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الفيسياء
التمرين َ :1شتط يكخفا ععتّ  ، C =100μFيفشغا تذئٛا  ،عهٗ انتٕان ٙيع يٕنذ لٕتّ انكٓشيضشكح ٔ E = 6Vلاطع انتٛاس ٔيٕطم أٔي ٙيمأيتّ R= 100Ω
 - 1أٔرذ انًعادنح انتفاضهٛح انت ٙتضممٓا انتٕتش ) u(tت ٍٛلطث ٙانًكخف
 - 2تضمك يٍ أٌ ) u(t) = E(1-e-t/τ

التمرين :2
 - 1صذد انتٕتش ت ٍٛيشتط ٙانٕشٛعح ًٚش تٓا تٛاس يغتًش شذتّ I =1,2A
ٚ - 2تغثش انتٛاس صغة انمإٌَ انتان i(t) = 1,5- 200t : ٙصٛج ) i(tيعثش عُّ ب  t ٔ Aيعثش عُّ ب  ، sأصغة انتٕتش ت ٍٛيشتط ٙانٕشٛعح عُذ ٔ t =0sصذد
انهضظح انتُٚ ٙعذو فٓٛا انتٕتش ت ٍٛيشتط ٙانٕشٛعح
َعطr = 8.5 Ωٔ L=42,2mH ٙ
التمرين  : 3شحن المكثف
َمتشس دساعح تطٕس انتٕتش ت ٍٛيشتط ٙانًكخف ٔرنك نتضذٚذ ععح انًكخف .
يٕنذ انتٕتش رٔ لٕج كٓش يضشكح  Eيٕرثح ٚغز٘ يٕطم أٔي ٙيمأيتّ ٔ R = 100Ωيكخف ععتّ  Cيشكث ٍٛعهٗ انتٕان( ٙانشكم) ًٚ.كٍ رٓاص يغك انًعطٛاخ
يشتثط تانضاعٕب يٍ تتثع تطٕس تٕتش انًذخه voie 2 ٔ voie1 ٍٛتذالنح انضيٍ
عُذ َ ، t =0sغك لاطع انتٛاس ٚٔ Kغزم انضاعٕب انتٕتش اخ انت ٙتًخهٓا انًُضُٛاخ انتانٛح(انشكم )2
انشكم1
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أَمم تثٛاَح انتشكٛة ٔيخم تأعٓى انتٕتشاخ انًعاُٚح عهٗ شاشح انضاعٕب .
أركش انًُضُٗ انًٕافك نهتٕتش ت ٍٛيشتط ٙانًكخف  ،عهم انزٕاب
صذد لًٛح حاتتح انضيٍ  τ = RCنهذاسج يغتعًال انًُضُٗ ٔ 2فغش انطشٚمح انًتثعح
صذد ،اَطاللا يٍ انشكم ∆t، 2انًذج انضيُٛح انالصيح نشضٍ انًكخف كهٛا  ،لاسٌ ت∆t ٔ τ ٍٛ
َشٚذ شضٍ انًكخف عشٚعا ْم َُمض يٍ لًٛح انًمأيح Rأٔ َضٚذ فٓٛا ؟ عهم انزٕاب .
تاعتعًال انتٕر ّٛانًشاس إن ّٛف ٙانشكم  ،أٔرذ انًعادنح انتفاضهٛح انتٚ ٙضممٓا انتٕتش uc
عهًا أٌ صم انًعادنح انتفاضهٛح ْٕ )، uc = E(1-e-t/RCأٔرذ تعثٛش ) i(tيضتفظا تُفظ انتٕر ّٛانغاتك  .اعتُتذ شكم انًُضُٗ ).i(t
ْزا انشكم ًٚكٍ انضظٕل عه ّٛتطشٚمح أخشٖ ؟ ياْ ٙ؟أعط تفغٛشا نزنك.

التمرين :4
َشضٍ يكخفا ععتّ  C = 1,5mFتٕاعطح انًٕنذ انًؤيخم نهتٛاس (ٚعط ٙشذج انتٛاس حاتتح . )I 2=22 μFعُذ ٚ ،t=0كٌٕ انًكخف يُفشغا تًايا.
 - 1يا انفشق ت ٍٛانًٕنذ انًؤيخم نهتٛاس ٔانًٕنذ انًغتعًم عادج .
 - 2أعط تعثٛش انشضُح  qنهثٕط Aتذالنح . tٔ I 2
 - 3تعذ دلٛمح يٍ شضٍ انًكخف  ،أصغة يا ٚه:ٙ
أ  q A -شضُح نهثٕط. A
ب  q B -شضُح نهثٕط. B
د uc -انتٕتش ت ٍٛيشتط ٙانًكخف.
د E C-انطالح انًخضَٔح ف ٙانًكخف.
 -4يا انًذج انضيُٛح انًغتغشلح نتظثش انطالح انًخضَٔح ف ٙانًكخف  E ‘Cيغأٚح ل.2E C
ٚ -5زة أال ٚتزأص انتٕتش ت ٍٛيشتط ٙانًكخف  ، 40Vيا انًذج انضيُٛح انمظٕٚح t mانتٚ ٙغتغشفٓا انشضٍ .
 -6يا را عٛضذث عُذ اعتًشاس شضٍ انًكخف ؟
التمرين : 5
تتكٌٕ داسج يٍ يٕنذ ر٘ تٕتش يغتًش لٕتّ انكٓشيضشكح ٔٔ Eشٛعح يعًم تضشٚضٓا ٔ Lيمأيتٓا r= 10 Ω
ٔلاطع انتٛاس ٔ Kيٕص أٔي ٙيمأيتّ ًٚ. Rكٍ رٓاص يعهٕيات ٙيٍ تتثع لٛى انتٕتش  uBC ٔ uABخالل انضيٍ
َ.عتثش نضظح غهك لاطع انتٛاس كأطم نهضيٍ .

َضظم عهٗ انًُضُٛاخ انتانٛح :
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صذد لًٛح E
اصغة لًٛح انًمأيح ٔ Rاعتُتذ لًٛح يعايم انتضشٚضL
أعط انتعثٛش انضشف ٙنشذج انتٛاس  iتذالنح  .tٔ rٔ Eٔ Rٔ Lحى اصغة لًٛح شذج انتٛاس عُذ انهضظح . t= 0,003s
اصغة انطالح انًخضَٔح ف ٙانٕشٛعح عُذ انهضظح t =0,003s

الكيمياء :
انٓذف يٍ ْزا انتًش ْٕ ٍٚدساعح يُضُٗ انتٕصٚع نًضدٔرح  HCOOH/HCOO-حى تضذٚذ تشكٛض انضًض تٕاعطٕ انًعاٚشج



مخطط التوزيع:
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اعط يعادنح تفاعم صًض انًٛخإَٚك يع انًاء
اعط تعثٛش حاتتح انضًضٛح نهًضدٔرحHCOOH/HCOO-
أكتة تعثٛش حاتتح انتٕاصٌ  KAنٓزِ انًضدٔرح يارا تغًٗ ْزِ انخاتتح
اعتُتذ تعثٛش  PHتذالنح PKA
َعط ٙراَثّ يُضُٗ تٕصٚع كم يٍ انضًض ٔانماعذج انًشافمح نهًضدٔرح
HCOOH/HCOO
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يارا ًٚخم كا يُضُٗ؟
اعتُتذ يعهال رٕاتك لًٛح  pkAنٓزِ انضدٔرح
أصغة تطشٚمت ٍٛيختهفت ٍٛانُغثح  [HCOO-]eq/[HCOOH]eqإرا كاٌ PH=3



المعايرة:

نتضذٚذ تشكٛض صًض انًٛخإَٚك داخم انًضهٕل َعاٚش صزًا  VA=20mlتٕاعطح يضهٕل نٓٛذسٔكغٛذ انظٕدٕٚو ) (Na++HO-تشكٛضِ ًٚ CB=10-2mol.L-خم
انًُضُٗ راَثّ تغٛشاخ  PHتذالنح انضزى انًضاف أحُاء انًعاٚشج
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اعط يعادنح تفاعم انًعاٚشج
أصغة لًٛح حاَتح انتٕاصٌ نٓزا انتفاعم َعطKA(H2O/HO-)=10-14 ٙ
صذد يثٛاَٛا إصذاحٛاخ َمطح انتكافؤ
اعتُتذ تشكٛش انضًض CA

اهلل ٔن ٙانتٕفٛك
صظ ععٛذ نهزًٛع

