
  
  

مولد للتوتر الثابت قوته المحركة  :تتكون الدارة المبينة في الشكل المقابل من   :الفيزياء
VEالكهربائية =Ωوشيعة مقاومتها الداخلية =4 8r وذاتيتهاmHL 800= 

=Ωناقل أومي مقاومته و  kR 1 . 
  .القاطعة مغلقة والنظام الدائم محقق في الدارة-*1

tU)(عبارة التوتراكتب   - أ B  بين طرفي الوشيعة                                      
 BI .احسب قيمة. الذي يجتازها BIبداللة شدة التيار

 .األومي  الذي يجتاز التاقل RIاحسب شدة التيار   - ب
  .نفتح القاطعة  t=0في اللحظة  -*2

 .في الدارة  ti)(أكتب المعادلة التفاضلية لشدة التيار  - أ

BtAetiان حل المعادلة التفاضلية السابقة من الشكل  - ب −=)(  
  .الدارةبداللة مميزات  Bو Aعبر عن 

كيف ندعو الثابت  -جـ   
B
1

  وما وحدته ؟

tU)(أكتب عبارة التوتر -د    R بين طرفي الناقل األومي .  
  ما الفائدة من هذا التركيب ؟.Eرنها مع الحظة فتح القاطعة وق RUالتوتر أحسب-هـ   
  :الكيمياء  

)من محلول حمض البروبانويك  L1تم تحضير  )COOHHC بإذابة كتلة Cتركيزه المولي 52
m  من الحمض( )COOHHC   .النقي في الماء المقطر52
  .أكتب معادلة انحالل حمض البروبانويك في الماء ، ما هو األساس الموافق لهذا الحمض ؟  – 1
  .الحادثأنجز جدول التقدم للتفاعل الكيميائي   -2
)المحلول الحمضي فـي  pHإذا كان  – 3 )Co25  و قيمة  3.1يساويapK          للثنائية

  . 4.9حمض تساوي /أساس
)للثنائية  aKثابت الحموضة عبارة أكتب  - أ ) )/ 5252

−COOHCCOOHHC. 

]و  apKبداللة pHاوجد عبارة   - ب ]fCOOHC −
]و52 ] fCOOHHC 52  

أحسب النسبة   -ج    
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  .أحسب تراكيز مختلف األفراد الكيميائية الموجودة في المحلول  - د   
    mوالكتلة Cاستنتج التركيز المولي للمحلول -ـه   
molgCOOHHCMماذا تستنتج؟ .احسب نسبة التقدم النهائي للتفاعل  -و   /74)( 52 =  
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