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 االستاذ:عبدالحق الهيري 1الثانية علوم فيزيائية  الثانوية التأهيلية اوالد سعيد

 

 نقطة 13الفيزياء 

يمكن قياس نسبة الرطوبة في الهواء بواسطة جهاز القط الرطوبة، ويتكون أساسا 

 مع تغير نسبة الرطوبة. Cمن مكثف تتغير سعته 

لهذا الالقط في مكان معين، نركبه مع وشيعة معامل   Cلتحديد قيمة السعة 

 .Rومقاومتها الداخلية مهملة وموصل أومي مقاومته  Lتحريضها 

 للوشيعة. Lالجزء األول : التحقق التجريبي من قيمة معامل التحريض 

مع موصل أومي  Lريضها ، نركب وشيعة معامل تحLللتحقق تجريبيا من قيمة 

. نعاين على شاشة راسم  (1)ومولد يغدي الدارة بتوتر مثلثي شكل  Rمقاومته 

، فنحصل 2Yفي المدخل  BMu(t)والتوتر  1Yفي المدخل  AMu(t) التذبذب التوتر 

( .2على الرسمين التذبذبين الممثلين في الشكل )

 

 المعطيات:

 .Ω3R=5.10مقاومة الموصل االومي 

 .2Y :5V/divوبالنسبة للمدخل  1Y :0.2V/divالحساسية الرأسية للمدخل 

 .1ms/divالحساسية االفقية بالنسبة للمدخلين :

( على ورقة تحريرك ومثل عليه كيفية ربط كاشف التذبذب 1انقل الشكل ) 1-1

 نBMu.(1)(t)و  AMu(t) لمعاينة التوترين 

 نBMu.(1)(t)و   tAMu)( حدد تعبيري التوترين  2-1

𝒖𝑨𝑴بت أن: ثأ 3-1 = −
𝑳

𝑹
 
𝒅𝒖𝑩𝑴

𝒅𝒕
 ن(1). 

و  𝒖𝑨𝑴باستعمال نصف الدور األول حدد قيمتي  4-1
𝒅𝒖𝑩𝑴

𝒅𝒕
 ن(1). 

𝑳تحقق من أن  5-1 = 𝟎. 𝟏𝟓𝑯.(1)ن 

 لجهاز القط الرطوبة. Cالجزء الثاني : تحديد السعة 

tونركبه، عند اللحظة  Cنشحن المكثف ذو السعة  = ، مع الوشيعة السابقة 0

 (.3الشكل ) Rوالموصل االومي ذي المقاومة 

 
بين مربطي  cu(t)أثبت أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  1-2

 ن(1.5)المكثف تكتب على الشكل التالي: 



 بين مربطي المكثف. cu(t)( تغيرات التوتر 4الشكل ) يمثل منحنى  2-2

 ن(0.5)(.4التذبذبات التي يبرزه منحنى الشكل )أعط اسم نظام  2-2-1

 ن(0.5)فسر المنحنى من منظور طاقي. 2-2-2

 Cأحسب . )L,C(للمتذبذب  0Tيساوي الدور الخاص  Tنعتبر أن شبه الدور  3-2-2

 ن(1.5)سعة المكثف.

 نt=40µs.(1.5)و  t=0sأحسب الطاقة المبددة بمفعول جول بين اللحظتين  2-2-4

كيف يصبح نظام التذبذبات في حالة عدم تركيب الموصل االومي عند  2-2-5

 نt=0s.(0.5)اللحظة 

 ن(1).احسب في هذه الحالة الطاقة الكلية للدارة 2-2-6

، C=(0,4h+104,8).10-12 لجهاز القط الرطوبة بالعالقة  Cيعبر عن السعة   3-2

 يمثل نسبة الرطوبة في الهواء. hو  (F)سعة المكثف بالوحذة الفراد  Cحيث 

 ن(1)في مكان إنجاز القياس. hاستنتج نسبة الرطوبة 

 نقاط 7الكيمياء 

 الجزء االول: مجال الهيمنة لحمض اإليثانويك.

 . AC  تركيزهو Vحجمه   COOH3CHنعتبر محلوال مائيا لحمض اإليثانويك    

 ن(0.5)أكتب معادلة تفاعل حمض االيثانويك  مع الماء. -1

 COO3COOH(aq)/CH3CH-(aq) للمزدوجة   AKحدد تعبير ثابتة الحمضية  -2

 ن(0.5).

𝒑𝑯استنتج أن :  -3 = 𝒑𝑲𝑨 + 𝒍𝒐𝒈
[𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶−]

[𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯]
 ن(1).

 نCOO3COOH(aq)/CH3CH .(0.5)-(aq) مثل مجال الهيمنة للمزدوجة  -4

 لحمض اإليثانويك. ACالجزء الثاني: تحديد تركيز 

+𝑵𝒂) (لهيدروكسيد الصوديوم BSنتوفر على محلول     +  𝑶𝑯− تركيزه     𝑪𝑩 =

𝟒. 𝟏𝟎−𝟐𝒎𝒐𝒍. 𝒍−𝟏  نصب تدريجيا هذا المحلول بواسطة سحاحة مدرجة في كأس تحتوي .

𝑉𝐴على حجم   = 10𝑚𝐿  من محلول حمض االيثانويكCOOH3CH  تركيزهAC  .غير معروف

لهيدروكسيد  BV المحلول بداللة الحجم   pHمن قياس  متر-pH يمكننا جهاز

 .C25°. تتم هذه المعايرة عند 1الصوديوم المضاف. أنظر المنحنى الشكل 

أكتب معادلة التفاعل الحاصل أثناء  -1

 ن(0.5)قاعدة.-المعايرة حمض

حدد  جانبهاعتمادا على المبيان  -2

 نE.(1)إحداثيات نقطة التكافؤ 

 نAC.(0.5)حمض االيثانويك استنتج تركيز  -3

 ن(0.5)حدد طبيعة الخليط عند التكافؤ. -4

حدد النوع المهيمن عند التكافؤ. نعطي  -5

 :=4.8ApK  25عند°C. (1)ن 

من بين الكواشف الملونة حدد الكاشف  -6

الملون المناسب لهذه المعايرة. علل 

 ن(1).جوابك

 منطقة االنعطاف الكاشف الملون

 4,4-3,1 الهيليانتين

 10-  8,2 فينول فتالين

 6,8-5,2 احمر البروموفينول

    6,7-6 ازرق البروموتيمول

 

 




