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(ًقط7):ميوياء  
16:   َعتجس انرزاد ٔ االٌَٕبد انتبنٍخ - 1

8O ٔ  O2-  ٔ35
17Cl ٔ Cl-  ٔ 27

13Al ٔ Al3+ . 

                                                              (1.5ٌ). أعط فً جدٔل أظًبء  انرزاد ٔ االٌَٕبد  أعالِ- 1-1

 (1.5ٌ).حدد فً جدٔل عدد االنكتسَٔبد انًٕجٕدح فً كم ذزح ٔ فً كم إٌٌ- 2-1

 (1ٌ)إنى أي يجًٕعخ ٔ إنى أي دٔزح تُتًً ذزح األٔكعجٍٍ ٔ ذزح االنٕيٍُٕو ؟- 3-1

  Al3+  ٔ Cl-  (. 1ٌ) اكتت صٍغخ ٔ اظى انًسكت أالًٌَٕ انري ًٌكٍ أٌ ٌُتج عٍ االٌَٕبد- 4-1

  .C 2H 4CℓF: َعتجس انجسٌئخ ذاد انصٍغخ اإلجًبنٍخ انتبنٍخ - 2

 (1ٌ .)9 ٔ 17 1ٔ 6ٔ عهى انتٕانً ْٕ C ٔ H ٔ Cℓ ٔ Fأعط تًثٍم نٌٕط نٓدِ انجسٌئخ عهًب أٌ انعدد انرزي نكم يٍ - 1-2

 (1ٌ). انجسٌئخ أعالِداكتت انصٍغ انًُشٕزح ٔ انصٍغ َصف انًُشٕزح نًتًب كجب- 2-2

 .(َقط5)1فٍصٌبء 

 :َعتجس اندازح انكٓسثبئٍخ انتبنٍخ

  .UPN=12V ٔ R=10Ω ٔ R1=4Ω ٔ R2=5Ωٔ    R3=8Ω ٔ R4=6Ω: َعطً 

 (2ٌ). انًكبفئخ نتجًٍع انًٕصالد االٔيٍخReأحعت انًقبٔيخ - 1

 I ٔ I1  ٔI2   ٔ  ٔI3ٔ  I 4(. 3ٌ)أحعت شداد انتٍبزاد - 2

 ( َقط5 : )2فٍصٌبء 

 .َعتجس تجٍبَخ اندازح انكٓسثبئٍخ انتبنٍخ 

 (1.5ٌ).حدد فً جدٔل أظًبء ٔ ادٔاز كم انعُبصس انًٕجٕدح فً اندازح -1

 انًبز فً اندازح َضٍف نٓرِ األخٍسح ايجٍسيتسا ،ٔ عُديب َضجط عٍبزِ عهى انقًٍخ Iنقٍبض شدح انتٍبز  -2

C=1A َالحظ اَحساف اإلثسح  ة ، d=60 تدزٌجخ عهى يٍُبء  
  .D=100عدد تدزٌجبتّ 

 (0.5ٌ).أعد زظى انتجٍبَخ يضٍفب إنٍٓب االيجٍسيتس - 1-2

 I(. 1ٌ)احعت شدح انتٍبز - 2-2

 X=1.5( .1ٌ)يبدا تًثم ْدِ انقًٍخ ؟ َعطً فئخ انجٓبش . أ ٔجد دقخ انقٍبض - 3-2

 (1ٌ). نقٍبض انشدح أعالِ ؟ عهم جٕاثكC=500mAْم ًٌكٍ اظتعًبل انعٍبز - 4-2

 ( ًقط4: )3فيزياء 
 : فٌحصل على الرسن التدتدتي التاليGًعايي على شاشح ماشف التدتدب توترا هتغيرا لوولد 

 (ى1.)دالقيوح القصويح لتوتر الوول : UM  احسة  -1      

 (ى1). قيوح تردد الوولدfقيوح دور التوتر الوشاهد و استٌتج  : Tأحسة - 2

 (ى1).ها طثيعح التوتر الوشاهد ؟ علل جواتل- 3

 .(ى1). هثاشرج تفولطوتر حدد إشارج هدا األخير هع التعليلGًرتط الوولد - 4

 

 

 


