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  ) ��� 7(  كيمياءكيمياءكيمياءكيمياء                                    

  
� ���� وا��ا � ا������� . m0 = 500 mg   ت��وي  C500          آ��� ��ص وا�� � دواء ا���������� )  !��  

  .  S( 2!3�  V0 = 150 mL(-1 آ0س، -,(+$ *�  (�)ل )          �!% ا����$ ��ل�����" 
    .C9H8O4 ل>������ ذي ال+�:� ا9ج!�ل�� ا��� ال���7 ال!)ل�� ال��5�63 ) 1.50  1
  .C =1,85.10-2 moℓ.L-1  ه) )S(ت(A@ أن ال��آ�6 ال!)ل1 ل�!(�)ل ) 1.50  2
�FGH ال!(�)ل ال��ب@ ) 3         )S( خ�J ل(�)  �* $+)�   . C’ =5,55.10-3 moℓ.L-1 ت�آ�K6 ال!)لS’ ( 1 (، و

  . S’ ( 2!3� V’ = 100 mL (ل�(��O ال!(�)ل  )S(� ال!(�)ل  �M3 ال�N,� ال�1 تM أخ�ه� ��Vد ) 1.50  1-3
2-3  1.00 ( P�,ا��VeF�GHل *!��� ال�Qخ $!Nي ا���  . �M3 ال!�ء ال!�RA ال
3-3  1.50 (F�GH�3ز *!��� ال��9 �F��H ال!�ا�$ الQز F�. 

 1RN�          :M(O) = 16 g.moℓ-1   و  M(C) = 12 g.moℓ-1  و  M(H) = 1 g.moℓ-1 .  
     
    

      ) ��� 7(  1فيزياء فيزياء فيزياء فيزياء          
  

        1 ($7U1 ال- $V!!ال �   *��رة *� ج6ء � دارة آ�Xب�ئ�� ت(�)ي *�  )�$ 1ال��آ�
 1�Aو�D( 2(         أو R. ���!�Aال�)ال1 ال  �* ��!Rل(Gو ال �����   �1RN ج�Xزا ا�

           I = 100 mAو UAB = 5 V     .                                                                                             
1-1  1.25 ($7Uال $A�.                                                               *�  ور�� ا9ج�ب�، وب�\� *��2 ,(  ال���ر ال�X7ب�ئ1، ] آ��ب� ا�!1 ج�Xزي ال��Aس1ا
2-1  1.25 ( 1�)ن أوم ل�!)�$ ا�و�� @��Rب�)D( 2��Aو �   .R، ا��

�آ�� آ!� )         2 ��)�Qت أو � ��(7����N ج6ءا � دارة آ�Xب�ئ��   
$7U2         �)ض_ ال a�� ،R=24 Ω و  R1= 40 Ωو R2= 60 Ω و UAC=12 V                                .                                            

1-2  1.75 ( �  .        C وA ال!�Aو� ال!�7-�5 ل���آ�� ب�� ال,Re ���RAا��
  .I = 0,25 A ت(A@ أن ش�ة ال���ر ال�ئ��1 -1 ال�ارة ه1  ) 1.00  2-2

3-2  1.75 ( �   ش�ت1 ال���ر�� ال�G*��� ال!�ر�� -1 آ$ � ال!�Aو���I2  وI1ا��
          R1و  R2.        

     

                               
                                                                                                                   )  ��� 6(  2فيزياء فيزياء فيزياء فيزياء          

  
$7Uب�ئ�� ال!��,� -1 ال�X7ال�ارة ال $V!ب�ئ�� 3         ت�Xل�ا آ( ، )G(*          1ال�)ال  �A 

 1)�$ أو [         )D1( 2��Aو R $Ve!�6ت2 !D2( ��V( و �!�م ث,�ئ1    
$7U4         -1 ال�)G+ل� . 2 *�  ال(!1 الRN�)G(  2�!�� ت)ت�ا ث�ب��U =1,5 V                                                            . 

1  1.25  (6�! F��Nت h*أ �R� 1ة ث,�ئ)AB( . 
2  1.25 ( �RAال!!�6ة إذا آ�ن ث,�ئ1 ال K�V$ *�  ور�� ا9ج�ب� ش7$ ه)D( (ه   

1A�A� 1م ث,�ئ�!�          .  

3  1.50 ($7Uش�ة ال���ر ال!�ر -1 ال�ارة ه)3ا*�!�دا *�  ال ���Nب�\� أن ت ، :
R

UU
I

1−
= .  

�� ش�ة ت��) 4        ���                                                                 .I = 25 mA ر ��!��X  أ*R  ا�
���، ��!� ال�)ت� ) 0.75  1-4��� �j�*U1  1ئ�,Vت(�2 ال+!�م ال $:�U� ي�V$ الe!ال )D2(.                          ���� ...   
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                2تتمة فيزياءتتمة فيزياءتتمة فيزياءتتمة فيزياء          

 
�� ش�ة ت��ر ��!��X  أ*) 4        ���                                                                 .R I = 25 mA  ا�

���، ��!� ال�)ت� ) 0.75  1-4��� �j�*U1  1ئ�,Vت(�2 ال+!�م ال $:�U� ي�V$ الe!ال )D2(                                                                .
1.25  2-4 ( P�,ا��R   1�Aو� ال!)�$ ا�و)D1(                                            .  

�و�
	�א������و�
	�א������و�
	�א������و�
	�א������                           �� �� �� �

  
  

 

 

 

    

      


