
             سا1 :  المدة 2011/2012    (اختياري)    فرض الثالثي الثاوي السعيد عبيد عيه التىتت باتىت/ثا

 : (ن20)التمريه االول

يٍ انًاء فُحصم ػهٗ يحهٕل        V =100mLفٙ حدى    يُّ(V0 ( َزٚب حدى,اساط CH3NH2غاص يثٛم ايٍٛ 

moL .Lحشكٛضِ انُٓائٙ  (S0 )يائٙ يثٛم ايٍٛ
-1

 10 
-2

 ×C=19  ٙ5= ٔ َسبت حقذيّ انُٓائx10
-2

 τf 

 اكخب يؼادنت اَحالل يثٛم ايٍٛ فٙ انًاء ثى اَشئ خذٔال نخقذو انخفاػم 1)

  انذاخهخٍٛ فٙ انخفاػم انحاصم Acide∕ Baseاكخب انثُائٛخٍ  ( أ2)

( V0 (أخذ قًٛت كال يٍ انخقذو االػظًٙ ٔ انُٓائٙ ثى اسخُخح انحدى  (ب

احسب كخهت يثٛم ايٍٛ انُقٙ انًُحهت قٙ انًاء   (خ

 . انًحهٕل ػُذ حانت انخٕاصٌ PH ٔاحسب قًٛت ,أخذ قٛى حشاكٛض االَٕاع انكًٛٛائٛت ػُذ حانت انخٕاصٌ  (3

  :  الحذٖ انثُائٛخٍٛ ٚؼطٗ بانؼباسةKaاثبج اٌ ثابج انحًٕضت   (4 
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                                   ? نهثُائٛخٍٛ انذاخهخٍٛ فٙ انخفاػم PKa احسب قًٛت ) 5

g.mol 31 =(   :  انًؼطٛاث 
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 NH2 CH3 ( M  , Pke=1425ػُذانذسختC°  , 
1-

 =22.4L. mol VM     

  : ( 20ٌ)انخًشٍٚ انثاَٙ 

 :َحقق داسة كٓشبائٛت يكَٕت يٍ 

راحٛخٓا  ) ٔشٛؼت,( (Kقاطؼت  -جهازامبير متر ,( E=12V)يٕنذ

L=160H ٔيقأيخٓا (r) َاقم أيٙ,( يدٕٓنت R=240Ω  

 .جهاز فىلط متر, C=160μFيكثفت فاسغت سؼخٓا - صًاو ثُائٙ

 :( K) َغهق انقاطؼت t=0ػُذ انهحظت 

 اكخب انًؼادنت انخفاضهٛت نشذة انخٛاس انًاس بانذاسة ( أ (1 

i(t)=A(1-e (   :انًؼادنت انخفاضهٛت حقبم حال يٍ انشكم  (   ب
αt

 . α و A ػٍٛ انثٕابج 

يٍ قًٛخّ ػُذ انُظاو انذائى    %99.5َؼخبش اٌ قًٛت شذة انخٛاس حصم انٗ ∆ 3.2S t=ػُذ انهحظت  (2

     ?( ½t) ٔيا ْٕ يذنٕنّ انؼًهٙ فٙ انذاسة ثى اسخُخح قًٛت   (τ)احسب ثابج انضيٍ  ( أ

 . بشس اخابخك ?خٓاص انفٕنط يخش ٔ االيبٛش يخشػُذ انُظاو انذائى : ياْٙ انقٛى انخٙ ٚشٛش انٛٓا كال يٍ (  ب

  .(  (rاحسب قًٛت يقأيت انٕشٛؼت  (   ج

  . ∞→t و t=1.92sاحسب قًٛت انطاقت انًخضَت بانٕشٛؼت ػُذ انهحظت   (3

 39V UC - =فٛشٛش يقٛاط انفٕنط يخش انٗ انقًٛت    (K) ػُذ انُظاو انذائى َفخح انقاطؼت   4)

  .احسب قًٛت انشحُت انًخضَت بانًكثفت ثى احسب قًٛت انطاقت انًخضَت بٓا  (   أ

 ?ثى اػط حفسٛشا نٓزِ انُخٛدت  (η)احسب يشدٔد انخحٕٚم انطاقٕ٘  (5  

 



            سا1 :  المدة 2011/2012    (اختياري)فرض الثالثي الثاوي     السعيد عبيد عيه التىتت باتىت/ثا

 : (ن20)التمريه االول 

 (  (PH=7 يٍ انًاء انًقطش 100mL يٍ ْزا انغاص فٙ 112mL َزٚب, اساط CH3NH2غاص يثٛم ايٍٛ 

 11.69 حسأ٘ °25C نّ ػُذ انذسخت PHقًٛت ال  (S0 )فُحصم ػهٗ ػهٗ يحهٕل 

 .اساط - ػشف االساط حسب بشَٔشخذ ثى بٍٛ اَّ حذد حفاػم حًض  ( أ1)  

 . (S0 )  نهًحهٕل ) C  ( 0احسب انخشكٛض انًٕنٙ  (    ب

 .انذاخهخٍٛ فٙ انخفاػم Acide∕ Baseاكخب يؼادنت حفاػم يثٛم ايٍٛ يغ انًاء ثى اكخب انثُائٛخٍ (2

 ?ٔيارا حسخُخح  ( fτ )اَشئ خذٔال نخقذو انخفاػم ٔاحسب َسبت انخقذو انُٓائٙ (3

    . C   0  وfτ  ػبش ػٍ يخخهف حشاكٛض االَٕاع انكًٛٛائٛت ػُذ حانت انخٕاصٌ بذالنت   4) 

 .  ثى احسب قًٛخّ C   0و  fτ  اػط ػباسة كسش انخفاػم ػُذ حانت انخٕاصٌ بذالنت (  أ (5

CH3NH2/  CH3NH3) نهثُائٛتKaبٍٛ اٌ ثابج انحًٕضت   ( ب
+
                  K /  Ke = Kaٚؼطٗ بانؼالقت   (  

CH3NH2/  CH3NH3)نهثُائٛت   PKaٔاحسب قًٛت ال 
+
   ) ?                                                                              

L .mol 22.4=    :                 انًؼطٛاث 
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 VM ,    Pke=1425  ػُذ انذسختC°  

   : ( ن20)التمريه الثاوي 

 :َحقق داسة كٓشبائٛت يكَٕت يٍ 

راحٛخٓا ) ٔشٛؼت,( (Kقاطؼت  -جهازامبير متر ,( E=12V)يٕنذ

L=160H ٔيقأيخٓا (r)َاقم أيٙ, ( يدٕٓنت R=240Ω   

 .جهاز فىلط متر, C=160μFيكثفت فاسغت سؼخٓا - صًاو ثُائٙ

 :( K) َغهق انقاطؼت t=0ػُذ انهحظت 

 اكخب انًؼادنت انخفاضهٛت نشذة انخٛاس انًاس بانذاسة ( أ (1 

i(t)=A(1-e (   :انًؼادنت انخفاضهٛت حقبم حال يٍ انشكم  (   ب
αt

 . α و A ػٍٛ انثٕابج 

يٍ قًٛخّ ػُذ انُظاو انذائى    %99.5َؼخبش اٌ قًٛت شذة انخٛاس حصم انٗ ∆ 3.2S t=ػُذ انهحظت  (2

     ?( ½t)  ٔيا ْٕ يذنٕنّ انؼًهٙ فٙ انذاسة ثى اسخُخح قًٛت  (τ)احسب ثابج انضيٍ  ( أ

 . بشس اخابخك ?خٓاص انفٕنط يخش ٔ االيبٛش يخشػُذ انُظاو انذائى : ياْٙ انقٛى انخٙ ٚشٛش انٛٓا كال يٍ (  ب

  .(  (rاحسب قًٛت يقأيت انٕشٛؼت  (   ج

  . ∞→t=1.92ms ٔ tاحسب قًٛت انطاقت انًخضَت بانٕشٛؼت ػُذ انهحظت   (3

 39V UC- =فٛشٛش يقٛاط انفٕنط يخش انٗ انقًٛت   (K) ػُذ انُظاو انذائى َفخح انقاطؼت   4)

  .احسب قًٛت انشحُت انًخضَت بانًكثفت ثى احسب قًٛت انطاقت انًخضَت بٓا  (   أ

 ? ثى اػط حفسٛشا نٓزِ انُخٛدت (η)احسب يشدٔد انخحٕٚم انطاقٕ٘  (5  

 نٕشاٌ :                                                                                    االسخار                


