc

انهيكم

E
R

-2.2
إرٌ:
-2.3
إرٌ:
ٔ تؼذ أٌ َؼٕض فً انًؼادنح انرفاظهٍح َدذ:

نكً ذرحمك ْزِ انًؼادنح كٍفًا كاٌ انراسٌخ ٌُ tثغً أٌ ٌرحمك:
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B= E
ٔ
إرٌ
ٔ تًا أٌ فً انهحظح  t=0نذٌُا
إرٌ A=-B=-E
-2.4
نذٌُا
-2.5

 -3دراسح تثادل انطاقح تيٍ انًكثف و انىشيعح
-3.1
ترطثٍك لإٌَ إظافٍح انرٕذشاخ َحصم ػهى :
ٔ نذٌُا:

-3.2
نذٌُا:

إرٌ فانطالح انكهٍح نهذاسج ) (LCذُحفع أثُاء انرزتزتاخ.
ٔ ْكزا فٓزِ انطالح ذغأي انطالح اانكٓشتائٍح انًخضَح فً انًكثف لثم غهك انذاسج انذاسج انكٓشتائٍح:
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انجشء األول :انسقىط انزأسي نجسى صهة
 -1دراسح حزكح انكزيح a
-1.1
َطثك لإٌَ ٍَٕذٍ انثاًَ:
َغمط ْزِ انؼاللح ػهى انًحٕس

إرٌ:

خ ع:

-1.2
خالل انُظاو انذائى نذٌُا:
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 -2دراسح يقارَح نحزكتي انكزتيٍ ) (aو )(b
-2.1
نذٌُا:

إرٌ عرغرغشق انكشج )ٔ (bلرا أكثش نهٕصٕل إنى انغشػح انحذٌح يٍ انكشج )(a

ٔ تًا أٌ
-2.2
نُحذد ذؼثٍش انفشق انضيًُ  t1تٍٍ انكشذٍٍ أثُاء انُظاو االَرمانً :
حغة يؼطٍاخ انرًشٌٍ نذٌُا:

نُحذد اٌَ ذؼثٍش انفشق انضيًُ  t2تٍٍ انكشذٍٍ أثُاء انُظاو انذائى:

ٔ تانرانً عٍكٌٕ انفشق انضيًُ انكهً تٍٍ انكشذٍٍ ْٕ:

انجشء انثاَي :تغييز انشزوط انثذئيح نحزكح يتذتذب غيز يخًذ
-1
 انمجموعة انمذسوسة :انجسم )(S -جشد انقوى:

 لإٌَ ٍَٕذٍ انثاًَ:َغمط انؼاللح ػهى انًحٕس )(Ox
ٔ تانرانً َحصم ػهى :
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-2
حغة انًؼادنح انرفاظهٍح َدذ:
-3
انرؼهٍم األٔل
تًا أٌ فً انحانح األٔنى ذُؼذو انغشػح ػُذيا ٌصم يشكض لصٕس اندغى انُمطح  ، Aتًٍُا فً انحانح انثاٍَح
 ،فٓزا ٌؼًُ أٌ ٔعغ انًرزتزب فً انحانح انثاٍَح عٍكٌٕ أكثش يًا ْٕ ػهٍّ فً انحانح األٔنىٔ ،
تانرانً فانًُحُى (ب) رٔ انٕعغ األصغش ْٕ انًٕافك نحشكح انًرزتزب فً انحانح األٔنى.
انرؼهٍم انثاًَ
ٌرٕاخذ يشكض لصٕس اندغى ) (Sػُذ انهحظح ) (t=0نهحشكرٍٍ يؼا فً َفظ انُمطح (A) :يغ )ٔ ، (xA>0
تؼذ ذحشٌش اندغى عٍرٕخّ اندغى فً كهرا انحانرٍٍ فً انًُحى انغانة ٔ ،تًا أٌ عشػرّ انثذئٍح غٍش يُؼذيح
فً انحانح انثاٍَح ػكظ انحانح األٔنى (تًٍُا نًٓا َفظ انرغاسع ) ،فٓزا ٌؼًُ أٌ يشكض انمصٕس عٍصم إنى
انُمطح ) (Oراخ األفصٕل انًُؼذو فً نحظح راخ ذاسٌخ أصغش فً انحانح انثاٍَح يماسَح يغ انحانح األٔنى.
إرٌ :انًُحُى (ب) ْٕ انًٕافك نحشكح انًرزتزب فً انحانح األٔنى.
-4
-4.1
تاػرثاس انًُحُى (أ) انًٕافك نهحانح انثاٍَحَ ،دذ ػُذ انهحظح ( t=0حٍث ٌُطثك يشكض انمصٕس  Gيغ انُمطح
 ) Aأٌ :
d =x2(t=0) = 3cm
d=3cm

ٔ تًا أٌ انًُحُى (أ) ْٕ انزي ٌٕافك حشكح انًرزتزب فً انحانح انثاٍَح ،إرٌ ٔ حغة انًثٍاٌ َدذ:

xm2 = 4cm

-4.2
لإٌَ اَحفاظ انطالح انكهٍح:

إرٌ:
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-4.3
نُحذد أٔال إشاسج

نذٌُا ػُذ انهحظح :t=0

إرٌ:
ٔ ْكزا َدذ أٌ:

عشػح اندغى ػُذ أصم انرٕاسٌخ ًْ:

ٔ تًا أٌ

إرٌ

إرٌ

نُحذد اٌَ ذؼثٍش
نذٌُا:
ٔ َؼهى أٌ:

ٔ تًا أٌ

إرٌ:

ٔ تانرانً َحصم ػهى:
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