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حػعى الصيـ الخشقيت ) مؼ الخاظير ( قبل الخعبيقاث الػذدًت
ٌعمح بأظخػمال ألالت الخاظبت الػلميت ؾير القابلت للبرمجت
 الكيوياء )  7,00نقط ( )  00دقيقت (

التنقيط

 الخمشًٍ ألاول :الخحىل الخلقائي  ،الخحىل القعشي
 الجضء الاول
2+

أهجض ًىوغ ومليكت الػمىد الكهشبائي راث الخبياهيت الاصعالحيت الخاليت // Cu (aq) / Cu (s) + :
وسكباه في الذاسة الكهشبائيت املمثلت في الشكل  1والتي جضم لىحت شمعيت وأمبيرمترًً وقاظؼ الخياس . K
( Cu2+ , S
 جحخىي الكاط  1غلى  150 mlمً محلىل كبرًخاث الىحاط )
جشكيزه البذئي باالًىهاث  Cu2+هى [Cu2+ ]i = 1,0.10-2 mol .L-1
( Zu2+ , S
 جحخىي الكاط  2غلى  150 mlمً محلىل كبرًخاث الضهك )
جشكيزه البذئي باالًىهاث  Zu2+هى [Zu2+ ]i = 1,0.10-2 mol .L-1

0,5ن
 0,75ن

0,5ن
1ن
1ن

) (aq

2+

- Zn (s) / Zn

 .1الخحىل الخلقائي :
غىذ اللخظت  t = 0ـ أسجخذ مليكت قاظؼ الخياس Kالى املىضؼ  ، 1قأشاس الامبير متر
الى مشوس جياس كهشبائي شذجه زابخت
 1 .1غين الالكترود الزي ًلػب دوس الكاجىد
2+
-3
-1
2+
 2 .1أحعب كميت الكهشباء  Qاملمشسة في الذاسة ليصبح جشكيز الاًىهاث  Cuفي الكاط َ 1هى [Cu ] = 2,5.10 mol .L
 .2الخحىل القعشي
2+
-3
-1
2+
غىذما اصبح جشكيز الاًىهاث  Cuهى  ، [Cu ] = 2,5.10 mol .Lأسجح ًىوغ  ،غىذ اللخظت  t =0قاظؼ الخياس  Kالى
املىضؼ  2الغادة شخً الػمىد  ،قالحظ أن اللىحت الشمعيت جمشس في الذاسة جياسا كهشبائيا معخمشا شذجه زابخت I = 15,0 mA
 1 .2غين الالكترود الزي جحذر غىذ الاكعذة
 2 .2أكخب املػادلت الخصيلت للخكاغل
2+
-3
-1
2+
[Zu ]t = 5,0.10 mol .L
 3 .2أحعب املذة الضمىيت الالصمت ليصبح جشكيز الاًىهاث  Znهى

 الجضء الثاوي :

0,5ن
 0,75ن
0,5ن
 0,5ن
 0,5ن
1ن
 0,5ن

هشٍذ إهجاص جلبيغ كشومي لصكيحت قىالرًت ورلك بخؿعيتها مً الجهخين بعبقت مً الكشوم ظمكها  e = 50 umغلما ان
معاحت الصكيحت مً الجهخين هي  S = 0,2 m2وظمكها مهمل  .وؿمش الصكيحت كليا في محلىل الًىهاث ) Cr3+ (aqزم هىجض
الخحليل الكهشبائي لهزا املحلىل باظخػمال الكترود مكىن مً الصكيحت والكترود اخش مً ؾشاقيذ
 .1أكخب هصل مػادلت جكاغل أكعذة – إختزال الزي ًحذر غلى معخىي الصكيحت
 .2هل جلػب الصكيحت دوس الاهىد أم الكاجىد ؟ باي قعب للمىلذ ًجب ان هىصل الصكبحت ؟ غلل حىابك
 .3أحعب حجم ظبقت الكشوم  Crالتي هشؾب وضػها غلى الصكيحت
 .4بين ان كخلت الكشوم الالصمت لهزه الػمليت هي m = 72 g
 .5اظخيخج كميت مادة الكشوم املخىضؼ غلى الصكيحت
 .6حذد  Qكميت الكهشباء املعتهلكت في جلبيغ الصكيحت
 .7اظخيخج شذة الخياس  Iاملاس في خليت الخحليل غلما ان مذة الخحليل هي = 10h :
نعطي  :ثابتت فارادي
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 الفيزياء )  14نقطت ( )  80دقيقت (

التنقيط

 الخمشًٍ الثاوي  :اظخؿالل املجال الكهشظاكً واملجال املىؿعيي ي لخحذًذ كخلت الاًىن :
ٌعخحيل قياط كخلت دقيقت غىصش ما او شخىت الاًىن املشاقق لها مباششة هظشا لذقت وصؿش هزه الذقائق  ،لزا ٌػمذ الكيزًائيىن
املخخصىن غلى وظائل جكىىلىحيت جمكنهم مً رلك وٍبقى ساظم العيل الجهاص الاكثر اظخػماال .
البشاص جعبيقاث املجال الكهشظاكً واملجال املؿىعيي ي في هزا املجال ظلب الاظخار مً جالميز غلىم سٍاضيت ازىاء الاشؿال
الخعبيقيت بالثاهىٍت الخاهيليت اًذ باها جحذًذ ظبيػت الاًىن املذسوط X2+
في هزا اليشاط نهمل وصن الاًىن املذسوط  X2+أمام باقي القىي .
الجهاص ًخكىن مً :
 حجشة الخاًً : I
 صكيحخين قلضٍخين ساظيخين ) (Mو ) (Nجكصل بينهما املعاقت  dوٍىحذ بينهما مجال كهشظاكً مىخظم ⃗⃗
= U0
 صكيحخين قلضٍخين واققيخين ) ( P1و )  ( P2ظىلهما  Lوجكصل بينهما املعاقت  dومعبق بينهما جىجش زابذ
هذخل الى حجشة الخاًً  Iغىصش  ، Xقىحصل غلى اًىهاث صيؿتها  X2+راث كخلت  mوشخىت  qقخذخل هزه الاًىهاث مً
الثقب  Tبعشغت ضػيكت ًمكً اغخباسها مىػذمت حيث حعشع هزه الاًىهاث لخخشج غىذ الىقعت  Oبعشغت أققيت ⃗⃗⃗⃗ لخلج بػذ
رلك حيزا مً الكشاؽ ًىحذ بين صكيحخين  P1و  P2أققيخين ومىصلخين جكصل بينهما  d = 10 cmظبق بينهما جىجشا معخمشا
قيمخه | = 2.103 V

0,75ن
1ن

0,5ن

| = |

| حيث ًىحذ مجال مؿىعيي ي مىخظم B0

.1
 1 .1بخعبيق القاهىن الثاوي بين أن حشكت الاًىهاث بين ) (Mو ) (Nمدعاسغت باهخظام
 2 .1بخعبيق مبرهىت العاقت الخشكيت أوحذ حػبير العشغت  V0غىذ مشوسها بالثقب  Oبذاللت  Eو  eو  dو m
 .2في هزه الخالت وػخبر  . B0 = 0وفي لخظت وػخبرها اصال للخىاسٍخ جذخل هزه الاًىهاث  X2+مً الثقب  Oلخخشج بػذ رلك
مً الىقعت . Sوػخبر Oاصل املػلم) ( ox,oy
 1 .2أسظم معاس الاًىهاث زم مثل القىة الكهشظاكىت املعبقت غلى الاًىهاث غىذ وصىل ألاوٍىهاث الى الىقعت M
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1ن
0,5ن
1ن
0,75ن
0,5ن
1ن

1ن
1ن
0,75ن
0,5ن
0,25ن

0,5ن
0,5ن
0,5ن
1ن
1ن
0 5ن

 2 .2غين ممبزاث مخجهت املجال الكهشظاكً ⃗⃗⃗⃗ املحذر مً ظشف  P1و  ( P2الاججاه  ،املىحى  ،املىظم (
 3 .2ما اشاسة الخىجش  U0؟ غلل حىابك
 4 .2أوحذ حػبيري املػادلخين الضمىيخين ) x(tو ) y(tلخشكت الاًىهاث داخل املجال الكهشظاكً ⃗⃗⃗⃗
 5 .2اظخيخج حػبير مػادلت املعاس
 6 .2أوحذ حػبير إحذازيتي الىقعت S
 7 .2اوحذ  VSحػبير ظشغت ألاًىهاث غىذ الىقعت S
 ( B0 = cteمجال مؿخعيي ي بين  P1و  P2ؾير مىػذم ومخجهخه غمىدًت غلى معخىي الىسقت ومخجهت
 .3في هزه وػخبر 0
هحى الامام اهظش الشكل )
حؿادس بػض الاًىهاث  X2+حيز الكضاء املىحىد بين الصكحخين  P1و  P2لخخشج مً الشق  Fبعشغت مخجهتها أققيت وشذتها
. V0نهمل الىصن امام باقي الخازيراث
2+
 1 .3أحشد القىي املعبقت غلى ألاًىن  Xبين  P1و  ، P2زم مثل هزه القىي بذون اغخباس العلم
 2 .3ما الششط الزي ًجب ان جحققه  E0و  B0و  V0كي حعلك الاًىهاث خغ معخقيم )  (OFلخخشج مً الشق . F
B0 = 0,1 T
احعب قيمت  V0حػعي
 3 .3بين اهه باليعبت لالًىهاث راث العشغت  Vأصؿش مً  VOظدىحشف غً الشق  Fهحى الاغلى
 4 .3مارا ًحذر لالًىهاث راث العشغت  Vأكبر مً  VO؟ غلل حىابك
 5 .3مارا حعخيخج ؟ او بػباسة أخشي ما دوس هزا الجضء ؟
 .4جذخل الاًىهاث العابقت بػذ خشوحها مً الشق  Fبالعشغت ⃗⃗⃗⃗ (مىاصٍت للصكيحخين  P1و  ،) P2حيزا مً الكضاء حيث
جخضؼ لخازير مجال مؿىاظيي ي مىخظم مخجهخه ⃗⃗ غمىدًت غلى معخىي الخبياهت و شذجه B = 0,2 Tقخىحشف هحى الالقغ C
) شاشت معدشػػت ( حيث الىقغ  Fو  Cجىحذان في هكغ املعخىي
 1 .4حذد قيمت  Pقذسة قىة لىهتز
 2 .4بين أن العاقت الخشكيت زابخت
 3 .4بين أن مخجهت الدعاسع اهجزابيت مشكضٍت
 4 .4بين أن حشكت ألاًىهاث داخل الدجشة دائشٍت مىخظمت ( بين ان  v = cteوان الشػاع  rزابذ (
 .5هلخقغ بىاظعت حهاص خاص الاًىهاث غىذ الىقعت  Cالتي جىحذ غلى معاقت  FC = 25 cmمً الشق F
لالًىهاث بذاللت  Bو  B0و  dو  Uو  mو  rزم أحعب قيمتها

 1 .5أوحذ حػبير الشخىت الكخليت
 2 .5أظخيخج ظبيػت الاًىن X2+
m ( Ca2+ ) = 6,68 .10-26 Kg
وػعي :

،

(m

،

) = 4 ,01.10-26 Kg

، m ( Ba2+ ) = 1,5 .10-26 Kg
) = 4 ,34.10-26 Kg

e=1,6.10-19 C
(m

القاهىن الثاوي لالمخحان او املبذا الػقلي :
» في مػلم مشجبغ بالقعم ارا كان مجمىع املػاسف واملهاساث والككاًاث جتركض في هقعت وحيذة "الػقل" ،جكىن حشكت القلم
حشكت معخقيمت مىخظمت « سشيــذ حىكــل
كل مػلم ًخحقق قيه هزا املبذا ٌعمى مػلما حىكاليليا
حــظ سعـــيد للجميــع
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