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 أسئهة انفهم  :انتمرين األول 

  . ) عقذحN رًثم انُقغخ (حذد شذح انزٛبس انكٓشثبئٙ انًجٕٓنخ ثعذ رحذٚذ رعجٛشْب انشٚبضٙ  .1

 
  2شكم               1شكم              

  :َعزجش انزشكٛت انًًثم فٙ انشكم أعفهّ  .2

  UAB=10,5V , I=50mA , R4=R3=R,  R1=R2=R5=2R :َعغٙ 

 

  نزجًٛع جًٛع انًٕصالد األٔيٛخ Reqأحغت انًقبٔيخ انًكبفئخ  1.1

  . Rأحغت قًٛخ  1.2

 

 

  :انتمرين انثبني 

  :، حٛث (2) انشكم َعزجش انزجٛبَخ انكٓشثبئٛخ انًًثهخ فٙ 

  ممبثهةانًصبثٛح انثالثخ.  

  ٗرذسٚجخ ٔراد 100األيجٛشيزشاد انثالثخ يًبثهخ رحزٕ٘ عه 

  . 0,5A ٔ 1A ٔ 5Aانعٛبساد 

  ٗرذسٚجخ150انفٕنغًزشاد انثالثخ يًبثهخ رحزٕ٘ عه .  

يثم عهٗ انزجٛبَخ انًُحٗ االصغالحٙ نهزٛبس انكٓشثبئٙ  .1

  .ٔيُحٗ اَزقبل االنكزشَٔبد

 نًبرا غبنجب ركٌٕ نهفٕنغًزش يقبٔيخ كجٛشح ٔاأليجٛش يزش يقبٔيخ يًٓهخ ؟  .2

  . I2 ، حذد شذح انزٛبس انكٓشثبئٙ 1A عُذ اعزعًبل انعٛبس 85 إنٗ انزذسٚجخ (A2)رشٛش إثشح األيجٛش يزش  .3

  .  I1اعزُزج قًٛخ شذح انزٛبس  .4

   ؟5Aعُذ اعزعًبل انعٛبس  (A1) انزٙ رشٛش إنٛٓب إثشح األيجٛش يزش nيبْٙ انزذسٚجخ  .5

 َعغٙ .خالل ْزِ انًذح (A1) عذد االنكزشَٔبد انزٙ رجزبص األيجٛش يزش Nرشزغم انذاسح انكٓشثبئٛخ انغبثقخ نًذح خًظ دقبئق، أٔجذ  .6

e=1,6.10 :انشحُخ االثزذائٛخ 
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C .  

  . (V2)انز٘ ٚقٛغّ انفٕنغًزش U2 أٔجذ انزٕرش  U3=2V ٚقٛظ انزٕرش (V3) ٔانفٕنغًزش U1=6V ٚقٛظ انزٕرش (V1)عهًب أٌ انفٕنغًزش  .7

  . 100عهًب أٌ إثشرّ رشٛش إنٗ انزذسٚجخ  (V2) انًغزعًم فٙ انفٕنغًزش Cأٔجذ قًٛخ انعٛبس  .8

 . (V2) َغزعًم َفظ انعٛبس انًغزعًم فٙ . اعزُزج دقخ انقٛبط. U3 حذد االسرٛبة انًغهق نهزٕرش . a=1,5Vْٙ  (V3)فئخ انفٕنغًزش  .9

  :انتمرين انثبنث 

  .َعزجش انزشكٛت انًجٍٛ فٙ انشكم جبَجّ

  .أركش أًْٛخ اعزخذاو جٓبص ساعى انززثزة .1

  .حذد، يع رعهٛم انجٕاة، شكم انزٕرش انًشبْذ عهٗ انشبشخ .2

 Sv=3V/divإرا كبَذ انحغبعٛخ انشأعٛخ نهجٓبص يضجٕعخ عهٗ انقًٛخ  .3

  . SH=1ms/divٔعشعخ انكغح عهٗ انقًٛخ 

  . رعشٚف دٔس رٕرش يزُبٔةأعظ) 1-3

  .  Ueff  ٔاعزُزج انزٕرش انفعبل. نهزٕرش انًشبْذUmحذد انقًٛخ انقصٕٖ ) 2-3

  . N دٔس انزٕرش، ثى اعزُزج رشددِ Tعٍٛ ) 3-3

أٔجذ قًٛخ عشعخ انكغح انزٙ رغًح ثًعبُٚخ دٔس ٔاحذ فقظ نُفظ انزٕرش  .4

 فٙ ْزِ انحبنخ اسعى انزٕرش انًشبْذ، ثبعزجبس .عهٗ شبشخ ساعى انززثزة

  . انًٕجٕدح عهٗ انشبشخ(division)َفظ انزذسٚجبد 
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  :انكيميبء 

 

 حجًّ (S) َزٚت قشصب ٔاحذا يٍ األعجٛشٍٚ فٙ كأط، فُحصم عهٗ يحهٕل . m0=500mg رغبٔ٘ C500كزهخ قشص ٔاحذ يٍ دٔاء األعجٛشٍٚ 

V0=150mL . ٍٚانصٛغخ اإلجًبنٛخ نألعجش C9H8O4 .  

  . عذد انزساد انًٕجٕدح فٙ ْزِ انعُٛخN ٔاعزُزج . يٍ قشص ٔاحذ يٍ دٔاء األعجٛشm0ٍٚأحغت كًٛخ انًبدح انًٕجٕدح فٙ كزهخ  .1

  . (S)أحغت انزشكٛض انًٕنٙ نهًحهٕل  .2

C’=5,55.10 رشكٛضِ انًٕنٙ (’S)، َٔحصم عهٗ يحهٕل أخش (S)َخفف انًحهٕل انغبثق  .3
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mol/L .  

  . V’=100mL حجًّ (’S) نزحضٛش انًحهٕل (S) حجى انعُٛخ انزٙ رى أخزْب يٍ انًحهٕل V حذد ) 1-3

  . حجى انًبء انًقغش انز٘ اعزعًم خالل عًهٛخ انزخفٛفVeاعزُزج ) 2-3

  .صف يخزهف انًشاحم انالصيخ الَجبص عًهٛخ انزخفٛف) 3-3

 ، فٙ ظشٔف يعُٛخ نذسجخ انحشاسح  C4H10يٍ غبص انجٕربٌ صٛغزّ  V=0,56Lحصهُب خالل رفبعم كًٛٛبئٙ عهٗ انحجى  .4

  . Vm=22,4L/molٔانضغظ،حٛث انحجى انًٕنٙ نهغبص ْٕ 

  .أعظ رعشٚف انحجى انًٕنٙ انُظبيٙ، ٔاركش انششٔط انُظبيٛخ نذسجخ انحشاسح ٔانضغظ) 1-4

  .أحغت كًٛخ يبدح غبص انجٕربٌ انًحصم عهٛٓب خالل انزفبعم انكًٛٛبئٙ) 2-4

  . كزهخ غبص انجٕربٌ انُبرجخ عٍ انزفبعمmاعزُزج ) 3-4

  .أحغت كثبفخ غبص انجٕربٌ ثبنُغجخ نهٕٓاء) 4-4

 

NA=6,02.10 ثببتة أفىكبدرؤ  M(O)=16g /mol  ٔM(C)=12g/mol ٔ M(H)=1g/mol :انًعغٛبد 
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