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 تمرين كيمياء

3الجزء األول دراسة محلول حمض االيثانويك  2CH CO H 

2Cنقوم بتحضير محلول مائي لحمض اإليثانويك تركيزه  10 mol/ l  . كليا مع اإليثانويك ال يتفاعل نعتبر بأن حمض

 .الماء

 .أكتب معادلة تفاعل حمض اإليثانويك مع الماء ( 1

 . Cوتركيز المحلول  للتفاعل السابق بداللة نسبة التقدم النهائي  Kأعط تعبير ثابتة التوازن ( 2

0.04بالنسبة ل  Kأحسب : تطبيق عددي         . 

025موصلية هذا المحلول عند  أعطى قياس( 3 C  ،21.610 S/ m  . أعد حساب ثابتة التوازنK . 

: نعطي الموصليتان األيونيتان ب    
2 1Sm mol   ،

3 3

3 3

CH COO H O
4.0910 ; 35.010 

     

3للمزدوجة AK  أحسب ثابتة الحمضية  ( 4 2 3 2CH CO H/CH CO


 

25نعطي عند  C، للماء األيوني الجداء 
14

Ke 10
 

 الثاني معايرة محلول هيدروكسيد الصوديومالجزء 

، ولتحقق من هذه االشارة  0Sنرمز لهذا المحلول ب " %20محلول هيدروكسيد الصوديوم "تحمل لصيقة منتوج للتنظيف العبارة 

 .0Sللمحلول  0Cوتركيزه أصغر بمأة مرة من التركيز  1.0حجمه  1Sمحلوال 0S، نحضر انطالقا من  (20%)

1Vنعاير حجما  10m 1من المحلولS بمحلول 

حمض الكلوريدريك تركيزه  
1

AC 0.1mo .
 

BpHونحصل على المنحنى  pHبقياس  f(V ) 

 .الحجم المضاف من الحمضBVالتالي ، حيث يمثل  

 .أكتب معادلة تفاعل المعايرة( 1

 ، واستنتج قيمة التركيز B,EVالحجم  حدد مبيانيا( 2

1C  1للمحلولS 

  0Sللمحلول  0Cاستنتج التركيز ( 3

 استنتج النسبة المؤوية لهيدروكسيد الصوديوم في( 4

 .لتنظيف وقارنها مع االشارة المكتوبة على اللصيقةمنتوج ا 

 

 

 ، هي  0Sالكتلة الحجمية اامحلول  -- نعطي 

3 3
1.22 .10 kg.m

  

نعطي الكتل المولية الذرية  --
1

M(Na) 23g.mo
 و

1 1
M(O) 16g.mo , M(H) 1g.mo

   

 

 
 أول فيزياء تمرين 

 مستعملة في مكبر الصوت، rلوشيعة مقاومتها  Lلتحديد معامل التحريض 

 : 1-ننجز تجربة على مرحلتين باستعمال التركيب التجريبي الممثل في الشكل 

 لمكثف بالدراسة التجريبية لشحنه Cنحدد قيمة السعة : المرحلة األولى  --

Eبواسطة مولد كهربائي مؤمثل قوته الكهرمحركة   6V . 

 ندرس تفريغ هذا المكثف في الوشيعة لتحديد: المرحلة الثانية  --

:  نأخذ .     Lقيمة معامل التحريض  
2

π 10  

 .تحديد سعة المكثف( 1

 (1)إلى الموضع ( 1-الشكل)  Kالمكثف غير مشحون، نؤرجح قاطع التيار 

عند لحظة نختارها أصال للتواريخ   t 0 فيشحن المكثف عبر موصل، 
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أومي مقاومته   R 100Ω . نعاين بواسطة راسم التذبذب ذي ذاكرة 

التوتر 
C

u 2-بين مربطي المكثف ،فنحصل على المنحنى الممثل في الشكل . 

أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  (1.1
C

u . 

: حل هذه المعادلة التفاضلية هو ( 2.1
C

t
u A 1 exp( )

τ

 
   

 
 ، 

 .بداللة برامترات الدارة τو Aأوجد تعبير كل من الثابتتين 

 المماس للمنحنى( T)يمثل المستقيم ( 3.1
C

u f(t)  

عند اللحظة  t 0 .استنتج انطالقا من منحنى 

 .للمكثف Cقيمة السعة  2-الشكل
 

 التمرين الثاني كهرباء
 التحديد التجريبي لسعة مكثف

 .باستعمال مولد مؤمثل للتيار الكهربائي( 1
 :، والمكون من  1أنجزت مجموعة أولى من تالميذ القسم التركيب التجريبي الممثل في الشكل  تحت اشراف استاذ المادة ،

 .0Iد الدارة بتيار كهربائي شدته ومولد مؤمثل للتيار يز --

 .Rموصل أومي مقاومته  --

C)1مكثفين  -- C)2و  ( 1Cمركبين على التوازي ، سعة األول  ( 7.5 F   2، وسعة اآلخرC  مجهولة . 

 .Kقاطع التيار  --
tعند لحظة  0 سك معلوماتي ، تم الحصول على منحنى تغيرات الشحنة الكهربائية ، أغلق أحد التالميذ الدارة ، بواسطة نظام مq  للمكثف

C)1المكافئ للمكثفين  C)2و  (  .2، الشكل  ABuبداللة التوتر  (

 ما الفائدة من تركيب المكثفات على التوازي ؟ (1.1

 سعة المكثف éqCقيمة  حدد،  2باستثمار منحنى الشكل ( 1.2

C)1المكافئ للمكثفين  C)2و ( ). 

 .2Cاستنتج قيمة ( 1.3

 

 لرتبة توترRC بدراسة استجابة ثنائي القطب  (2
 أنجزت مجموعة ثانية من التالميذة نفس القسم التركيب

 :، والمكون من  3التجريبي الممثل في الشكل 

 .Eمولد مؤمل للتوتر قوته الكهرمحركة  --
Rموصل أومي مقاومته  -- 1600 . 

 ،  2Cالمكثف السابق ذي السعة  --

 .ذي موضعين Kقاطع التيار  --

 بعد الشحن الكلي للمكثف ، أرجح أحد التالميذ قاطع 

t، عند لحظة  2التيار الى الموضع  0. 

 بواسطة نظام مسك معلوماتي ، تم الحصول على منحنى 

تغيرات التوتر 
2Cu (t)  4، بين مربطي المكثف ، الشكل. 

 التي يحققها التوتر أثبت المعادلة التفاضلية ( 2.1

2Cu (t) أثناء تفريغ المكثف. 

لى شكل يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية ع( 2.2
2

t

Cu (t) E.e

 . أوجد تعبير ثابتة الزمن  بداللة ،R  2وC 

 2Cحدد من جديد قيمة السعة ( 2.3


