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  )نقط8(اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكيمي
) .ائيتوفر على محلول م ن- )0S لحمض HA 0ترآيزه المولي 0.1 /C mpol l=. مائي نرید تحضير محلول( )1Sمن  انطالقا ( )0S 

2ترآيزه المولي
1 10 /C mol l−=1  وحجمه 100V ml=  

)یجب اخده من  الدى  الحجم0Vقيمةاحسب    - 1-1  )0Sلتحضير ( )1S   
  
) التي  یجب اتباعها  لتحضيرت  صف  الخطوا2-1 )1S محددا  األواني  الزجاجية المستعملة   

) المحلول pH أعطى قياس-3-1 )1Sبواسطة جهازpH 3.8 متر القيمةpH 025عند   = C  
   مع الماء الحمضهدا  تفاعل ضعيف اآتب معادلة HA أن الحمض بين-ا
 HA .الحمض  معامل تفكك  α. نعتبر -ب
HA/ للمزدوجة بداللة AK  عبر عن ثابتة الحمضية- A−1 بداللةC و α  
 أن  احسب  قيمة لهده المزدوجة علما -
320AVالمزدوجة بطریقة اخرى نعایر حجما . لهده ApK لتحدید قيمة-4-1 cm=.  . ول من )المحل )1S بمحلول مائي ( )BS لهيدروآسيد 

1يزه الصودیوم ترآ 2C C= 310 عند اضافة الحجمBV cm= من ( )BSیكون pH 4.76 الخليط المحصل عليه هوpH = .

HA/م تعرف على المزدوجة  ثApKاوجد قيمة  A−من بين المزدوجات التالية   
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   البروبيل 1- مثيل  اسمه ایثانواتD فنحصل على من بين الناتجين على مرآب B یتفاعل مع آحول HAنجعل الحمض -1
   اسم المجموعة العضویة التي ینتمي اليها أعط ثم D اآتب الصيغة نصف المنشورة للمرآب 2-1
   و اعط اسمه و صنفه B  استنتج الصيغة نصف المنشورة للكحول2-2
   یدویة ومثل في الفضاء متامثليها الصوریين B جزیئة الكحول  أن بين 2-3
   E فنحصل على مرآب عضوي 2SOCl یتفاعل مع آلورور الثيونيل HA نجعل الحمض 2-4
  E و المرآب HA اآتب معادلة التفاعل السابق باستعمال الصيغتين نصف المنشورتين للحمض2-4-1
3 یتفاعل مع امينو ایثان E نجعل المرآب 2-4-2 2 2CH CH NH  فيتكون ناتج عضويF اآتب مستعمال  . و آلورور اإلثيل أمونيوم

  Fسم المرآب . الصيغ نصف المنشورة معادلة هدا التفاعل 
  اء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفيزي
  ) نقط2( 1تمرين 

XX عمودیا عل المحور البصري الرئيسيABئا حقيقيا  نضع شيئا مضي ) لعدسة ′ )Lرقيقة مرآزها البصري O   
A نحصل على صورة واضحة -1 B′ D    توجد على مسافةE على شاشة ′ AA′= من الشيء AB .  حدد معلال جوابك طبيعة العدسة  
   اعط شرطي آوص و ادآر آيف یمكن تحقيق هدین الشرطين تجریبيا -2
A وصورته AB الشيء 3 B′ 30D ممثالن على الشكل بالسلم المحدد و المسافة هي ′ cm=قا من الشكل استنتج قيمة تكبير العدسة انطال  
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A انقل الشكل على ورقة تحریرك ومثل عليه مسار شعاعين ضوئين یمكنان من الحصول على -4 B′    AB صورة الشيء ′
fة عين مبيانيا قيمة المسافة البؤریة الصور-5   C للعدسة و استنتج قيمة قوتها ′
  )نقطة5.5 (2تمرين 
   و المتكون من 1نعتبر الترآيب الممثل في الشكل  -1

)جسم صلب • )S 200 آتلتهm g= قابل لإلنزالق 

030αعلى سكة مائلة بزاویة   بالنسبة للمستوى =
 األفقي 

)وانة اسط • )C 8 متجانسة شعاعهاr cm= قابلة 

)للدوران حول محور تماثلها اإلفقي  )∆ 
خيط غير مدود آتلته مهملة ملفوف على األسطوانة  •

)ربط طرفه الحر بالجسم  )Sت نعتبر االحتكاآا 
ناخد . مهملة و الخيط الینزلق على األسطوانة 

210 /g m s= 
)نحرر  )S0 لحظة تاریخها عندt )نمعلم موضع  . O فينزلق بدون سرعة بدئية انطالقا من الموضع = )S عل السكة في آل 

) للجسم G لمرآز القصور GXلحظة باألفصول  )S في المعلم ( );O i.   

)ینزلق  )S من O نحو A 21.2بتسارع ثابتa ms−= و یمر من A 11.7بالسرعةAV ms−=  

)حدد معلال جوابك طبيعة حرآة  1-1 )S ثم اآتب المعادلة الزمنية لهده الحرآة   

) عند مرور GXاوجد قيمة  1-2 )Sمن A 

)ساسية للدیناميك على بتطبيق العالقة األ 1-3 )S اوجد قيمة T توتر الخيط  

)بتطبيق العالقة األساسية للدیناميك على  1-4 )C اوجد تعبير J∆ عزم قصور( )Cبالنسبة للمحور (  aو T  وr بداللة ∆(
 ∆Jاحسب 

) ونثبت من جدید  القيمة αنعطي للزاویة  -2 )S بطرف نابض لفاته غير متصلة وآتلته مهملة و صالبته K .  الطرف اآلخر للنابض

) مرآز قصور Gعند التوازن یكون أفصول. مثبت بحامل  )S 

)منعدما في المعلم  );O i نختار هده الحالة مرجعية لطاقة الوضع
  المرنة 

)نزیح  )S افقيا بالمسافة mX ثم نحرره بدون سرعة بدئية عند اللحظة 
0t   )2شكل ( فيتدبدب بدون احتكاك عل السكة =
  Gلحرآة المعادلة التفاضلية  اثبت اعتمادا على الدراسة الطاقية 2-1
 تغيرات االستطالة 3 یمثل المنحنى الممثل في الشكل 2-2

( )x tلحرآة( )S باستغاللك للمنحنى   

)اوجد تعبير  • )x t  
 Kاستنتج قيمة  •
 في الحالة التي یكون الطاقة G أوجد قيمتي افصولي2-3

)الحرآية للجسم   )S تساوي طاقة الوضع المرنة  
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      ) نقطة4.5( 3تمرين 
   من 1یتكون الترآيب الممثل في الشكل  -1

52.10Cمكثف سعته  • F−=  

 L و معامل تحریضها rوشيعة مقاومتها  •
0 توترا مستمر ثابتا قيمته مولد یعطي • 6U V= 
  Kقاطع للتيار •
فيشحن المكثف  احسب ) 1( في الموضع Kنضع  1-1

   المكثف عند نهایة الشحن  زنهاالشحنة الكهربائية التي یخت
0t التاریخذات عند اللحظة حنؤ رج 1-2  القاطع الى =

)تغيرات التوتر ) 2(یمثل الشكل ) 2(الموضع )CU t اعتمادا على المنحنى . بين مربطي المكثف بداللة الزمن 
  فسر ما یحدث في الدارة   - أ
احسب الطاقة الكهربائية الضائعة بين   - ب

0tالتاریخين  3t و= T= حيثT 
 شبه الدور للتدبدبات 

لصيانة التدبدبات الكهربائية في الدارة  1-3
) مولدا إليهانضيف  )G یزودها 

بتوتر یتناسب اطرادا مع شدة التيار 

آما یبن الشكل الكهربائي المار فيها 

)نعتبر ) . 3( )q t شحنة شحنة 
 . tالمكثف في اللحظة دات التاریخ 

)اثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة )q t ثم حدد الشرط الدي 
   لتكون الدارة مقر تدبدبات جيبية kینبغي ان تستوفيه 

20Rعة و المكثف السابقين مع موصل اومي مقاومته نرآب الوشي -2 = Ω و 
مولد دي تردد منخفض یزود الدارة بتوتر متناوب جيبي 

( ) ( )0cos 2 .mu t U N tπ= توتره الفعال U فيمر في الدارة تيار . ثابت

)آهربائي شدته اللحظية  )i t) شاشة آاشف التدبدب بالنسبة نعين على ). 4شكل

) التوتر0Nللتردد  )u t  و التوتر ( )Ru t بين مربطي الموصل األومي
  ) 5(فنحصل على الرسم التدبدبي الممثل في الشكل 

    حدد معلال جوابك الظاهرة التي یبرزها الرسم التدبدبي2-1
  L وr اوجد قيمة آل من 2-2
 للتيار المار في الدارة و اآتب التعبير  0I احسب قيمة الشدة الفعالة 2-3

)العددي للشدة  )i t  
   التوتر الفعال بين مربطي المكثف مادا تستنتج ؟CU و U قارن 2-4
  بين مربطي الوشيعة و المكثف BMU اوجد قيمة التوتر الفعال 2-5
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  عناصر اإلجابة 

  الكيمياء 
0 عالقة التخفيف 1/1-1 10V ml=  
   انظر الكتاب المدرسي 1-2
1-3 1pH ogC≠ 2معادلة التفاعل .  الحمض ضعيف − 3HA H O H O A+ −+ +  

انحفاظ المادة نتوصل الى . الحياد الكهربائي . معامل التفكك .  اعتمادا على تعبير ثابتة الحمضية -ب
2

1

1A
CK α

α
=

−
  

4.76ApKحساب  =  
4.76ApK نقطة نصف التكافؤ وبالتالي1-4 pH= 3 وحسب المعطيات المزدوجة هي  = 3/CH COOH CH COO−  
   مجموعة االسترات 2-1/ 2

  2- بوتانول2-2    
      الفيزیاء 

   :2تمرین 
20.6GXالمعادلة الزمنية  1-1 t=  
1-2 1.2AX m= 

1-3 ( )sin
0.76

T m g a
T N

α= −

=
 

1-4 

2

3 2

.

4.10 .

T rJ
a

J kg m

∆

−
∆

=

=
  

  

2 /2-2 ( ) 24.10 cos 5. .
2

x t tπ−  =  
 

   112.34 .k N m−=  

2-3   1 2
2 2

2 2m mX X X X= − = +  

  

Genious
Typewritten text
www.9alami.com


