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الودة تساعتاى

حعطى الصُغ الحسفُت ) مع الخاطير ( قبل الخطبُقاث العددًت
 الفيزياء ) ً 13,00قط ( )  75دقيقت (

التٌقيط

الخمسًٍ ألاول 8,25 ):هقطت ( )  45دقُقت (

0,75ن
0,5ن
1ن
1ن
0,5ن
0,5ن

0,25ن
 0,5ن

هىجص التركُب الكهسبائي املقابل .
 Y1و  Y2مدخلي كاشف جربرب ذاكساحي.
في البداًت املكثف غير مشحىن  ،وغلق قاطع الخُاز  Kعىد اللحظت .t=0
 .1ازطم مىحى الخُاز الكهسبائي ثم مثل الخىجساث بعد هقل الخبُاهت على وزقخك
 .2أي املدخلين ٌعاًً الخىجس بين مسبطي املكثف ؟ ما ذا ٌعاًً املدخل آلاخس إذن ؟
 .3أوجد املعادلت الخفاضلُت التي ًحققها الخىجس ) uC(tبين مسبطي املكثف
 uC(t) = B – Aحُث  Aو  Bو  Kثىابت  ،حدد حعبير )uC(t

ً .4كخب حل املعادلت الخفاضلُت على الشكل الخالي :
 .5اطخيخج حعبير شدة الخُاز املاز في الدازة
 .6مثل شدة الخُاز بداللت الصمً
 .7وعاًً على شاشت زاطم الخربرب عً طسٍق أحد املدخلين ،
املىحنى املىجىد جاهبه
 1 .7ما اطم هره الظاهسة
ً 2 .7برش املىحى وجىد هظامين  ،حدد هاذًً الىظامين مبرشا
حغيراث كل هظام

0,75ن

 3 .7أعط حعبير ثابخت الصمً 𝝉  ،ثم بين أن لها بعد شمً مً
خالل معادلت ألابعاد.

0,5ن
0,5ن

 4 .7أحظب الخىجس ) uC(tعىد اللحظت 𝝉 ثم اطخيخج مبُاهُا قُمت ثابخت الصمً ،

0,25ن
0,75ن
0,5ن

 5 .7اطخيخج قُمت الظعت  Cللمكثف .وعطيR=1K :
 .8حدد قُمت الخىجس بين مسبطي املىصل الاومي في نهاًت الشحً
 .9أعط حعبير الطاقت املخصوهت في املكثف ثم احظبها قُمتها عىد اللحظت 𝝉 =  tوفي نهاًت الشحً
ب . ms
،حدد اللحظت
 .11كمُت الكهسباء املخصوهت في املكثف عىد اللحظت هي = 340 C

الخمسًٍ الثاوي  4,75 ):هقطت ( )  31دقُقت (

 0,5ن
1ن
 0,75ن

ًخكىن ثىائي القطب  RLمً مىصل أومي مقاومخه 𝜴R= 100
ووشُعت معامل جحسٍضها الراحي  Lومقاومتها  rمجهىلت
عىد اللحظت  ، t = 0هصل مسبطي ثىائي القطب  RLبمىلد قىجه
الكهسمحسكت  E = 6 Vومقاومخه الداخلُت مهملت ووعاًً بىاططت
زاطم الخربرب حغيراث شدة الخُاز الكهسبائي ) i(tاملاز في الدازة
بداللت الصمً  .املىحنى املحصل علُه ممثل في الشكل ()3
 .1أعط جبُاهت التركُب الخجسٍبي املظخعمل مبِىا كُفُت زبط
زاطم الخربرب ملعاًىت حغيراث شدة الخُاز الكهسبائي
 .2اثبت املعادلت الخفاضلُت التي ًحققها جىجس بين مسبطي
املىصل ألاومي )uR (t
 .3أوجد حعبير الخىجس ) uR (tعلما أن حل املعادلت الخفاضلُت ًكخب على الشكل الخالي):
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 0,75ن
 0,75ن
 0,5ن
 0,5ن

 .4إطخيخج حعبير شدة الخُاز الكهسبائي املاز في الدازة وأكخب حعبيره على الشكل الخالي )

𝝉

 ، i(t)= I0(1-محددا حعبير كل مً

 I0و 𝛕
 .5حدد مبُاهُا قُمت  ، I0ثم أحظب قُمت  ، rماذا حظخيخج؟
 .6حدد ثابخت الصمً 𝛕 ثم اطخيخج قبمت L
 .7علما أن الطاقت املغىاطِظُت املخصوهت في الىشُعت في الىظام الدائم هي  ، Em= 1,8 .10 Jجحقق مً قُمت L
-5

 الكيوياء ) ً 7,00قطت ( )  45دقيقت (

الخىقُط

الخمسًٍ الثالث :
ًمخلك الىمل داخل جظده الصغير هىعا مً الظمىم ٌظمى حمض الفىزمُك ,هرا الحمض ٌظخخدمه الىمل في مهاجمت
فسائظه مً الحشساث ألاخسي والتهامها .وَعد حمض الفىزمُك طائال عدًم اللىن ,ذا زائحت هفاذة ,وطعم الذع ,وٍروب في املاء.
طىدزض في هرا الخمسًٍ محلىال مائُا لهرا الحمض.
صُغت حمض الفىزمُك (أو حمض املُثاهىٍك) هيHCOOH :

0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
1ن
0,5ن
0,5ن

0,5ن
0,75ن
0,5ن
0,75ن
0,25ن
0,25ن

هضع في حىجلت معُازٍت مً فئت  V0=100mLكخلت  mمً حمض الفىزمُك  HCOOHوهضُف إليها املاء إلى أن ًصل مظخىي
الظائل إلى الخط املعُازي للحىجلت ,فىحصل على محلىل  S0جسكيزه .C0=0.1mol.L-1
 .1أحظب الكخلت m
 .2أكخب معادلت الخفاعل الحاصل بين حمض الفىزمُك واملاء.
 .3أوش ئ جدول الخقدم بداللت  C0و V0و xو.xéq
+
 .4عبر عً  Kثابخت الخىاشن املقسوهت لهرا الخفاعل بداللت جسكيز أًىهاث ألاكظىهُىم  [H3O ]éqوالتركيز C0
 .5حدد جسكيز أًىهاث ألاكظىهُىم  [H3O+]éqعلما أن K=1.8 10-4
 .6اطخيخج قُمت  PHاملحلىل
 .7اوجد حعبير 𝛕 وظبت الخقدم النهائي ثم احظب قُمخه
هخفف املحلىل الظابق S0عشس مساث فىحصل على محلىل  S1جسكيزه  C1وحجمه V1
أعطى قُاض مىصلُت املحلىل  S1القُمت σ=0.05 S.m-1
 .8أحظب  C1جسكيز املحلىل املخفف S1
+
 .9أحظب جسكيز جسكيز أًىهاث ألاكظىهُىم [H3O ]éq
 .11أحظب وظبت الخقدم النهائي 𝝉
 .11أحظب ثابخت الخىاشن  K1املقسوهت لهرا الخفاعل
 .12اطخيخج جأثير جسكيز املحلىل على:
أ .وظبت الخقدم النهائي للخفاعل
ب .ثابخت الخىاشن عىد الخىاشن.

وعطي:
جمت جمُع القُاطاث عىد عىد 25°C
الكخلت املىلُت الرزٍتM(O)=16g.mol ; M(C)=12g.mol-1 ; M(H)=1g.mol-1 :
املىصلُت املىلُت ألاًىهُت عىد λ(H3O+)=35.0 10-3 S.m2.mol-1 ; λ(HCOO-)=5.46 10-3 S.m2.mol-1 :25°C
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