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انتمرين األول  :أسئهة انفهم
 .1حذد شذح انتٛبس انكٓشثبئ ٙانًجٕٓنخ ثعذ تحذٚذ تعجٛشْب انشٚبض ) ٙتًثم انُقطخ  Nعقذح( .

شكم 2

شكم 1
َ .2عتجش انتشكٛت انًًثم ف ٙانشكم أعفهّ :

َعطR1=R2=R5=2R , R4=R3=R , I=50mA , UAB=10,5V : ٙ
1.1
1.2

أحغت انًقبٔيخ انًكبفئخ  Reqنتجًٛع جًٛع انًٕصالد األٔيٛخ
أحغت قًٛخ . R2

انتمرين انثبني :
َعتجش انتجٛبَخ انكٓشثبئٛخ انًًثهخ ف ٙانشكم ) ، (2حٛث :
 انًصبثٛح انثالثخ ممبثهة.
 األيجٛشيتشاد انثالثخ يًبثهخ تحتٕ٘ عهٗ  100تذسٚجخ ٔراد
انعٛبساد . 5A ٔ 1A ٔ 0,5A
 انفٕنطًتشاد انثالثخ يًبثهخ تحتٕ٘ عهٗ  150تذسٚجخ.
 .1يثم عهٗ انتجٛبَخ انًُحٗ االصطالح ٙنهتٛبس انكٓشثبئٔ ٙيُحٗ اَتقبل االنكتشَٔبد.
 .2كٛف ٚشكت انفٕنطًتش ٔاأليجٛش يتش ؟
 .3تشٛش إثشح األيجٛش يتش ) (A2إنٗ انتذسٚجخ  60عُذ اعتعًبل انعٛبس  ، 1Aحذد شذح انتٛبس انكٓشثبئ. I2 ٙ
 .4اعتُتج قًٛخ شذح انتٛبس  I3و. I1
 .5أٔجذ قًٛخ انعٛبس  Cانًغتعًم ف ٙاأليجٛش يتش ) (A1عهًب أٌ إثشتّ تشٛش إنٗ انتذسٚجخ  12؟
 .6تشتغم انذاسح انكٓشثبئٛخ انغبثقخ نًذح خًظ دقبئق ،أٔجذ  Nعذد االنكتشَٔبد انت ٙتجتبص األيجٛش يتش ) (A1خالل ْزِ انًذحَ .عطٙ
انشحُخ االثتذائٛخ . e=1,6.10-19C :
 .7عهًب أٌ انفٕنطًتش )ٚ (V1قٛظ انتٕتش ٔ U1=6Vانفٕنطًتش )ٚ (V2قٛظ انتٕتش  U2=2Vأٔجذ انتٕتش  U3انز٘ ٚقٛغّ انفٕنطًتش ). (V3
 .8يبْ ٙانتذسٚجخ  nانت ٙتشٛشا نٓٛب إثشح انفٕنطًتش ) (V3عهًب أٌ انعٛبس انًغتعًم ْٕ . 6V
 .9فئخ انفٕنطًتش ) . a=1 ْٙ (V3حذد دقخ انقٛبطَ .غتعًم َفظ انعٛبس انًغتعًم ف.(V3) ٙ
انتمرين انثبنث :
ًٚثم انشعى انتزثزث ٙانًًثم عهٗ شبشخ ساعى انتزثزة ف ٙانشكم جبَجّ تٕتشا.
 .1أركش انفبئذح يٍ اعتخذاو جٓبص ساعى انتزثزة.
 .2حذد ،يع تعهٛم انجٕاة ،شكم انتٕتش انًشبْذ عهٗ انشبشخ.
 .3أعط تعشٚف تشدد تٕتش يتُبٔة.
 .4حذد انقًٛخ انقصٕٖ  Umنهتٕتش انًشبْذٔ .اعتُتج انتٕتش انفعبل . Ueff
 .5ع T ٍٛدٔس انتٕتش ،ثى اعتُتج تشددِ . N
 .6أٔجذ قًٛخ عشعخ انكغح انت ٙتغًح ثًعبُٚخ دٔس ٍٚفقط نُفظ انتٕتش عهٗ
شبشخ ساعى انتزثزة .فْ ٙزِ انحبنخ اسعى انتٕتش انًشبْذ ،ثبعتجبس َفظ
انتذسٚجبد ) (divisionانًٕجٕدح عهٗ انشبشخ.
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انكيميبء :
كتهخ قشص ٔاحذ يٍ حًض األعكٕسثٛك تغبٔ٘ َ . m0=500mgزٚت قشصب ٔاحذا يٍ حًض األعكٕسثٛك ف ٙكأط ،فُحصم عهٗ يحهٕل )(S
حجًّ  . V0=150mLانصٛغخ اإلجًبنٛخ نحًض األعكٕسثٛك . C6H8O6
 .1أحغت كًٛخ انًبدح انًٕجٕدح ف ٙكتهخ  m0يٍ قشص ٔاحذ يٍ حًض األٔعكٕسثٛكٔ .اعتُتج  Nعذد انجضٚئبد انًٕجٕدح فْ ٙزِ انعُٛخ.
 .2أحغت انتشكٛض انًٕن ٙنهًحهٕل )ٔ (Sاعتُتج انتشكٛض انكته Cm ٙنهًحهٕل ). (S
َ .3خفف انًحهٕل انغبثق )َٔ ،(Sحصم عهٗ يحهٕل أخش )’ (Sتشكٛضِ انًٕنٔ C’ ٙحجًّ .V’=100mL
( 1-3أحغت انتشكٛض انًٕن C’ ٙعهًب أٌ حجى انعُٛخ انت ٙتى أخزْب يٍ انًحهٕل ) (Sنتحضٛش انًحهٕل )’.V=30mL ْٙ (S
( 2-3احغت يعبيم انتخفٛف . k
( 3-3أركش انعذح انتجشٚجٛخ انالصيخ نتخفٛف انًحهٕل ). (S
 .4حصهُب خالل تفبعم كًٛٛبئ ٙعهٗ انحجى  V=0,6Lيٍ غبص اإلٚثبٌ صٛغتّ  ، C2H6ف ٙظشٔف يعُٛخ نذسجخ انحشاسح ٔانضغط،حٛث
انحجى انًٕن ٙنهغبص ْٕ . Vm=22,4L/mol
( 1-4أعط قبٌَٕ أفٕكبدسٔ -أيجٛش ٔ عشف انًٕل.
( 2-4أحغت كًٛخ يبدح غبص اإلٚثبٌ انًحصم عهٓٛب خالل انتفبعم انكًٛٛبئ.ٙ
( 3-4اعتُتج  mكتهخ غبص اإلٚثبٌ انُبتجخ عٍ انتفبعم.
( 4-4أحغت كثبفخ غبص اإلٚثبٌ ثبنُغجخ نهٕٓاء.
انًعطٛبد  ٔ M(H)=1g/mol ٔ M(C)=12g/mol ٔ M(O)=16g /mol :ثببتة أفىكبدرو NA=6,02.1023 mol-1
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