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  :1ا������ء

1-   :RL درا�� ����� ا���
   . r و�$�و��.�L وو��3 ����+ ./�012� R = 100Ω �- ��,+ أو�% �$�و��( RL  ����ن '&��% ا�$#" 

 4&5 t=0 "#$% ا���6+ �0�#% '&� ، RL 02���� +��8� 4���� E = 6v.   
  ا���ر A% ا�4ارة �4@� ا���- ����- ��ا?# را?< ا��=�=ب 2;�0ات ا����ر 

)B��C +��� )��5 +61ا�� D&1&ا�� .  
 ا��0آ�" ا��B�0G% ا������+ '< وC( ا�4ارة؟ -1.1���B2 I5ا  
 ا��% 12$$.� ا�4Kة  -1.2��L�ا���   ؟4OLد ����+ ا��N�01   ؟i(t)أ'MB ا����د�

1.3- ��Q 4دO I0 >م ا�4ا��R&ا� %A ر�43ة ا��� S�&�?ا  ا��$�و���Q r  ؟ �����3

 A% ا����3 A% ا�&R�م ا�4ا�< ؟ -1.4��Uا�� Q�#ا� "�Oأ  
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  : ��� و��

 ���� ���	 
���ل درا�� ������� ���� و�� C ���  :وا�-��,&� 	�) 1ا���((، &%�$ ا�#ارة ا��!� �
   .’R و R 	,��04 أو	��� 	2�و	�!-� -  I0 = 1mA 	,�# 	1	�( ���0�ر - 
 - ���� ���	 C  -67 ا���ر  8��.  

  ).2( ا�-,>6 إ�@ &1ر?�� t =t1 ا��9�0و:%# ) 1( <= ا�-,>K 6 &;6 ا�2�t = 0 67:%# ا��9�0 
  ).2ا���((  �� 	� G= ا�-���  #��H ا�$	�uC(t) ,ا��G و�� F	�,0	�� E-� =	����D� �%�ات ا��,�� 

A – ��O K VL1( 5&4 ا���:(  
4@� uC(t) أو0�B�2 4C ا���02 - 1� t و I0 و C؟   
2 -  ا�����Q 4Cأو D&1&ا�� D�5 دك���5�� C؟   
   ؟30V أ�O" ا��4ة ا�[ز� �1K- ا����Z ��5� أن ا���02 ا�$�6ي ا�=ي ����1( ا����Z ه� - 3
B - ��O KVLا��� %A )2:(  
 ا��% �1$$.� ا���02 - 1��L�ا���    ؟uC(t) أ'MB ا����د�
2 - M�4د ا���اO a و α و β را��0ات ا�4ارة�� �@4� 0�Bن ا������ �.�Cا��% �- أ  
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4 -�Oأ -�� Z��0ف ا��b -� ا���$�دة Q�#ا� "t1  وt2=6msل]d 4ة ا����0_ ؟�   
��Uاة اeورا���م     :2ا������ء
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92"�O &�02ون� ��1ل 5&4 ,�4.��� ���Q اة��   

                nRbCsnU:  ا����د� 1

0

93

37

140

55

1

0

235

92 3++→+   

  4Oد ��ع ا����5+ '< أ�O" 2;�0 ا���� ا�&�S2 5- ه=ا ا����5+ ؟ -1
 5- ا����5+ ا�&�وي ؟Mevا?�&�4O�� Sة  -2G2�&ا� Q�#؟ و ا� Q�#ا� I#U� ل�?����ا ا���1ل ا�&�وي �=.� �Q�#ا�  ��+ ا���61

I�� )0:Pb ا��2�ار ا�%,�#ة  -3
206

  U����J% �0%,�#ة 82
238

          1u.c² = 931,5Mev      ;  mn = 1,0087u  ؟92

      =G�&  :m(Rb) =92,9017u   ;  m(Cs) = 139,8871u ; m(U) = 234,9935u   ;  1Mev = 1,6.10-13J        
  :ا������ء

Ke=10 حيث C°25جميع المحاليل مأخوذة عند درجة الحرارة 
)/(410.8,1:  نعطي 14- −− =HCOOHCOOHK A و pKA= 3,7.   

   .pH=2,9 وله CA مائيا لحمض الميثانويك تركيزه (SA) نعتبر محلوال-1
   ؟KA مع الماء ثم حدد العالقة بين ثابتة التوازن المقرونة بالتفاعل و ثابتة الحمضية HCOOH أكتب معادلة تفاعل الحمض -1.1
   أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل ؟ حدد النوع المهيمن في المحلول ؟-2.1

:  بين أن نسبة التقدم للتفاعل تكتب -3.1
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                               .CA واستنتج التركيز τحسب  أ  -4.1
   لتحديد تركيز المحلول المائي السابق بواسطة المعايرة- 2

                                                                                 (SA) من المحلولVA= 10mlالقاعدية ، نأخذ حجما - الحمضية
CB= 10 لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه (SB)لول بمح ونعايره

-2
mol/l                                                                                   . 

  . المضافVB بداللة الحجم pHيمثل المنحنى جانبه تغيرات   
   المعايرة؟ أكتب معادلة تفاعل-1.2
  3الشكل             .AC حدد إحداثيات نقطة التكافؤ؟ ثم استنتج التركيز -2.2
VA= 10cm نمزج حجما -3.2

  بحجم SA)( من المحلول 3
   V’B    محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزهCB= 10

-2
mol/l         .                                                                             

   .pH = 3,7 الخليط فنحصل على القيمة pHنقيس 
HCOO] و [HCOOH] قارن -4.2

-
       ؟V’B ثم استنتج قيمة [

pH 
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