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 ن(6. )التمرين األول:
 L، وشيعة ذاتيتيا  R،ناقل أومي مقاومتو  Eبواسطة مولد توتر ثابت قوتو المحركة الكيربائية 

20rومقاومتيا الداخمية     قاطعة ،K نحقق الدارة المبينة في الشكل المقابل 
      I-عند غمق القاطعة: 

Rاوجد المعادلة التفاضمية التي تعبر عن تطور التوتر الكيربائي  -/1  
U                                

 Rبين طرفي المقاومة 

1)..حل المعادلة التفاضمية من الشكل :- /2  )b t

RU a e
                                              

 ؟ bو aاوجد عبارتي 

1أي  bماذا يمثل مقموب -/3  

b

 
 
 

  ىو مدلولو الفيزيائي؟ ما و  

II - ةنفتح القاطع 

لطاقة  الدراسة التجريبية 
الوشيعة أعطت البيانين 

 التاليين:

)اكتب عبارة -1 )E L 
 ؟ Lو  iبداللة 

اعتمادا عمى البيانين  -2
,0اوجد قيم كل من : , , ,E R I L                                                                              التمريه

 ن(7) :الثاوي 

 المعايرةثم تحديد تركيز الحمض بواسطة -HCOOH/HCOO)اليدف ىو دراسة منحنى التوزيع لمثنائية )
الحموضة / اعط عبارة ثابت    2 / اكتب معادلة تفاعل حمض الميثانويك مع الماء.1

 .  (-HCOOH/HCOO)لمثنائية



  /بين ان:3
 .(-HCOOH/HCOO)منحني توزيع كل من الحمض و االساس لمثنائية  1/ نعطي في الشكل 4

 
 ا/ماذا يمثل كل منحنى مع التعميل؟

 مع التعميل. pKA(HCOOH/HCOO-)ب/ استنتج قيمة 

 احسب بطريقتين مختمفتين النسبة  PH=3ج/ اذا كان 
 لبوتاسيومبواسطة محمول لييدروكسيد ا VA=20mlلتحديد تركيز حمض الميثانويك نعاير حجما ***

(k++OH -) المولي  .تركيزه CB=1.10-2mol/l. 
  الخميط اثناء المعايرة PHالمنحني يمثل تغيرات  *  

 
 / أكتب معادلة تفاعل المعايرة1

 .KA(H2O/HO-)=10-14نعطي:     وماذا تستنتج احسب قيمة ثابت التوازن ليذا التفاعل.  /2
 اشرح الطريقة المستعممة/ حدد بيانيا احداثيات نقطة التكافؤ.3
 .CA/ استنتج تركيز الحمض 4
 
 



 ن(7) التمرين الثالث :
، التي يمكن اعتبارىا كنقطة مادية ، حيث نسجل  m= 300gنقوم بدراسة حركة كرة مضرب كتمتيا 

، كما نعتبر  t=0. أول صورة ممتقطة كانت عند المحظة  (caméscope)الحركة بواسطة آلة تصوير 
 معدومة . zو  xعند ىذه المحظة إحداثيات  

 ، عًين المنحنى الذي يبًين مسار الكرة .01من بين المنحنيات المبينة في الوثيقة  - 1

 . بإعادة رسمو عمى ورقة اإلجابة . 4أكمل الشكل  - 2

 و حًدد رقم الشكل  المستعممة . t=0لمكرة عند المحظة  Vzأحسب السرعة   - 3

 التي يصنعيا حامل  شعاع السرعة االبتدائية مع المستوي األفقي . αأستنتج قيمة الزاوية  - 4

 عمما أن الكرة خاضعة لتسارع ثابت . بإعادة رسمو عمى ورقة اإلجابة  5أكمل الشكل   - 5

 . Eminواحسب قيمة  6حًدد اسم الطاقة الممثمة في الشكل  - 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ..وفقكم هللا اساتذة المادة
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