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 يؤخذ بعين االعتبار تنظيم الورقة و طريقة تقديم األجوبة

                                  (ن7)01: تمرين
I-    1للحصول على محلول مائيS  ،5 نذيبg   من كلورور الصوديوم الصلبNaCl(s) 500 في حجمmL =1V  من

 .الماء المقطر
 (1)                                                                                              المحلول المحصل عليه ؟ اسمما  -0
 (1)                                                                                          والجسم المذيب . المذابحدد الجسم  -1
 S1 .                                                                                  (1)للمحلول  C1أحسب التركيز المولي  -2
II- من المحلول  نأخذS1  50=حجماmL2V ضيف إليه حجما ونVe  2محلول من الماء المقطر فنحصل علىS  تركيزه

C2  500=و حجمهmL3V . 
 (1)                                                                                             .جوابكما أسم هذه العملية ؟ علل  -3
 (1)                                                                                       المضاف. Veأوجد حجم الماء المقطر  -4
 2S   (1,5) المحلول أذكر المعدات التجريبية الالزمة للقيام بهذه العملية بكل دقة واشرح الطريقة المتبعة للحصول على  -5
 2S .                                                                                 (1,5)للمحلول  2Cأحسب التركيز المولي  -6

 M(Na)=23g/mol       M(Cl)=35,5g/mol   معطيات 

 (ن7) 02: تمرين
 

 للتوتر المتناوبرتبطين بمولد م 0Ω 61=2Rو  Ω001=1Rيتكون تركيب مقسم للتوتر من موصلين أوميين مقاومتهما 
 (2)ش  فنحصل على الرسم التدبدبي التالي BMUو التوتر  AMUنعاين بواسطة راسم التدبدب التوتر  (1)ش الجيبي

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 (2)                                                                   ؟ أحسب دوره وقيمته القصوى. AMUماذا يمثل التوتر -0

 BMU .                                                                                            (1)للتوتر فعالةال القيمةعين  -1
 (2)                الكهربائي. للتيار، ثم أحسب القيمة القصوى  2Rو 1Rللموصليين  eqRأوجد قيمة المقاومة المكافئة  -2

 (2)         ، ثم تأكد تجريبيا من صحة العالقة. 2Rو 1Rبداللة  BMUو  AMU أوجد تعبير نسبة التوترين األقصيين ل -3
 

 (ن5) 03:تمرين
ومحرك كهربائي قوته  r=2Ωومقاومته الداخلية  E=6Vنعتبر الدارة الكهربائية المكونة من مولد قوته الكهرمحركة 

 r’=1,5Ωومقاومته الداخلية  ’Eالكهرمحركة المضادة 
 (1)     .       بين مربطي المولد PNUتعبير التوتر أعط -0
 (1)       .   بين مربطي المحرك ABUأعط تعبير التوتر -2
 (1)         .        أعط تعبير شدة التيار المار في الدارة -3
 (1) .للمحرك ’E الكهرمحركة المضادة القوة اوجد قيمة  -4
 (1)              .اوجد نقطة اشتغال هذه الدارة الكهربائية -5

 
 
 

 وهللا ولي التوفيق
 

لراسم التدبدب: األفقيةالحساسية    

2ms/div 

 الحساسية  الرأسية لراسم التدبدب:

4V/div 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع
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