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حععى الطُغ الحسفُت ) مع الخاظير ( كبل الخعبُلاث العددًت

 الفيزياء ) ً 13,00قط ( )  80دقيقت (

التٌقيط

الخمسًٍ ألاوٌ 5,25 ):هلعت ( )  35دكُلت (
 عملُت جضمين الىطع :
أجىاء خطت الاشغاٌ الخعبُلُت بالثاهىٍت الخاهُلُت أًت باها
ظلب الاطخاذ مً جالمُر علىم فيزًائُت  2اللُام بالترهُب
الخجسٍبي لعملُت جضمين الىطع و الري ًخىىن مً :
 مسهبت إلىتروهُت حظمى بالدازة املخياملت  AD633املىجصة
للجداء
 مىلد ذو التردد العالي ًعبم الخىجس ) P(t)=Pmcos(2πFPt
عىد املدخل E1
 مىلد ذو التردد املىخفض ًعبم الخىجس )U1(t)=U0+s(t
عىد املدخل  2خُث ) s(t)=Smcos(2πfstإشازة ههسبائُت
حُبُت حعخبر املعلىمت املساد هللها  U0 .املسهبت املظخمسة للخىجس
 زاطم الخربرب ملعاًىت الخىجس املضمً

0,75ن

0,25ن
 0,75ن

0,5ن
0,5ن
0,5ن

 .1ملاذا هلىم بعملُت الخضمين ؟ (أذهس  3اطباب زئِظُت )
 .2عىد مخسج الدازة هدطل على الخىجس ) us(tخُث أن ) us(t)=k.u1(t).p(tمع  kمعامل الخىاطب ًخعلم بالدازة املخياملت
املىجصة للجداء وععي .K=0,5 SI
 1.2مً خالٌ معادلت الابعاد أوحد وخدة  Kفي الىظام العاملي للىخداث
 2.2بين أن الخىجس املضمً )ً Us(tمىً أن ًىخب على الشيل الخاليUs(t)=A[1+m.cos(2πfst)]. cos(2πfpt) :مدددا حعبير
ول مً  Aو . m
 .3مً خالٌ الشيل املدطل علُه خدد :
الضمىت.
 1 .3كُمتي  FPجسدد املىحت الحاملت  ،و  fSجسدد املىحت
ِّ
 2 .3كُمت ول مً  U0و Sm
 3 .3أخظب معامل الخضمين  mماذا حظخيخج ؟

 عملُت إشالت الخضمين :

0,25ن
0,25ن

بعُدا عً الترهُب جم جثبُت الهىائي املظخلبل  E2لإللخلاط
إلاشازة املسطلت مً ظسف الهىائي  E1خُث جم زبعه بدازة ههسبائُت
مىىهت مً عدة أحصاء ذاث وظائف مخخلفت أهظس الشيل حاهبه.
 .1ما الغاًت مً عملُت إشالت الخضمين
ً .2خىىن الجصء ألاوٌ مً وشُعت معامل جدسٍضها  L0=2.5mHو مىثف طعخه  C0كابلت للضبغ مسهبخين على الخىاشي .
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0,25ن
0,5ن
0,25ن
0,25ن
0,25ن

 1 .2أعغ حعبير التردد الخاص لهره الدازة .
 2 .2خدد كُمت  C0التي جمىً مً إهخلاء إلاشازة املسطلت مً ظسف الهىائي . E1
ً .3دخىي الجصء الثاوي على ضمام جىائي و مىضل أومي ملاومخه  R=2kΩو مىثف طعخه C.
 1 .3ما إطم هرا الجصء ؟ وما دوزه ؟
 2 .3ما هى الشسط الري ًجب أن ًدلله الجداء  R.Cللحطىٌ على اشالت حُدة لخضمين الىطع ؟
 3 .3مً بين الظعاث الخالُت  0.5mF, 500mF, 300μF, 100mF, 10μF, 10mF :خدد الظعت  Cالتي جدلم شسط الحطىٌ
على إشالت الخضمين حُد.
 4 .3د -ما هى دوز الجصء الثالث؟

الخمسًٍ الثاوي  7,75 ):هلعت ( )  45دكُلت (
هىجص الترهُب الخجسٍبي املمثل حاهبه في الشيل  2واملخىىن مً مىلد ههسبائي  Gمؤمثل للخىجس  ،كىجه الىهسمدسهت  Eومىثف
طعخه  C = 10uFومىضلين اومُين لهما هفع امللاومت 𝜴 R = 2ووشُعت معامل جدسٍضها  Lوملاومتها الداخلُت مهملت
وجالث كىاظع للخُاز الىهسبائي  K1و  K2و K3



جددًد معامل الخدسٍض الراحي  Lللىشُعت  3 :ن

 .1وغلم اللاظعين  K1و  K3وهترن اللاظع  K2مفخىخا فىدطل على دازة ههسبائُت مىىهت مً املىلد  Gوالىشُعت ومىضل
أومي ملاومخه  Reqميافيء للمىضلين ألامُُين .
بىاطعت حهاش معلىماحي مالئم وعاًً ول مً الخىجسًٍ ) u (tبين مسبعي املىضل ألامي امليافيء  Reqو ) uL (tبين مسبعي
الىشُعت فىدطل على الشيل 3

 0,5ن
 0,5ن
 0,5ن
 0,75ن
 0,25ن
 0,5ن

1.1
2.1
3.1
4.1

أزطم الخبُاهت املىافلت للترهُب الخجسٍبي املدطل علُه مع جمثُل الخىجساث.
إعخماد على الشيل  3أكسن ول مىدنى بالخىجس املىافم له معلال حىابً
أجبت املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجس  ( uجىجس بين مسبعي املىضل الاومي امليافي )
ًىخب خل املعادلت الخفاضلُت على الشيل
الخالي :

 u (t) = b -بدُث  aو

 bو 𝛃 جىابث جخعلم ببرامتراث الدازة ,
خدد حعابيرها
 5.1إطخيخج حعبير الخىجس ) uL (tبداللت الىمً t
 6.1باعخمادن على مىدىُاث الشيل  3خدد
ول مً  Eو L
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 دزاطت شحً املىثف وجفسَغه  1 :ن
 0,5ن
 0, 5ن

 .2هفخذ كىاظع الخُاز مً حدًد  ،جم وغلم  K1و K2
 1.2أهخب املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخُاز الىهسبائي
ً 2.2مثل املىدنى املمثل في الشيل  5حغيراث
هي C = 10 uF

بداللت ) i(tباعخمادن على املىدنى  ،بين ان طعت املىثف املظخعمل

 دزاطت مخربرب ههسبائي  3,75 : RLCن
عىد اللحظت  ، t =0هفخذ  K1ووغلم  K2و  K3فىدطل على الدازة  RLCمخىالُت خُث املىثف مشحىن مظبلا .
وبىاطعت حهاش معلىماحي مالئم وعاًً  ucالخىجس بين مسبعي املىثف  ،فىدطل على الشيل 7

 0,5ن
1ن

 1.3ما ظبُعت هظام الخربرباث ؟ خدد كُمت شبه الدوز T
 2.3بين ان املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها  ucجىخب على الشيل الخالي :
بدُث

 0, 5ن
 0,5ن
 0, 5ن

 0,75ن

3.3
4.3
5.3

6.3

uC = 0

+

+ 2λ

،

و  λجابخين ًجب جددًدهما بداللت بسامتراث الدازة

 . uc (t) = U0عىد اللحظت ً Tىىن
ًىخب خل املعادلت الخفاضلُت الظابلت على الشيل الخالي cos ( t ) :
الخىجس بين مسبعي املىثف هى  . U1أوحد حعبيره بداللت  U0و  λو  Tوأخظب كُمخه
أوحد ) uc (tعىد اللحظاث  t = nTخُث  nعدد صحُذ ظبُعي غير مىعدم
هسمص ٌ  E0بالعاكت الىهسبائُت اليلُت املخصوهت في الدازة عىد  t = 0و  E1و .....و  Enالعاكاث الىهسبائُت اليلُت
املخصوهت في الدازة عىد لحظاث  t1 = Tو  t2 = 2Tو  ، tn = nT .......اوحد حعبير  Enعىد اللحظت  tnبداللت  E0و
 U0و n
إطخيخج وظبت العاكت املبددة بمفعىٌ حىٌ بعد مسوز أزبعت أشبه الدوز

 الكيوياء ) ً 7,00قطت ( )  40دقيقت (

الخىلُغ

الخمسًٍ الثالث  :معاًسة الحمض اللبني بىاطعت الطىدا بلُاض PH
بفعل جأجيراث املخمساث اللبيُت ًخدىٌ طىس الحلُب (الالهخىش) جدزٍجُا إلى خمض اللبني ذو الطُغت ، CH3-CHOH-COOH
للخبظُغ هسمص لهرا الحمض ب  R-COOHهخلخه املىلُت .M=90 g.mol-1
املصدوحت املىافلت للحمض اللبني هي R-COOH / R-COO-
ولما واهت همُت الحمض اللبني املىحىدة في خلُب معين ضغيرة  ،ولما وان الحلُب ظسٍا.
أجىاء ألاشغاٌ الخعبُلُت بالثاهىٍت الخاهُلُت أًت باها  ،ظلب ألاطخاذ مً جالمُر الظىت الثاهُت بيالىزٍا علىم فيزًائُت  2إكتراح
جلىُت مىاطبت لخددًد همُت الحمض اللبني املىحىدة في عُىت مً الحلُب ومعسفت ما إذا وان الحلُب ظسٍا ام ال  .وظلب منهم
إلاحابت عً ألاطئلت الىازدة أطفله بعد إكتراخهم الخلىُت الخالُت  :هضع  VA=20 cm 3مً الحلُب في هأض  .وهضُف جدزٍجُا
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مدلىال لهُدزوهظُد الطىدًىم جسهيزه  . CB=0,05 mol.L-1هلِع  PHالخلُغ عىد ول إضافت ٌ ،ععي املىدنى املمثل في
الشيل أطفله حغيراث  PHالخلُغ بداللت حجم مدلىٌ الطىدا املضاف .

0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن

0,5ن
0,5ن

0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن

.1
.2
.3
.4

خدد مبُاهُا هلعت لخيافؤ
أهخب املعادلت الحطُلت للخفاعل الري ًددث أجىاء املعاًسة
أوشء الجدوٌ الىضفي لهرا الخفاعل
أخظب جسهيز  CAللحمض اللبني في عُىت الحلُب  ،جم اطخيخج هخلت الحمض اللبني املىحىدة في لتر واخد مً العُىت

 .5عىد إضافت الحجم VBE

 . VBأجبت العالكت الخالُت ) - 1

( PH = PKA - Log

=  VBجم إطخيخج كُمت PKA
 .6خدد  PHبداللت ب  PKAعىد
 .7مً بين الىىاشف امللىهت الخالُت  ،خدد الياشف امللىن املىاطب الري ًمىً اطخعماله في املعاًسة الظابلت  ،علل حىابً
أشزق البرومىجُمىٌ
أخضس
أخمس الىسٍصوٌ
الفُىىٌ فخالين
الياشف
البرومىهسٍصوٌ
3,8-5,4
6,2-7,6
7,2-8,8
8,2-9,5
مىعلت الاوععاف
في الطىاعاث الغدائُت ٌ ،عبر عً خمىضت الحلُب ب " دزحت دوزهًُ" ) (Dor nicوهسمص لها ب  ، D°بدُث  1D°جىافم
الحمىضت التي ٌظببها وحىد  0,1gمً الحمض اللبني في لتر واخد مً الحلُب
 .5أخظب دزحت الحمىضت لعُىت الحلُب املدزوطت طابلا
 .6وعخبر أن الحلُب ظسٍا إذا واهت دزحت خمىضخه مدطىزة 15D°و  ، 18D°هل ًمىً اعخباز الحلُب املىحىد في العُىت
املدزوطت ظسٍا؟
هدزض مدلىٌ الحمض اللبني كبل بداًت املعاًسة
 .7أهخب معادلت جفىً الحمض اللبني في املاء  .وحعبير جابخت خمضِخه
 .8أخظب كُمت وظبت الخلدم النهائي للخدىٌ امللسون بخفىً الحمض اللبني في املاء  ،ماذا حظخيخج؟
 .9أخظب جابخت الحمضُت ملصدوحت الحمض اللبني  ،واطخيخج كُمت الثابخت pka
 .11خدد مجاٌ هُمىت الىىعين الحمض ي واللاعدي ملصدوحت الحمض اللبني
 .11أزطم مخعغ جىشَع ألاهىاع الحمضُت اللادًت ملصدوحت الحمض اللبني
»

كم هذا الجيل متطورا ...مدركا ...عارفا ...لكن ...أحيانا ...تنقصهم  ....الرغبة ...والصبر ....وهذان الشرطان الزمان
...لتحقيق...ما يصبو اليه « ...ذ .رشيـــــد جنكــــل

حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق
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