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التاريخ22/04/2014:

امتحان تجريبي يف مادة العلوم الفيزيائية
كيمياء  7-نقط

الجزءان  1و  2مستقالن
الجزء 1
 -1لتحديد  C0تركيز محلول  S0لحمض اإليتانويك  CH3CO2Hنأخد حجام  V0=10mLونخففه فنحصل عىل محول
حجمه  V1=200mLوتركيزه . C1نعاير حجام  VA=10mLمن املحلول  S1بواسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم
 Na++HOتركيزه . CB=0.05mol/Lنحصل عىل التكافؤ عند صب الحجم . VBE=12mL -1.1عرب عن  C1بداللة . C0
 -2.1اكتب معادلة تفاعل املعايرة .
 -3.1احسب  Kثابتة التوازن املوافقة لهذه املعايرة ماذا تستنتج.
 -4.1احسب  C1ثم استنتج . C0
pK ^CH COOH/CH COO h = 4.8
نعطي K = 10 :
الجزء 2
ننجز عمودا يتكون من املقصورتني التاليتني:
2+
2مقصورة الزنك وتشمل صفيحة من الزنك مغمورة يف محلول كربيتات الزنك  Zn +SO4تركيزه . C=0.01 mol/Lمقصورة الفضة وتشمل صفيحة من الفضة مغمورة يف محلول نرتات الفضة  Ag++NO3-له الرتكيزه  Cنفسه. قنطرة أيونية.نربط الصفيحتني بواسطة جهاز األمبريمرت حيث ُتربط صفيحة الفضة باملربط  COMلألمبريمرت فيشتغل العمود ملدة
 Dt = 20 minمولدا تيارا كهربائيا شدته . I=-80mA
 -1.2اعط التبيانة اإلصطالحية للعمود محددا قطبيته.
 -2.2اكتب نصفي معادلتي التفاعل الذي يحدث عند كل إلكرتود.
 -3.2انشئ الجدول الوصفي للتفاعل.
 4.2احسب  Qكمية الكهرباء املمنوحة خالل مدة اإلشتغال.
 -5.2احسب  Dm^ Aghتغري كتلة صفيحة الفضة.
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1F = 96500 C/mol
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M^ Agh = 108g/mol
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الجزء األول
لتحديد مميزات وشيعة ننجز الرتكيب التجريبي املمثل جانبه واملتكون من :
)(L,r
 مولد قوته الكهرمحركة  E=10 Vومقاومته الداخلية مهملة. موصل أومي مقاومته . R = 100X وشيعة معامل تحريضها  Lومقاومتها الداخلية . rعند لحظة نعتربها أصال للتواريخ نغلق الدارة الكهربائية ونعاين بواسطة وسيط معلومايت التوتر  uRبني مربطي
املوصل األومي فنحصل عىل املنحنى التايل.
)uR(V
 -1 1اثبت املعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر uR
 -2 1يكتب حل املعادلة التفاضلية عىل الشكل التايل
uR = A^1 - eath

E

حدد كال من  Aو . a
 -3 0.5اعط تعبري  uRيف النظام الدائم.
 -4 1حدد مبيانيا كال من  rو  xثابتة الزمن.
2
-5 1اوجد  Lمعامل تحريض الوشيعة.
)t(ms
الجزء الثاين
2
نشحن مكثفا سعته  C = 200 nFونربطه مبربطي الوشيعة السابقة يعطي املنحنى التايل تغريات التوتر  uCبني
مربطي املكثف بداللة الزمن.
)u(V
 -1 0.5ما نظام التذبذبات املحصل عليه
 -2 0.5حدد  Tشبه الدور.
4
 -3 0.5باعتبار  T=T0اوجد قيمة . L
)t(ms
 -4 1اوجد  DEالطاقة املبددة بني التاريخني
10.4
 t0=0و . t=2T

فيزياء  6- 2نقط

نهمل جميع اإلحتكاكات ونأخد g=10m/s2
عند لحظة  t0=0نحرر كرية كتلتها  m=0.5kgبدون رسعة بدئية من نقطة  Aلتنزلق فوق مستوى مائل بزاوية
 i = 30تصل الكرية إىل نقطة  Bبرسعة  . VB=7.07 m/sنعترب املعلم  ^O, i hالذي ينطبق أصله مع النقطة A
O
-1 1بني أن تعبري  axتسارع الحركة فوق املستوى املائل يكتب عىل
i
A
z
الشكل التايل
a = g sin i
 -2 1اوجد  x^ t hاملعادلة الزمنية للحركة.
V
 -3 1اوجد  ABطول مسار الحركة.
y
x
i
i
 -4تغادر الكرية مستوى اإلنزالق عند النقطة C
M
C
B
برسعة ُ VC=7.07 m/sتك ِّون متجهتها مع املحور  yl yنفس الزاوية i
0

x

C

 -1.4 1اعط املعادلتني الزمنيتني  y^ t hو . z^ t h
 -2.4 0.5استنتج معادلة املسار  z = f^ yhما طبيعته.
 -3.4 0.5حدد  yMأفصول النقطة . M
 -4.4 1اوجد كال من  VMرسعة الكرية يف النقطة  Mوالزاوية  aالتي ُيك ِّون اتجاهها مع محور األفاصيل.
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