
  

 

نة س ل ية ا س ا ر د ل – 2016ا ـم : 2015  ـ ـ ـ رقـ حمروس  دورة  -1-فرض  ل  IIا
از ـج دة اإلنـ ــ ـ ـ ـ ـ ن :  مـ ا ت ـ ــ ـ ـ عـ ا  س

ية ن ا لث ا ا لوري ا ك  أ.ح.ع – ب
 زكــــدي رشيد . ذ

  .قبل اجناز التطبيقات العددية وحترر األجوبة خبط واضح ومقروء  ) التاطري مع ( تعطى التعابري احلرفية 
 (قطن 7)  ءمترين الكيميا

الخصوص في المواد الطازجة  مادة طبيعية توجد في عدد كبير من المواد الغذائية ذات أصل نباتي وعلى  Cالمعروف بالفيتامين  C6H8O6حمض األسكوربيك 
 مركب مضاد للعدوى، ومنشط للجسم، وهو. C500تحمل اإلشارة  أقراص كما يمكن تصنيعه في مختبرات الكيمياء ليباع في الصيدليات على شكل. فواكهوالخضر وال

 (Scorbut) .الحفر إلى اإلصابة بداءه يعرض لدى اإلنسان يساعد على نمو العظام واألوتار واألسنان، نقصه في التغذية
M(C6H8O6)=176 g.mol  األسكوربيك لحمض المولية الكتلة : نعطي   

-1      

  pHع املاء بقياسحتديد خارج تفاعل محض األسكوربيك م :اجلزء األول 

10,01وتركيزه المولي Vحجمه   نعتبر محلوال لحمض األسكوربيك .C mol L  أعطى قياسpH  القيمة  °25هذا المحلول عندpH=3 .                  

 (ن 0,50) ...…………………………………………………………………………………………أكتب معادلة تفاعل حمض األسكوربيك مع الماء .1

 )ن 1,00) ...…………………………………………………………………………………………………… .ول الوصفي لهذا التفاعلأنشئ الجد .2

  (ن 0,75)...…… …..………..…………………………………………………………. ؟ماذا تستنتج. نسبة التقدم النهائي لهذا التفاعلأحسب  .3

 (ن 0,75)..….....…...…………. … .المقرونة بهذا التفاعلK استنتج قيمة ثابتة التوازن   Qr,éq..لأوجد قيمة خارج التفاع. المجموعة الكيميائية في حالة توازن .4

 (ن 0,50)  …......…………………………………………………………………………. حدد مع تعليل الجواب النوع الكيميائي المهيمن في المحلول .5

 C500" فيتامني "حتديد كتلة محض األسكوربيك يف قرص  :اجلزء الثاني
نضع الناتج المحصل عليه في . ونذيبه في قليل من الماء المقطر C500حق قرص من الفيتامين نس

ونحرك جيدا فنحصل  يعيارم، نضيف الماء المقطر حتى الخط الV=200mLحوجلة معيارية من فئة 
ونعايره بمحلول مائي  CAتركيزه  (S)من المحلول  VA=20mLنأخذ حجما .   (S)على محلول مائي

+Na)  كسيد الصوديوملهيدرو
(aq) +HO-

(aq))  تركيزه المولي  CB=2.10-2 mol.L-1  ونرسم المنحنى
 . VBبداللة الحجم المضاف  pHالممثل لتغيرات 

  (ن 0,75) ..…..……...…………. مثل التركيب التجريبي الذي يمكننا من انجاز هذه المعايرة .1

 (ن 0,50) ……………….……....………...……...………. أكتب معادلة تفاعل المعايرة .2

 (ن 0,50) ..……….………………...……إحداثيتي نقطة التكافؤ pHEو  VB,Eعين مبيانيا  .3

 (ن 0,50) ...ه المعايرةذحدد، معلال جوابك، الكاشف الملون المناسب إلنجاز همن خالل الجدول  .4

 (ن 0,50) …….………………………..……. تركيز حمض األسكوربيك CAأحسب قيمة  .5

 (ن 0,75) .."C500فيتامين "فسر التسمية . Cة حمض األسكوربيك المتواجدة في القرص من الفيتامين كتل m قيمة mgب  أحسب .6

 (قطن 3,75)  1مترين فيزياء 
 Eقوته الكهرمحركة مولد مؤمثل للتوتر  منو المتكونة  1ننجز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل

  L الذاتي تحريضها معامل وشيعةو،   R=10Ωمقاومته أومي موصلو ة، ومقاومته الداخلية مهمل
  . Kمهملة، وقاطع تيار  ومقاومتها

نغلق قاطع التيار و نعاين بواسطة جهاز مالئم التوتر بين مربطي الموصل ، t=   0عند اللحظة
 ( 2الشكل)األومي 

 (ن 1,25) ....…..… .األومي الموصل مربطي بينUR التوتر يحققها التفاضلية المعادلة اثبت .1

حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل  .2   /1 t

Ru t A e    . أوجد تعبير الثابتة

A  و ثابتة الزمن(ن 1,00) .…............................………… .بداللة برمترات الدارة 

  (ن 1,50)...................................................................الوشيعةمعامل تحريض   Lاستنتج قيمة . τ و ثابتة الزمن Eعين مبيانيا كل من القوة الكهرمحركة  .3

 (قطن 9,25)  2مترين فيزياء 
و وشيعة معامل  C، ومكثف سعته Rوصل أومي مقاومته ، وم E=12Vمكونة من مولد مؤمثل للتوتر قوته الكهرمحركة الو  3ننجز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل

 .(2)و  (1)، وقاطع تيار قابل للتأرجح بين موضعين  r=10Ω ومقاومتها  Lتحريضها
I.  عند لحظة t=0 نضع قاطع التيار K حيث يخضع ثنائي القطب (1)في الموضع ،RC  ،لرتبة توتر

 (    4 الشكل)بداللة الزمن   RCفي الدارةنعاين باستعمال وسيط معلوماتي تغيرات شدة التيار المار 

 (ن 1,25) .……......…المكثف مربطي بين  uc(t) المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر اثبت .1

حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل  .2   /1 t

Cu t A e    . أوجد تعبير الثابتةA و ثابتة τ 

 (ن 1,00) ……………………........................................ .الزمن بداللة برمترات الدارة

 (ن 1,00)  .…..……………........……  استنتج تعبير شدة التيار الكهربائي المار في الدارة .3

 (ن 0,50) ..................…......….....… . R=10Ωبين أن  قيمة مقاومة الموصل األومي هي .4

 (ن 1,00) .......….…...……….…… .سعة المكثف Cمة عين مبيانيا ثابتة الزمن وإستنتج قي .5

II.  عند لحظةt نعتبرها أصال للتواريخ(t=0)   نضع قاطع التيارK  ونعاين التوتر  (2)في الموضعuc(t)  بين
 5.الشكل مربطي المكثف فنحصل على 

 (ن 0,50) ………...……........…………...…….…… .للذبذبات الكهربائية الحرة Tعين شبه الدور  .1

. T0يساوي الدور الخاص   Tمعامل التحريض الذاتي للوشيعة باعتبار شبه الدور Lسب قيمة أح .2

π.....………………………………………………………………………نأخذ
2
 (ن 1,00)10=

 (ن 1,50) .فسر هذه النتيجة؟ t1=80ms و  t0=0تغير الطاقة الكلية في الدارة بين اللحظتين  ΔEأحسب قيمة  .3

 (ن 0,50) .......................... .t1و t0دة بمفعول جول في الدارة بين اللحظتين لطاقة المبدا Ejاستنتج قيمة  .4

 لصيانة التذبذبات الكهربائية، نركب على التوالي مع المكثف والوشيعة السابقين مولد يزود الدارة بتوتر .5

Ug=R0.i  .الجواب قيمة المقاومة  حدد مع تعليل R0 (ن 1,00) .جيبيةالتي تمكن من الحصول على ذبذبات  
 

1                                                       /1 صفحة 

 8,8 – 7,2  أحمر الكريزول

 7,6 - 6,0 أزرق البروموتيمول

 4,0 - 3,1 الهيليونتين

  




