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حعطى الصُغ الحسفُت ) مع الخاطير ( كبل الخطبُلاث العددًت
 الفيزياء ) ً 13,00قط ( )  75دقيقت (
الخمسًٍ ألاوٌ :دزاطت مبدأ اشخغاٌ مؤكت الاهازة  09,25 ) Minuterieهلطت ( )  55دكُلت (

التٌقيط

ٌظخعمل مؤكت الاهازة  Minuterieلترشُد اطتهالن الطاكت الىهسبائُت في العمازاث الظىىُت  ،وهى حهاش ٌظمذ بالخدىم الالي في اطفاء مصابُذ
الظاللم والازوكت بعد مسوز مدة شمىُت كابلت للضبط مظبلا  .يهدف هرا الخمسًٍ الى دزاطت مبدأ اشخغاٌ مؤكت الاهازة
ًمثل الشيل  : 1حصءا مً جسهُب مبظط ملؤكت الاهازة مىىن مً


مىلد مؤمثل للخىجس املظخمس كىجه الىهسمدسهت E
كاطع للخُاز  Kو شز ً Pلعب دوز كاطع الخُاز لحظت الضغط علُه



مىصل أومي ملاومخه  Rو مىثف طعخه C



 مسهبت إلىتروهُت  Mحظمذ ملصباح  Lأن ًض يء مادام الخىجس بين مسبطي
املىثف ال ًخجاوش كُمت خدًت  ULجميز املسهبت M
هلبل أن وحىد أو عدم وحىد املسهبت Mال ًؤثس على جصسف ثىائي اللطب  RCأي أن الخىجس  uCبين مسبطي املىثف ال ًخعلم باملسهبت .M

 .1دزاطت ثىائبي اللطب : RC
1ن
0,25ن
1ن
1ن
0,5ن

عىد اللحظت  ، t = 0وغلم كاطع الخُاز  Kمع إبلاء الصز  Pمفخىخا (أهظس الشيل) ،فِشحً املىثف جدزٍجُا بىاططت املىلد.
وعاًً جطىز الخىجس ) UC(tبين مسبطي املىثف بىاططت زاطم الخربرب
 1 .1أزطم الخبُاهت الخجسٍبُت املىافلت لعملُت شحً املىثف ثم مثل مىحى الخُاز والخىجساث
 2 .1بين هُفُت زبط زاطم الخربرب ملعاًىت الخىجس ) UC(tبين مسبطي املىثف
 3 .1أثبت املعادلت الخفاضلُت التي ًدللها الخىجس ) UC(tبين مسبطي املىثف أثىاء عملُت الشحً .
 4 .1خدد حعبير ول مً 𝛕 و  Aليي ًىىن الدالت الصمىُت )

 UC ( t) = A ( 1 -خال للمعادلت الخفاضلُت

 5 .1بين ان الثابخت 𝛕 لها بعد ومني
 6 .1بين الشيل  2حغيراث الخىجس ) UC(tبين مسبطي املىثف

0,5ن
0,5ن
 0,5ن
0,5ن
 0,5ن
 0,5ن
0,75ن

أً .برش املىحى وحىد هظامين  ،خدد هاذًً الىظامين مبرشا حغيراث ول هظام
ب .خدد مبُاهُا كُمت 𝛕 و E
ج .اطخيخج كُمت امللاومت  Rعلما ان طعت املىثف هي C = 220 uf
د .همُت الىهسباء املخصوهت في املىثف عىد اللحظت هي = 4950 C

،خدد اللحظت

ب S

=t

 7 .1اعط  Eeحعبير الطاكت املخصوهت في املىثف ثم اخظب كُمتها
 8 .1خدد ) UR (tحعبير الخىجس بين مسبطي املىصل الامي بداللت الصمً
 9 .1مثل ) UR (tبداللت الصمً ثم اطخيخج كُمت الخُاز املاز في الدازة في الىظام الدائم

 .2جددًد مدة اشخغاٌ املؤكت
املدة الصمىُت لىصىٌ أخد الظيان عمازة الى باب بِخه هي t = 80 s
0,75ن
0,5ن
0,5ن

 1 .2لخىً  t Lاللحظت التي ًاخد فيها الخىجس اللُمت الحدًت  ULأوحد حعبير  tLبداللت  Eو 𝛕 و UL
 2 .2علما ان  UL = 15 Vبين ان املصباح ًىطفيء كبل وصىٌ طاهً العمازة الى بِخه
 3 .2خدد اللُمت الحدًت  RLمللاومت املىصل الاومي التي حظمذ لظاهً العمازة بالىصىٌ الى باب بِخه كبل اهطفاء ( وعخبر كُم باقي امللادًس
 Cو  Eو  ULثابخت ال جخغير (
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الخمسًٍ الثاوي  :دزاطت ثىائي اللطب  3,75 ) RLهلطت ( )  20دكُلت (
هىجص الترهُب املمثل حاهبه واملخىىن مً :


مىلد كىجه الىهسمدسهت



وشُعت معامل جدسٍضها الراحي  L = 0,5 Hوملاومتها الدالخلُت r = 10Ω


0,5ن
0,25ن
 0,5ن
0,5ن
 0,25ن
 0,75ن
1ن

مىصل أومي ملاومخه

E = 10 V
R = 10Ω

؛

 صمام ثىائي عخبخه . US = 0
 .1عىد إغالق كاطع الخُاز  Kو في الىظام الدائم .
 1 .1هل ًمس الخُاز الىهسبائي في الصمام ؟ ما دوزه في هره الحالت ؟
 2 .1هُف جخصسف الىشُعت في هره الحالت ؟
 3 .1أعط حعبير شدة الخُاز  IPاملاز في الىشُعت ثم اخظب كُمخه
 .2عىد اللحظت  ، t = 0هفخذ كاطع الخُاز : K
 1 .2مثل الخبُاهُت املىافلت و ما اطم هره الظاهسة ؟
 2 .2ما دوز الصمام الثىائي في هره الحالت ؟
 3 .2أوحد املعادلت الخفاضلُت التي جدللها شدة الخُاز )i ( t
 4 .2خل هره املعادلت الخفاضلُت هى

 i (t ) = I0خدد حعبير ول مً  I0و 𝛕 ثم اخظب كُمت ول واخد منهما
 الكيوياء ) ً 7,00قطت ( )  45دقيقت (

الخىلُط

الخمسًٍ الثالث  :دزاطت مدلىٌ خمض الفىزمًُ
ًمخلً الىمل داخل حظده الصغير هىعا مً الظمىم ٌظمى خمض الفىزمًُ ,هرا الحمض ٌظخخدمه الىمل في مهاحمت فسائظه مً الحشساث ألاخسي
والتهامها .وَعد خمض الفىزمًُ طائال عدًم اللىن ,ذا زائدت هفاذة ,وطعم الذع ,وٍروب في املاء .طىدزض في هرا الخمسًٍ مدلىال مائُا لهرا الحمض.
صُغت خمض الفىزمًُ (أو خمض املُثاهىًٍ) 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 خىحلت معُازٍت مً فئت  V0=100mLهخلت  mمً خمض الفىزمًُ  HCOOHوهضُف إليها املاء إلى أن ًصل مظخىي الظائل إلى الخط
املعُازي للحىحلت ,فىدصل على مدلىٌ  S0جسهيزه .C0=0.1mol.L-1
 .1أخظب الىخلت m
 .2أهخب معادلت الخفاعل الحاصل بين خمض الفىزمًُ واملاء.
 .3أوش ئ حدوٌ الخلدم بداللت  C0و V0و xو.xéq
+
 .4عبر عً  Kثابخت الخىاشن امللسوهت لهرا الخفاعل بداللت جسهيز أًىهاث ألاهظىهُىم  [H3O ]éqوالترهيز C0
 .5خدد جسهيز أًىهاث ألاهظىهُىم  [H3O+]éqعلما أن K=1.8 10-4
 .6اطخيخج كُمت  PHاملدلىٌ
 .7اوحد حعبير 𝛕 وظبت الخلدم النهائي ثم اخظب كُمخه
هخفف املدلىٌ الظابم S0عشس مساث فىدصل على مدلىٌ  S1جسهيزه  C1وحجمه V1
أعطى كُاض مىصلُت املدلىٌ  S1اللُمت σ=0.05 S.m-1
 .8أخظب  C1جسهيز املدلىٌ املخفف S1
+
 .9أخظب جسهيز جسهيز أًىهاث ألاهظىهُىم [H3O ]éq
 .11أخظب وظبت الخلدم النهائي
 .11أخظب ثابخت الخىاشن  K1امللسوهت لهرا الخفاعل
 .12اطخيخج جأثير جسهيز املدلىٌ على:
أ .وظبت الخلدم النهائي للخفاعل
ب .ثابخت الخىاشن عىد الخىاشن.

وعطي:
جمت حمُع اللُاطاث عىد عىد 25°C
الىخلت املىلُت الرزٍتM(O)=16g.mol-1 ; 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

'' العــلــــوم امــا فيـــــــزيـــاء وامــــــا جــــمـــــع طــــــــوابـــــــــــع '' ارنست رذرفورد
حظ سعيـــــــد للجمـــــــيع
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