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 : التمرين األول

لدينا دارة حتتوي على: وشيعة  ,L r �0.5قل أومي مقاومتهR   مولد مثايل قوته احملركة ,E بتة, قاطعة�K , 

0tعند اللحظة    1نغلق القاطعة فيظهر املنحنيني يف الشكل .  

مدخلي راسم االهتزاز املهبطي للحصول على املنحنيني  يتم ربط  كيفمّثل الدارة الكهر�ئية  مث بّني عليها  -1 1 و 2  و أي منهما ميثل

( )Ru f t و( )E g t ؟للّ ع 

 لشدة التيار املار يف الدارة.اوجد املعادلة الزمنية   -أ

)أن حل هذه املعادلة من الشكل  بّني   -ب ) kti t Ae B    

 يطلب تعينهما. ثوابت kو BوAمع 

)عبارة  - : استنتج-3 )i t  .يف النظام الدائم  

)مث استنتج عبارة -        )Ru t و( )Lu t. 

)بني أنه يف كل حلظة: -4 ) ( )L Ru t u t E  

,0 و E,�العتماد على املنحنيني أوجد قيمة:-5 ,L r I 

1/2tأوجد قيمة الطاقة املخزنة يف الوشيعة عند اللحظة -6 t مث قار�ا مع الطاقة املخزنة االعظمية يف النظام الدائم . maxlE.  

 : التمرين الثاين

حّضر� حملول -1 1S  حلمضHA  إنطالقا من حملول جتاري 0Sحرتام شروط األمن الالزمة, بطاقته حتمل املعلومات التالية� , : 

1,07dكثافته   98, درجة النقاوة%P   2وصيغته ا�ملة 1n nC H COOH 

الربوتوكول التجرييب لتحضري - 1S 1تركيزه املويل
1 10 . /C mol l   0وبواسطة ماصة عيارية أخذ� حجما 5, .7V ml  من احمللول

1التجاري وسكبنا يف حوجلة عيارية سعتها  100 .0V ml مث أضفنا املاء املقطر حىت خط العيار  

0  : أثبت أن-أ 17,5 /.C mol l 

  :يُعطى                  HAإستنتج الصيغة اجلزيئية ا�ملة للحمض -ب
. .10 p d

C
M

 

  التفاعلنشئ جدول تقدم مث  أواملاء  HAأكتب معادلة التفاعل بني -أ

25عند pHعند قياس ال- C  كيز حتصلنا على البيان التايلا حملاليل خمتلفة الرت : 
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  وماذا ميثل؟ �Kبت التوازن أكتب عبارة -ب

  أكتب العالقة البيانية للمنحىن -أ

 Kaأوجد بيانيا  �بت التوازن  -ب

للثنائية  pKaإستنتج-جـ /HA A  
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من أجل  pHالـقيمة  بطريقيتني أوجد-د
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  ند تلك النسبةععّني الصفة الغالبة -ه

  : لثالتمرين الثا

  للشمسO)(العطالةمركز مركزه ينطبق على  حول الشمس على مسار دائري JMكتلته املشرتي  يدور كوكب -

  ماهو املرجع املناسب حلركة هذا الكوكب  مث عّرفه -1

S/أعط العبارة الشعاعية لقوة اجلذب  -2 JF


 اليت تطبقها الشمس على كوكب املشرتي 

 بتطبيق القانون الثاين لنيوتن بّني أن حركة الكوكب دائرية منتظمة -3

,بداللة :  للمشرتيأوجد عبارة السرعة املدارية -4 ,sG M r  

  بني أن قانون كيبلر الثالث حمقق -5

117,76 بّني أن-6 .10r m :  مث إستنتج السرعةV 

302 يُعطى 10 .sM kg :), ( 699كتلة الشمس .11JR km) 116,67,)املشرتينصف قطر 10G   )(دور حركة ,  �بت اجلذب العام

,11حول الشمس املشرتي .8JT ans 

7-Metis 2دور هذه احلركة هو قمر يوجد يف حركة دائرية منتظمة حول املشرتي .5469MetisT s الذي يقع على ارتفاع 

56479 ., 24z km عن سطح املشرتي  

 JMأوجد  كتلة كوكب املشرتي-أ

  0Jgأحسب قيمة اجلاذبية على سطح املشرتي -ب

  


