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     :ا�*�(��ء
 و مسكن آلالم لاللتهابساليسيليك ذي الخصائص المضادة ال نبات ملكة البراري على حمض أزهارتحتوي : 1الجزء

COOHHHOCالمفاصل صيغته العامة  −مثل  تA− ة المرافقحيث قاعدتهب AH و نرمز له بـ 46
COOHHOC 46

    
lmolCaنحضر محلول لحمض ساليسيليك تركيزه المولي  /10

mlVa و حجمه =−2   2,5  فنجدPH ، نقيس الـ =100
 ساليسيليك مع الماء ؟ ال أكتب معادلة التفاعل حمض  )1

  لتقدم النهائي، ماذا تستنتج ؟ أحسب نسبة اأنشئ جدول تقدم التفاعل ؟ )2

AH/Aواستنتج ثابتة الحمضية للمزدوجة  K التوازن ة أحسب ثابت )3
 ؟  -

)100/(نريد التأكد من التركيز لحمض ساليسيليك تجاري مكتوب على علبته  )4 lgمرات ثم نأخذ حجم 10   لهذا نخففه 
ml20ول هيدروكسيد الصوديوم  و نعايره بمحل من المحلول المخفف)(

−+ + OHNa تركيزه المولي lmolCb /10
1−=  

  : فنحصل على النتائج التالية 
 اكتب معادلة تفاعل المعايرة ؟   .أ 

�� ؟     ثم �� �� ا������ �	��� أ%$ أ���ء ا!ر �م ا�

 

 

 

 

 

 

 عين إحداثيات نقطة التكافؤ   ؟  .ب 

  

 ؟ aC′ لمخففأحسب تركيز الحمض ا  .ج 

)100/( هل الكتابة ؟  aCتركيز المحلول األصلي استنتج   .د  lg؟  صحيحة 

  .ة الكاشف المناسب لهذه المعايرة اختر من بين الكواشف الملونة التالي  .ه 

  

  

  : 2ا�-!ء

��دا .���-��ل آ*��( ، �'��ي  % 01	� ;'8�ل ;�:� �	�5ات  Pb(s) %78 �64'� ا��45ص ا!ول���رة �0:�� =;

Pb2+(aq) +2 NO3)ا��45ص 
-(aq) )  >05آ�?C1=0.1mol/l   �@� A8� ); ن�C; ���ر  Ag(s)و ا���=;

� ;'8�ل �	�5ات ا�6@� � ��:0�(Ag+(aq) + NO3
-(aq) )  >05آ�?C2=5.0.10-2mol/l  .                                   

�
5 أ��� �D8���( .�ا�'�  . �	�5ات ا���?����م �E4 ا�
D��6ز ا��G� 5�H�5��I )�. ?5آ��� �	ا�6@�  % A8� �ه K���� ا�-��د أن ا�KDL ا��M1N آE ;( ا��'8���( ه� .5
V1=V2=200ml .  د���� P.�Q ا���ازن �E%�6�8 داEO ا�-�  �D-K=6.8.1028  .  

6� ;-�د�� ا��  - أS K5ودأآ��Cا� Eى آ��
����� . E%�6 ا�Vي �'�ث 78% ;�Wد�� ا�-�    ؟و ا��	�X ا�

�O Kرج ا��E%�6 ا���:� - بNأ Qri  ، X�	ا�� MQ د��-8� �:�L8ر ا���D7 ا��'	; . 

� ا�-��د ;�E4 - ت�5I )�. E4��	1.0h   �1 او;� و �L[ \�ة ا����ر ا�Vي ��O ��  5]ل I=100mA .  


K آ��� ا�5GC.�ء اNأ E4���5ره� هVا ا����� %�5 ا�� �  .  ا^و;� O]ل هV< ا���ة ��


K ?=�5 - ثNا� أ KD  Eآ �	�8 %�C ) .�
� ) .�C8G ا������5 و ا�

 ./&  :F=9.65.104C.mol-1; M(Pb)=207.2g/mol ; M(Ag)=107.9g/mol        

 B.B.T  أحمر الكريزول  فينول فتالين  الكاشف

]   االنعطافمجال ]10;2,8  [ ]8,8;8,7  [ ]6,7;6  



  :1فيزياء

       K8D� 5ة; Eآ ��  : و ?a�'S ا�Dd* إن و��;b ا��-E�8  ;( ا��W.� ا��-�Dة .a�'S أو DO* 	�3 ا�12آ�
I(  ECH5.�:�� ا�GCا��ارة ا� �� )1 : (-� ����� ?�?5ا C? ��.�Q�ن ;�Lو;� ا��ارة ;�=�5ة ، ا�DvE 6=e�C�   و ?C�ن �-� ا�

FC µ1=�5I )�. 5?�ر ا���D? 7	'	; �D-� يVا� �'ES %78 ا�ECH ا��� ��fم ا[%Wة .5;��1ت ا�%�
�. e�C�� ا�       
   �g'8ا� ��  :  ?=h8 ا�tbI�L=0.�^�� ا�0;( 

1(  �g'8ا� ��0=tiر�� e�C� ...............؟  �و ا����ر ا���ر  �S� � �C�ن ا�

2( Cن \�ة ا����ر ا��C? M:م ا��ا�g	ا� ��� ا��ارة ;	-�;� ؟ �� ا���ر :�.5G..............  

=S'8�Ω�ل %78 ا��	'	7 ا!ول �K1 أن ?C�ن  ��� ا���Lو;�  )3 kR  ............؟ 2

5  ��� ا���Lو;� ؟ 8�5ور ;( ا��	'	7 ا!ول إ�7 ا��	'	7 ا�� )4�=S? �6C� ���............. 

II(  ECHا��ارة ا� �� )3 ( ��.�Q 5ا?�? ����� ا�D-�و;� ;�=�5ة و�L�C?vE�ن ا� ��8 و � و ?C�ن ;�Lو;� ا�� \�-=6G;      

    �G@�5'? E;�-;L ؟ 

1(  ��8j�6د�� ا���-�� ا���ر .���ارة �'hL ا�:�.5GCا����ر ا�E
dt

di

R

L
i =−  .......... ......  ؟.

2(  ECH7 ا�	'	;)و;� ) 4�L�� ا��5I )�. h�D�� ا�:�.5GCا���?5 ا� E���R؟   ........... ........ 

3(  ECHل %78 ا��S'8�)4 ( ن�C? أن K1�Ω= kR 5,1k�5'? E;�-; ا�� \�-  و� HL 6,0=.    

4( eه�0ازا آ�Wا Mر.$ را� )C�� ا����� و ا��\�-�  ؟  ��5I )�. 5?�5ا �� ا����  
                                                                    

             

  

  

                

     EC\  )2(                                                         EC\        )4                (  

             

  

  

  

III( bj��� ا��5 1@bI�  b ا����ر ?�? P'? ��8آ e�C�   H� E =6v'( ا�

 bI�Lا� aر�l MQ7إ� bj��-��5ه� أ4] ��8�ار�2m ا� �g'� �� ).EC\5(  

� ا��e�C .�^�� ا�0;(-��( ;	'	7 ?=�5ات ا�� � )�D)EC\6 � ا��0dو

  �D- :R =10ΩΩΩΩ و  C =2.10-4F.   
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��0 ��8ارة ؟;� ا�M ا�	�gم ا��'ES %��8 ؟ )1 ��� ا�0;( ا��  ��   �Nد ;���

 2( )��g'86-�ل ��ل .�( ا���� ا��D � ا�@�:-� .�  K
Nأ t=0 و t = 30ms؟   

�-���1 هV< ا��gه5ة @�e ��8ارة ;���ا �0ود ه� .��?5 )3 � ug = ki  . ��� �;kف ؟�Gا ا�Vه h�L'��   
   :2��! �ء

  ::�آ��9 :-� ��9  =� دارة 	2*�	%� 	�-!ة �%-�اء >�;) 81*7( :(�7 ا�����92     

)()2cos( : (x1) :&��9 ا�$2:� ���(�?7 -     0 ftuutu m π+= 7�):   )2cos( ftum π�@%A� �8رة ا�(�ادB��9 ا&: .  

)()2cos( : (y1) :$:� ا��?$ل ���(�?7 -     ftvt m πϑ   .  و:(�7 ا�8Bرة ا���	%�=

)(.).()(:  :&��9 ا��E)��� �:$2ج -     tutvkts =.   

 �A�F$82*7(     :(�7 ا� (بH�H2ا� I8�8�8 آ� .%J �)@�%J 7K�)ا� L�����)ا�  .%J MA�Nا Oآ�� P9Q �: divs /50µ 

 �)�Aا� .%J ��Rا��أ ��Rو ا����     divv /1 L�%?�)%� �9����� A و  B.    

    - u(t) و )(tϑ2$:�ات ا�-���9  ؟%� L ��$	 �/Rا$� L�A9/�	   

    - V�9/: 79� u(t) و )(tϑ L�%?�)ا� .%J x1 و y1I8�*�8�8 ا� PRو M� MA�Nا�(�$ر ا W	 ن�A9/�	 ن�Y�=)ن ا��/Eن ا�$*   .    

   ا2J(�دا J%. ا�$�A�F >�د 	&%\ ]$ا�3 ا�(���. ا�((��8Z� 7رة ا�(=(�� وا�(���. ا�((��8Z� 7رة ا�(=(��؟-1

2- L	 7�8رة ا�((�%� ���(���. :   >�د :�دد آBا(A)اH؟  وآ L)=)ا�2$:� ا�  

3- L	 7د ��� آ�< �A�F$%� 3��)&2R��  u0 و  um و  m؟ L�)=2�9 ا���   

   ه7 �8وط ا�L�)=2 ا�-�� 	��AA ؟-4
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