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  1تمرین 

 لھیدروكسید Bكما نحضر محلوال . من الماء  VA = 100ml  في حجم  NH4Clمن كلورور األمونیوم  2,7gبإذابة  A نحضر محلوال 

 CB = 10-2 mol.l -1 .  و تركیزه المولي VB = 100mlحجمھ  NaOHالصودیوم 

 . األمونیوم و ھیدروكسید الصودیوم في الماءأكتب معادلتي ذوبان كل من كلورور 1- 

NH4  أحسب تركیز األیونات 2- 
 A .  الموجودة في المحلول+

 B .  لھیدروكسید الصودیوم الالزمة لتحضیر المحلول mBما ھي الكتلة 3- 

  B .  الموجودة في المحلول-HO أحسب تركیز األیونات 4- 

  A .  ونضیفھ للمحلول Bمن المحلول  V = 20mlنأخذ حجما 5- 

 . أكتب معادلة التفاعل الحاصل مع تحدید المزدوجتین حمض ـ قاعدة المتفاعلتین5-1: 

 . أنجز الجدول الوصفي لھذا التفاعل و استنتج قیمة التقدم األقصى5-2: 

NH4  أحسب تراكیز األیونات 5-3: 
+ , Cl- , Na+عند نھایة التفاعل. 

M(NH4Cl ) = 53,5 g.mol/L , M(NaOH)= 40 g/mol   

  2تمرین 

  . ’rو مقاومة الداخلیة  ’Eیمثل الشكل جانبھ ممیزة محرك كھربائي قوتھ الكھرمحركة المضادة 

  . ’rو  ’Eأوجد قیمة كل من  -1

  Pjالتي یكتسبھا المحرك و عن القدرة  Peعبر عن القدرة الكھربائیة  -2

  .المبددة بمفعول جول في المحرك

  . شدة التیار المار في المحرك  Iو  ’Eبداللة  =Pe-Pj Puاستنتج تعیر الفرق  -3

  .أنجز حصیلة القدرة بالنسبة للمحلل الكھربائي -4

uللمحرك بالعالقة  ρنعرف المردود  -5
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 .Iو  ’rو  ’Eبداللة   ρأوجد تعبیر 

  3تمرین 

 : تتكون الدارة الكھربائیة الممثلة جانبھ من  

  . r =1Ωو مقاومتھ الداخلیة  E= 24Vمولد كھربائي قوتھ الكھرمحركة  -

    E’= 4Vمحلل كھربائي قوتھ الكھرمحركة المضادة  -

  .r’ =5Ωو مقاومتھ الداخلیة 

  .   R = 4Ωموصل أومي مقاومتھ ٌ  ـــ 

  .عرف المولد من الناحیة الطاقیة  -1

  .اعط تعبیر قانون أوم بالنسبة لمولد  -2

    = 2A  I:ھي    Kالتیار  المار في الدارة عند إغالق قاطع   Iبین أن شدة التیار   -3

  :احسب   -4

  .القدرة الكھربائیة التي یمنحھا المولد لباقي الدارة    4-1

  .القدرة الكھربائیة التي یكتسبھا المحلل الكھربائي     4-2

  .و المردود الكلي للدارة .  مردود المحلل الكھربائي     4-3

  .الطاقة الكھربائیة المبددة بمفعول جول في الدارة خالل خمس دقائق     4-4

 




