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 نقط (  7 )     الموضوع األول         
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 mLg :انحجى انًٕنً نهغبشاد ٔ 
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62)(ٌثبَٕل اإلٌحتسق           OHC :فً غبش ثُبئً األٔكسٍجٍٍ طجمب نهًعبدنخ انكًٍٍبئٍخ انتبنٍخ 

                                   )(2)(2)(2)(62 ggg OHCOOOHC  

 ٔاشٌ انًعبدنخ انكًٍٍبئٍخ انسبثمخ. (1.00  1

)(جدئٍخ كًٍخ انًبدح اناحست  (1.00  2 62 OHCn i ٔ)( 2On i  ،ٍٍحبنخ استعًبل انحجىفً نكم يٍ انًتفبعه mLv 3,2  ٍاإلٌثبَٕل ٔانحجى ي  

          LV 5,1  ًٍاألٔكسٍجٍيٍ ثُبئ. 

  تّ.ٔحد اذكسٔ، xتمدو انتفبعمأعظ تعسٌف  (0.50  3

 .نتطٕز انًجًٕعخ انكًٍٍبئٍخ، يجٍُب عهٍّ انحبنتٍٍ انجدئٍخ ٔانُٓبئٍخ فمظ ًأَشئ انجدٔل انٕصف (1.00  4

 ، ٔاستُتج اسى انًتفبعم انًحد.mxلًٍخ انتمدو األلصى  ، يع انتعهٍم،حدد (1.50  5

 حصٍهخ انًبدح عُد َٓبٌخ انتفبعم. أٔجد (1.00  6

mLvجٍٍ انالشو نالختفبء انكهً نهحجىٔكسٍاألثُبئً اندَٕي نحجى ان minVحست ا (1.00  7 3,2 يٍ اإلٌثبَٕل. 

            

  ( نقط   6)      الموضوع الثاني           

VUeلًٍتّ انفعبنخ، Nٔجٍجً تسددِ تٕتس نفً انشكم جبَجّ انًًثم انًُحُى َعبٌٍ عهى شبشخ زاسى انترثرة             25,4 .                                                                   

 .                                                        يمبدٌس يًٍصح نتٕتس يتُبٔة جٍجًأزثعخ عظ أسًبء أ (1.00  1

divmsvbًٍخ  َضجظ سسعخ كسح انساسى عهى انم (1.50  2 /5,0   : 

                                                                                                                           .                                                                                                          Nدٔز انتٕتس انًشبْد عهى انشبشخ، ٔاستُتج تسددِ  T، يجٍبٍَب،عٍٍِّ          

 .نهتٕتس انًعبٌٍ عهى انشبشخ mUاحست انتٕتس انمصٕي ( 0.50  3

 نساسى انترثرة. انسأسٍخلًٍخ انحسبسٍخ  vSاستُتج  (0.50  4

 دٔزٌٍ إثٍٍُ  سسعخ انكسح انجدٌدح انتً تًكٍ يٍ يعبٌُخ لًٍخ 'bvجد  (1.00  5

                                      نُفس انتٕتس عهى شبشخ زاسى انترثرة.           

 تٕتس كٓسثبئً اَمم شبشخ انساسى عهى ٔزلخ اإلجبثخ، ٔيثم عهٍٓب ٍْئخ (1.50  6

VUيستًس لًٍتّ            4عهًب أٌ انحسبسٍخ انسأسٍخ ،divV /2                                                    

                                                                                                                  

                                                                                          نقط (  7 )      الموضوع الثالث:           

   Eلٕتّ انكٓسيحسكخ  (G) خطًعًٕد ن  UPN = f(I)ٌعطً انًجٍبٌ جبَجّ انًًٍصح  (1          

 .                                                              rهٍخ ٔيمبٔيتّ انداخ           

                                   .                                         E  ٔrانًمدازٌٍ ، لًٍخ كّم يٍ (G) عٍٍِّ يجٍبٍَب ثبنُسجخ نهعًٕد (1.00  1-1

 . Icc = 2 A هدازح انمصٍسح ًْ:تحمك أٌ شدح انتٍبز انُظسٌخ ن           

          R1 = 5 Ω يمبٔيتّ ( D1)يٕصال أٔيٍب  (G)َسكت عهى انتٕانً يع انعًٕد  (2          

 جبَجّ(.) اَظس انتسكٍت  .US = 0,4 Vعتجخ تٕتسِ  ( D2)صًبيب ثُبئٍب يؤيثال ٔ           

                                                                         (. D2) ازسى، عهى ٔزلخ اإلجبثخ، يًٍصح انصًبو انثُبئً (1.50  1-2

                               .شدح انتٍبز انًبز فً اندازح Iاحست  ،انكٓسثبء اٍٍَثتطجٍك لٕ( 2.00  2-2

                                                                         (.D1)ثٍٍ يسثطً   انتٕتسUAB ٔ  (G)انتٕتس ثٍٍ يسثطً  UPNاستُتج لًٍخ  (1.00  3-2

 . فً اندازح (D2)َعكس زثظ انصًبو  ( 4-2 1.00

  (G)انعًٕد ثٍٍ يسثطً  ٌاانجدٌد ٌاانتٕتسعهى انتٕانً  U’PN ٔU’AB  جد لًٍتًأٔ           

  .        (D1)األٔيً  انًٕصمٔ           

 
 

  Talamidi.com  تم تحميل هذا الملف من موقع




