42ابريل 4002مدة االنجاز4:س إعداد:األستاذ الحسين عدي
علوم فيزيائيةpc1+2
الكيمياء5.7 :ن دراسة العمود ومعيار التطورالتلقائي
2+
2+
الجزء  :1نعتبر عمود زنك/حديد ( المزدوجات  Zn /Zn :و ) Fe /Fe
يمر في الدارة المكونة من هذا العمود وموصل أومي وأمبيرمتر ،تيار كهربائي  Iقيمته موجبة عندما نربط المربط COM
لألمبيرمتربإلكترود الزنك .
-1مثل تبيانة الدارة ومثل منحى حركة اإللكترونات  ،محددا قطبية كل إلكترود0.57.............................................ن
-4أكتب أنصاف –المعادالت بالنسبة لكل نصف عمود ثم اكتب معادلة لألكسدة واالختزال أثناء اشتغال العمود0.57..............ن.
-3يشتغل العمود خالل ساعة  ،فتتزايد كتلة إلكترود الحديد ب ، m = 56mgحدد تقدم xالتفاعل للتحول خالل ساعة0.57......ن
-2حدد الكتلة ' mللزنك التي استهلكت خالل ساعة 0.57.......................................................................ن
-7نعتبر أن شدة التيار ثابتة خالل مدة التجربة  ،أوجد تعبير  Iبداللة  xو Fو0.57.......................................  tن.
-6أحسب قيمة 0.7.......................................................................................................... I
معطيات F = 9,65.104C.mol-1، M(Zn) = 65g.mol-1 ، M(Fe) = 56g.mol-1
الجزء :4ينتمي حمض فوق اليوديك  HIOللمزدوجة حمض/قاعدة  HIO/IO-ثابتتها الحمضية . Pka1 =10,6األمونياكNH3
قاعدة المزدوجة  NH4+/NH3ثابتتها الحمضية pKa2 = 9,2
-1
.نحضر الحجم  V1 = 10mLللمحلول المائي  S1لحمض فوق اليوديك  HIOتركيزه  . C1 = 0.15mol.Lنضيف بسرعة الحجم
 V2 = 5mLمن محلول مائي لألمونياك  S2تركيزه . C2 = 0,1mol.L-1
 -1أكتب معادلة التفاعل بين حمض فوق اليوديك واألمونياك 0.7.....................................................ن
 -4احسب ثابتة التوزن  Kالموافقة 0.57.............................................................................ن
 -3أعط تعبير خارج التفاعل البدئي  ، Qriثم احسب قيمته 0.57......................................................ن
 -2حدد منحى التطور التلقائي للمجموعة0.47.......................................................................ن
 -7أنشء جدول التقدم التلقائي للمجموعة ثم حدد التقدم  xéqعند التوازن1..........................................ن

الفيزياء
التمرين1ن6..ن  :الحركة الشلجمية والحركة المستقيمية فوق المستوى المائل

 : Aيستعمل العب كرة المضرب أثناء التدريب جهازا إلرسال الكرات .ترسل اآللة الكرات انطالقا من خط اإلرسال بسرعة بدئية  V0قيمتها
وتكون زاوية  = 45°مع األفقي ،من نقطة  Mتوجد على ارتفاع  h=0.5mمن سطح األرض .نعتبر أن الكرة تخضع
v0 = 11.1m/s
ِّ
لوزنها فقط (.الشكل )1نعطي g =9.8m.s-2
 -1أوجد التعبير الحرفي للمعادالت الزمنية لحركة الكرة ) x(tو)1.7........................................... y(tن
 -4حدد التعبير الحرفي لمعادلة المسارواستنتج طبيعة حركة الكرة 1.............................................ن
 -3يبعد الخط العلوي للشبكة بارتفاع  H =0.91mمن سطح األرض .وتوجد الشبكة على مسافة  D =11.89mمن خط اإلرسال ،
هل تمر الكرة فوق الشبكة  ،علل الجواب1...................................................................ن
: Bينزلق جسم  Sكتلته  ، m=2Kgومركز قصوره  Gعلى مستوى مائل بالزاوية  = 40 °بالنسبة للخط األفقي.تكافئ قوى االحتكاك
القوة fشدتها  f =4Nنعتبرها موازية للسطح المائل ،نهمل قوى االحتكاك الهواء.نطلق الجسم  Sبدون سرعة بدئية عند ، t =0من نقطة
 Aنعتبرها أصال للمعلم المرتبط بالمرجع األرضي.
 -1أجرد القوى المطبقة على الجسم  Sومثلها في الشكل  4بعد نقله في ورقة التحرير0.7.............................ن
 -4أوجد التعبير الحرفي لمتجهة التسارع  aلمركز القصورالجسم 1.............................................. Sن
 -3حدد اللحظة  tfلحظة اصطدام الجسم  Sبنهاية الميل .Bعلما أنه قطع المسافة 1.7.......................... 8mن
نعطي g =10m.s-2
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التمرين :4التضمين وإزالة التضمين6ن
الجزء  : Iتضمين الوسع  :نرغب في تضمين الوسع بواسطة توترين متناوبين ودوريين :
 التوتر ) u1(tجيبي يمنحه المولد  : .GBFوسعه يساوي  2Vوتردده يساوي .F= 100KHz
 التوتر ) u2(tيمنحه ميكروفون  Mمزود بمضخم و يلتقط النوطة "  " solمن آلة موسيقية.
 -1من بين التوترات ) u1(tو) ، u2(tما توتر الموجة الحاملة ؟ علل الجواب0.57...................................ن..

 -4يمثل التسجيل أسفل الورقة ،التوتر المض ُّمن )s(tبالوسع .مثل في التسجيل(جزء للتقطيع،يرفق مع ورقة التحرير) التوتر
المض ِّمِن 0.7......................................................................................................ن
S max  S min
.. m أحسب  mواستنتج0.7.................................ن..
 -3تحدد نسبة التضمين بالعالقة
S max  S min
الجزء  : IIإزالة التضمين :
نرغب اآلن في إزالة التضمين  ،بحيث نحصل على اإلشارة المض ِّمنة المنيعثة من اآللة الموسيقية  .ننجز التركيب التجريبي التالي :

يمكن الوسيط المعلوماتي من تسجيل التوترات التالية على التوالي:
 التوتر ) uBM(tبالنسبة لقيمتين مختلفتين للمقاومة  ، R1قاطع التيار  Kمفتوح ( المنحنيات 1و) 4المنحنى1
المنحنى2

-

التوتر) uDM(tبالنسبة لقيمة  R1التي تعطي إزالة التضمين الجيد  ،قاطع التيار kمغلق (المنحنى )3

المنحنى3

 -1قاطع التيار Kمفتوح  :دراسة الدارة  ABMAالتي تسمى كاشف الغالف .
عندما يتزايد التوترالمضمن ) ، s(tيكون الصمام الثنائي مارا ،فيشحن المكثف  C1إلى أن تصل قيمة التوتر بين مربطيه إلى القيمة = uBM
 . smaxوعندما يتناقص التوترالمض ُّمن) ، s(tيكون الصمام الثنائي حاجزا.
 -1-1ما يحدث في الدارة ، ABMAعندما يكون الصمام الثنائي حاجزا0.57..........................................ن...
أعط التعبير الحرفي للزمن المميز  τ1لتطور التوتر  uBMعندما يكون الصمام الثنائي حاجزا0.7..............ن
-4-1
 -3-1أحسب قيمة  ، τ1بالنسبة لقيمتي المقاومة R1الموافقة 0.57...................................................ن..
 -2-1ما هو الشرط بالنسبة للمميز  τ1للحصول على إزالة جيدة للتضمين 0.57......................................ن..
 -7-1بمالحظة المنحنيات 1و، 4حدد المنحنى الموافق لكل قيمة المقاومة  R1الموافقة،علل0.57.....................ن
قاطع التيار Kمغلق  :التوتر  uDMالمحصل عليه بعد إزالة جيدة للتضمين عبارة عن توتر متناوب دوري ويمثل توتراإلشارة
-4
المض ِّمنة  .بمقارنة المنحنيات 4و ، 3فسر دور المجموعة {}R2-C2على التوالي0.57...........................ن
هذا الجزء للتقطيع..........................................................................................................

