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ةــــة الشعبيــــة الديمقراطيـــهورية الجزائريــالجم

 وزارة التربية الوطنية                                             مديرية التربية لوالية البليدة
 2019دورة: ماي  امتحان بكالوريا التعليم الثانوي تجريبي  
 -3-مقاطعة البليدة رقم   رياضيات+ تقني رياضيات الشعبة :   

 ساونصف 04اختبار يف مادة :  العلوم الفيز+ئية                                                   املدة : 

�ن م� ج�أي� �� ال#�ض�ع األول ي
 نق&ة )14ال%�ء األول (

 نقا) 4: ( ولال�#'�� األ 

 .107نعËض صفÊÎة مÍ الفÇة لÎÏل مÍ الËÉÌونات و الÉي تdÈÉÊ على ذرات الفÇة  

 �+و الÉي قÖ تÉفÔÕ بÒÌا� اشعاعي  مÒعة Ì�Ó�108ها الÉقا� نËÉون و ت�ÒÉل نÈاة الفÇة  Ag 107ن نÈاة الفÇةإ

 عÜى الËقÛ الÚرd لÕل عÓØ ËÙÌايلي :.�ُ �-أو 
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Z = 45 

Pd 

Z = 46 

Ag 

Z  = 47 

Cd 

Z = 48 

In 

Z = 49 

 ال�قا ن�'ون -1
 لÉ�  Ôا ة معادلة تÈÊل نÈوd ؟ نÚيÊÓÏ� ÍاÍ اللّ ÎالقانÈنهÓا .ما 1

 لËÉÌون . 107كåÉ معادلة الÈÊÉل الÈÌوd الÉي تÓÏح  الÉقا� نÈاة الفÇة أ.2        

 Ag 108تف�. ن�اة الف*ة-2
 ؟.�-و  �+الÓÎÏèاتما Îæçعة    -1

 .  �-  الÒÌا� االشعاعي 108تفÔÕ نÈاة الفÇة  لةكåÉ معادأ-2

 108ن9ا ع5/ة م� ان��ة الف*ة -3

 (الæÉÓقÎة)الÒÓعة عÖد األنÈ#ة t=0s، N ةاللëÊ الÒÓعة في عÖد االنÈ#ة 0NتdÈÉÊ على 108عÌÎة مÍ الفÇة 

 و ثابí الÉفt .ÔÕو 0NبÖاللة  Nأع% عæارة . tلëÊة عÖÌال

 في الÖèول الÉالي :  �20s=t خالل 1n نèÏل عÖد الÉف�Õات-1

t(s) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 

n1 542 498 462 419 390 353 327 301 273 256 230 216 

 

 لعÌÎة ، بËهÍ أن :  اإلشعاعيأع% تعî#Ë الÒÌا� )1

 1 0ln( ( )) ln 3n t A t�� 	 
 

)1lnبÈاسÜة بËمÎèة رسÌÓا مÌÊÌى)2 )n  اللةÖبÍمïضح في ش�ل  الÈÓه.أ.3 -الÉمعادل åÉك 

3( -æادا على ما سÓÉاع  Íل مØ ÛÎد قÖ0حN  و�. 

4(. ËÓف العÙن Íة زمÓÎق Öا جÎانÎب 
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 الصفحة2
 

 أحåÏ قÉÓÎي نÒا� عÌÎة و عÖد االنÈ#ة)5

 .t=140sالÒÓعة و الÉÓف�Õة في اللëÊة  

 : نقا )06( ;انيال�#'�� ال 

                                                                       مهÓل الÉÕلة Îð%  نعل- ËØة مهÓلة األ عاد ÉØلÉها  

Û�Öا�  عÜÉلهاإلمÈçcm 80L= ، 

                                                                    ، شاقÈلير مÈÊ مÍ  نقÜةفي مÉæôة نهايÉه العلÈ#ة 

                                                             نï#ح الÓèلة عÍ وضع تÈازنها بïاو#ة   

                                                                    في اللëÊة  ابÖÉائÎةثÛ تËÊر بÖون سËعة 

 ïèÌÎازاتفïÉاه  ·ÈÉÏÓر  في  الÈÊل مÈح 

  íة  ثابÜقÌال Íم ËÓ� ل أفقيÓع  نهÎÓج 

 الÏعة.الÙغËÎة  االهïÉازاتونÖرس حØËة الÈÌاس في حالة  ،االحÕÉاكات

 1 -  Èلة و ما هي ماهÓèه الÚة هØËراسة حÖل åاسÌÓجع الËÓال 

  ؟الفËضÎة الÉÓعلقة  ه 

 الÓعادلة الÉفاضلÎة نأأثíæ  اعÓÉادا على عالقة انÊفا7 الÜاقة – 2 

                                                                                  الÉي

                      هي : تÊققها الïاو#ة 

            

                  

2

2

( ) ( ) 0d t g t
dt L
� �	 �    

و  بÖاللة  و الÖور الÚاتي  اسÉÌÉج عæارة الõæÌ الÚاتي  – 3 
. 

 . االبÖÉائÎة قÓÎة الÙفÊة  اÖÊدم  أ åÉØ الÓعادلة الïمÎÌة للØËÊة  – 4 

 جÖ قÓÎة سËعة الËÕة لëÊة مËورها بÈضع الÈÉازن . – 5 

الÉى  وضع الÈÉازن مèÉهة نÈÊ الÜÓاالت الÈÓجæة يÌقÜع الÎð% في اللëÊة  عÖÌ مËور الËÕة  الÌقÜة  – 6 
 . نعËæÉها مÖæأ لألزمÌة ، لÏÉق% الËÕة على سÜح األرض في الÌقÜة 

 عÍ سÜح األرض  الÌقÜة  ارتفاع�عÜى    

 بÎæÜÉ- القانÈن الôاني لÈÎÌتÍ جÖ : –أ   

 1  ÍÎÉÎÌمïال ÍÎÉعادلÓلل ÍÎÉÎفËÊال ÍÎارتæالة  و) العÜالع ïØËة مØËÊل. 
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سË سËعة  ابنËÊر بÖوثÛ تËÊر بÖونن
·في  الÏÓفي  الï·ÈÉÏÓازاتاهïÉازات
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 الصفحة3
 

 ) العæارة الËÊفÎة لÓعادلة الÏÓار . 2

 لëÊة وصÈل الËÕة الى سÜح األرض . ) أحåÏ قÓÎة  3

��'#� نقا) 4ال;ال>( ال

 Ûالعال íæفي أث ËلæØ هانÈي يÕ1609الفل  dÚال ÖÎحÈال Èه ÷ÓÒة ال#ïØËم Íس عÈ�ÎنË9ÈØ وضعه dÚام الëÌأن ال
�ع�÷ الÊقÎقة بÖقة وعËç Í#- عÓلÎات حÏابÎة معقÖة ومÉعÖدة، وضع æØلË القÈانÍÎ الôالث الهامة فÓÎا يÉعل-  ØËÊة 

.åاكÈÕال 

 ) �عÜي نÈÓذجا تقÎæ#Ëا لÖÓارات ثالث 1ال�Òل (

) åاكÈكA( ,(C), (B),   لÈور حÖة تÎÏÓÒعة الÈÓèÓال Íم

.dïØËمÈÎلÎه Ûفي معل ÷ÓÒال 

a( هÌÎا بÓæÏق- حÊمÈاالول وهل  ه ËلæØ نÈقان ËØاذ
 ؟ علل.-3-ال�Òل

b( åاكÈÕال ùðمات تÈعلى معل dÈÉÊ� اليÉول الÖèال
 الôالث 

 úÎل حÈهèها مÇع T، ÷ÓÒل الÈح åØÈÕدور الa فÙن 

 ËÎæÕال ËÜل القÈç.لجÎلإلهل 

 

 

 

c(ادÓÉاالع   Íل مØ يÉÓÎق Öأوج ËلæÕل úالôن الÈعلى القانca  ،BT . 

وأنها ال تÇðع   rنقæل مÍ أجل تÏهÎل الÖراسة أن حØËة الÈÕاكå الôالث حÈل الÓÒ÷ دائË#ة مÓëÉÌة نÙف قËÜها
 إال لÉأثËÎ الÓÒ÷ فق%. 

 (كÉلة الÓÒ÷) sMو  Gمôل شعاع القÈة الÉي تýثË بها الÓÒ÷ على أحÖ الÈÕاكå وأع% عæارة شÖتها بÖاللة -أ

 (الæعÖ بÍÎ مdïØË الÓÒ÷ والåØÈÕ). r(كÉلة الåØÈÕ)  و pmو

 .أوجÉØ Öلة الN22=3.56.10S/TF ÷ÓÒإذا علíÓ أن شÖة قÈة جÚب الÓÒ÷ لألرض هي: -ب

  ،m11r=1.5.10  الæعÖ بÍÎ مdïØË األرض و الKg24=6,0. 10T M، ÷ÓÒ كÉلة األرض تع&ى:

 11-G= 6.67.10(SI)  ثابí الèÉاذب الÈÕني

 تÏارع  GaبÎæÜÉ- القانÈن الôاني لÈÎÌتÍ بÍÎ أن عæارة -أ-4

Km)8a(10 S)7 T(10 åØÈÕال 

1.50 3.16 A(األرض) 

2.28 BT B(خ#ËÓال) 

ca 37.4 C(dËÉÒÓال) 
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 مïØË عÜالة األرض حÈل الÓÒ÷ �عÜى  العالقة:

                         

 úÎارته. حæع ÍÎÎتع åلÜ� íثاب 

 : �ôÓل تغËÎات -4-الÎæان الÈÓضح في ال�Òل -ب

 بÖاللة    

 أع%  العæارة الÉي يËÉجÓها الÎæان.    

 على العالقÍÎÉ الËëÌ#ة و العÓلÎة  االعÓÉاد -ج

 الÓÒ÷. كÉلة اسÉÌÉج 

 ب).-3القÓÎة مع القÓÎة ال9ÈÏÊÓة سا قا(هل تÈÉاف- هÚه -د

 

 

 

 نقا)6ال%�ء ال;اني: ال�#'�� ال�%'�=ي (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 éthanoate dementyleالÎÉÌÓل تËÎÇÊ ايôانÈات

 ÛÉاع يÌعÌال í#دة في زÈجÈÓلالÈÉÌÓو ال Ô#Èانôاالي õÓح Íن مÈÕÉج ي#ïال مÓعÉاس R-OH  عادلةÓوف- ال
 1-..........تفاعل الÉالÎة :

 

C10H20O + C2H4O2  = C12H22O2 + H2O     

الÎÉÌÓل ايôانÈات  حõÓ االيôانmenthol      Ô#È(الÈÉÌÓل)                               

 dوËØ ع في دورقÇن g15,6   Íل و  مÈÉÌÓالml11 í#ËæÕال õÓح Íات مËÜق õقي و  عÌال Ô#Èانôاالي õÓح Íم

 دقÎقة. 40الïØËÓ وحËè الðفان في تèهïÎ الÍÎðÏÉ الËÓتÖ لÖÓة 

 0,81الى  x10 2,77-3من  اما الثالثي 2,25اما الكحول الثانوي  4ثابت توازن الكحول االولي مالحظة

الكتلة الحجمية  )g/molالكتلة المولية  ( الصيغة المجملة  اسم المركب
)g/mL(  انحالله في الماء 

Mentholالمنتول O20H10C 156 0,89 كلي 

Acide éthanoïque حمض
 شبه تام  2O4H2C 60 1,05 االيثانويك

Éthanoate de menthyle 

2O22H12C 198 0,92 قليل 
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 الصفحة5
 

الÓاء )عÍ الæÜقة الÓائÎة و  االسËÉ الÌاتج و الõÓÊ و الÈÊÕل الæÉÓقÍÎÎ (نفÙل الæÜقة العÈÇ#ة والÉي تdÈÉÊ على
الى الïÓ#ج  قÓع الفÙل  ، نغÏل الæÜقة العÈÇ#ة  ÊÓلÈل مæÒع ml100مÊلÈل مæÒع مØ ÍلÈر الÈÙديÈم    إضافة

 :2 -تفاعل…….و الÈÓضÊة في مÍ هÖÎروجÈ9ËØÈÌÎنات الÈÙديÈم فÜÌÎل- غاز الفÛÊ وف- الÓعادلة الËÓفقة 

(aq)
-

COO3+ CH (L)O2+ H(g)2   =  CO  (aq)COOH 3+   CH  (aq)
–

3HCO 

مg12 ÍثÛ نقÈم  ËÓحلة أخË· تÖعى بèÉفÎف االسËÉ  إضافة ملعقÍÎÉ مÉ#ËæØ Íات الÓغÈ#ïÎÌم.و9الËÉشÎح تÙÊلÌا على  

   .الÎÉÌÓل ايôانÈات

I- 

 مôل الåÎØËÉ الæ#ËèÉي للÍÎðÏÉ الËÓتÖ مÈضÊا الÎæانات . ما الغËض مÌه؟-1

 .ما دور حõÓ الí#ËæÕ وحËè الðفان في هÚه ال9ËèÉة ؟-2

 .لÓاذا تíÓ إضافة هÖÎروجÈ9ËØÈÌÎنات الÈÙديÈم ؟-3

 ؟مÖÊدا الÌôائÍÎÉÎ الÈÓافقÍÎÉ لÚلÔ  .  2-.ما Îæçعة الÉفاعل -4

 ما الغËض مÍ اسÉعÓال É#ËæØات الÓغÈ#ïÎÌم ؟ -5

II 1.ة في ش�ل إÊضÈل مÈÊÕا الÚلة لهÙف مفÙÌغة الÎÙد   5 -ن الÖفه.، حÌص 

 . حÖد الÉÓفاعل الÈÓجÈد بï#ادة . 2.     

 أع% الåÎØËÉ الÈÓلي للïÓ#ج عÖÌ الÈÉازن .3-

 دقÎقة هي لëÊة بلÈغ الÈÉازن. علل .40. احåÏ قÓÎة مËدود الÉفاعل في هÚه ال9ËèÉة . هل اللëÊة 4

 أذËØ ثالثة Ëçق تÔÌ�Ó مÍ تÍÎÏÊ هÚا الËÓدود . - 5

 ان�هى ال#�ض�ع األول 
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11-- åÎØËÉل الôمØËÉل الôم

2-Õال õÓما دور ح.õÓما دور ح
 تíÓ إضافة هÖÎرلÓاذا تíÓ إضافة هÖÎرو

؟مÖÊد22--الÉفاعلÎæعة الÉفاعل 

سÉعÓال É#ËæØ مÍ اسÉعÓال É#ËæØات ا
ÈÊÕا الÚلة لهÙف مفÙا اÚلة لهÙمف 

Èد بï#ادة .ÈÓجÈد بï#ادة .

ن الÈÉازن . .

9ة . هل اللëÊة  ال9ËèÉة . هل اللëÊة 

ود .
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 الصفحة6
 

 

الموضوع الثاني
  ):نق&ة14ال%�ء األول (
 ):نقا4( ال�#'�� األول

2ثابÉة  قÉÓÎها األرضنعËæÉ الèاذبÎة على سÜح -1
9.81m/s  حÜÏ  %æتËم Ûة إلى معلØËÊه الÚه åÏÌاألرضن 

 ما هÈ ال�ËÒ الالزم حÉى ��Èن غالÎلÎا؟-

شعاعها 0vالËÕة  ËÏعة الË#اضي، قÚف t=0sفي اللëÊة
))01مع األف- (انËë ال�Òل(��ÌÙع زاو#ة

إن دراسة حØËة الËÕة م�ÌÉÌا مÍ الÈÙÊل على -2
:ÍÎÉÎالÉال ÍÎÉÎÌمïال ÍÎÉعادلÓال 

 �  �

 �  �

0

2
0

cos
1 sin
2

x t v t

z t gt v t

�

�

��
�
�

� 
 	�� 
 .   الËÕةعلى  األرضتأثËÎ  اسÉعÓال الÓعادلÍÎÉ الïمÍÎÉÎÌ، بÍÎ أن الËÕة تÇðع لقÈة وحÖÎة هي قÈة -

 الق�Úفة: -3

 مÖ· الق�Úفة -1

 عËف مÖ· ق�Úفة.-1

هÈ مÈضح  نÙÊل على مÏارات مÉðلفة للق�Úفة ÓØا αنغËÎ زاو#ة القÚف  ËÕ0vة المÍ أجل نف÷ القÓÎة لËÏعة - 2
 ).02في ال�Òل(

تعÜى على ال�Òل أثíæ أن عæارة الÖÓ· -أ
2

0( ) (2 )Vx sin
g

 علÓا أن ��

 نالح� أن مÖ· الق�Úفة ��Èن أعÎÓëا مÍ أجل )02ال�Òل( مÍ -ب

  . كيف تبرر ذلك ؟ α°45=الïاو#ة 

 ال?روة:-2  

 عËف الÚروة . -ا

 752α=°و 151α=°مÍ أجل جÖ قÓÎة أقÙى ارتفاع تæلغه الËÕة-ب

 .14m/sمÍ أجل سËعة ابÖÉائÎة قÖرها  

 .مôل شعاع الËÏعة في Øل حالة عÖÌ الÚروة-جـ

 : )  نقا4(  ل;انيال�#'�� ا
I.لÓعÉÏ� %Îخل Íم مÈÎرانÈÎم الÈÎرانÈÎوالåÙðد الÈقÈفاعل كÓاصة لÈو#ة غÈج، نÉÌاقة تÜة الÕهلÉÏÓال 

Íف مËç اصةÈالغ Íار مÜÒم انÈÎرانÈÎال Ëادمها إثÙونات تËÉÌب Ôوذل åÏفاعل معادلة حÉال  dوÈÌالي الÉال : 

 

1.Öعادلة فيو جÓو#ة الÈÌا قة الÏال . 

2.åÏاقة أحÜرة الËÊÓـ  ال الÍا مÚفاعل هÉال . 
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نααÙÊة القÚف Ë زاو#ة القÚف 
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 الصفحة7
 

 . الÜاقة مÜð%  اسÉعÓال الÜاقÈ#ة الÎÙÊلة مôل.3

4.Öة جÖÓة الÎÌمïهالك  الÉلةالالزمة السÉØ =Íم مÈÎرانÈÎاصة  الÈف الغËç Íا مÓأن عل 

 . ËÓ 30%دود اسÜÉاعÉه

الÓفاعل الÈÌوd يÈمÎا في ÎÓØة الÜاقة الفعلÎة الÉÏÓهلÕة  نف÷أحÉØ åÏلة الËÉæول الÈاجå حËقها إلنÉاج .5
 .%25ومËدود العÓلÎة  42MJقÉÓÎهامÍ الËÉæول �ËÊر çاقة  1KgعلÓا أن: 

6.Í�Ó� وناتËÉÌة للôعæÌÓال Íار  عÜÒمانÈÎرانÈÎي الÉوال Ûفف لðها تÉعËل أن سÈÊم تÈÎرانÈÎال åÙðال 

  : الÉالÎة الÓعادلة حÚØ (åÏلÔ الÒÓع( يÈرانÈÎم إلى 

Öا� دراسة  عÒÌم اإلشعاعي الÈÎرانÈÎلل  Öèه أن نÉÓÎح قæÙت   Íه مÉÓÎة قÎائÖÉاالب Öور  عËم مÍ 

 .تف�Õه بÖا�ة

-åÏف أحÙن ËÓم عÈÎرانÈÎال  . 

 : الÓعÎÜات

5�م اك��/�ن  235ال5�ران5�م ال/�اةEون'� ن5�'ون  س

 ال'م� �235
92U  �54

AXe  �94
Z Sr   �1

0 n 

�لة � u.m .a 234,99345138,88917 93,89451 1.00866ال

 

 : الÚر#ة الÉÕلة وحÖة

 : الÚر#ة الÉÕلة لÈحÖة الÉÕلة çاقة

 فÈل% اإللËÉÕون 

 : الفËاغ في الÈÇء سËعة

−×.= 

. = . 

−×.=.  
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 ):نقا6ال�#'�� ال;ال>( 
=(1,6ثابí حÈÓضة الÌôائÎة 

 –
COO3COOH/CH3(CHAK

 

 لÊÓلÈل حõÓ االيôانÔ#È  ، تaC íÓلغËض حÏاب الïÎØËÉ الÈÓلي 

 Ûèة حË10معايml = aV داÈÙل الÈلÊÓ  هÌم  )
–

+HO
+

(Na
 

 بÖاللة  ÉÓا عة تغËÎات الæÏÌةو  0,2mol/l =bCتïÎØËه 

 تÙÊلÌا على الÌÊÌÓى الÈÓضح   مقلÈب تقÖم الÉفاعل الÌهائي 

 .�Ò-3لالفي 

acide/أكåÉ معادلة تفاعل الÓعايËة مÈضÊا الÌôائÉÎان  -أ1- base 

 الÒÓارÍÎÉØ في الÉفاعل.

 أنïè جÖول تقÖم الÉفاعل.-ب  
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 الصفحة8
 

   شæه تام.أن هÚا الÉفاعل بËهÍ ثÛ  الÉفاعل اكåÉ عæارة ثابí تÈازن -أ-2

 .aVو  fx ،aCبÖاللة    جÖ عæارة -ب    

 على الÈÉالي.  2،0,5الÉالÎة:    الæÏÌة قÉÓÎيالÉقÖم الÌهائي بÎانÎا مÍ اجل  ÉيقÓÎ جÖ - جـ   

(للÌôائÎة الÙفة الغالæةوضح ثÛ  مÓا سæ- الïÓ#ج pHاسÉÌÉج قÓÎة  - د 
 –

COO3COOH/CH3(CH  ل حالةØ في 

 molأجل  ما قÓÎة الæÏÌة مÍ - ز 
3-x10 2 =fx ،ج؟ÉÌÉÏماذا ت 

 االيôانÔ#È .تïÎØË مÊلÈل حõÓ  اسÉÌÉج -ه

 ما قÓÎة حÛè مÊلÈل الÈÙدا الÇÓاف عÖÌ الÕÉافý.  - و 

 d- ة  ما هيÓÎقpH  ج#ïÓال ýافÕÉال ÖÌفاعل عÉال Íع مÈÌا الÚة(لهÊÎÊÙاإلجا ة ال ËÉاحات اخËÉه االقÚه ÍÓمع  ض
Ë#ËæÉ؟ )ال 

PH=5,2               PH=7              PH=8,2              

 : مÍ بÍÎ الÈÕاشف الÓقËÉحة مع الÉعلÎل الÕاشف الÌÓاسå لهÚا الÈÌع مÍ الÓعايËةسÉÌÉج ا

 

 

 

 

 

 

 

 ):  نقا6ال%�ء ال;اني(   
 ال�#'�� ال�%'�=ي 

   إلىفي العÖيÖ مÍ الÖارات الÕه9ËائÎة, نهÖف في هÚه الÖراسة  أساسÎةإن الÈشÎعة والô�Óفة والÓقاومة  تعËæÉ مæØËات  

 تأثËÎ الÓقاومة في الÖارة. و�بËازتÖÊيÖ الÖور الdÚ تلعæه الÈشÎعة 

  ÍÎ Í  مÓÉاثلÎفي دارة Øه9ËائÎة نÜ9Ëها  مع مæÙاح  ومقاومÉها الÖاخلÎة     لÓعËفة تËÙف وشÎعة ذاتÎها  -1

 ثÛ نغل- القاçعة. r0R=نæÇ% قÓÎة الÓعÖلة عÖÌ القÓÎة   )-40-ال�Òل (ومÈلÖ ثابí الÈÉتÓØ  Ëا يÍÎæ   و

Öارة ال. معلال سلÈك الÈشÎعة في  غل- القاçعة    عÖ الÊادثةصف الëاهËة  _ 
 Õه9ËائÎة ؟ال

 اسÉعÓال الÈÓلÖ الÏاب- والÈشÎعة والÓعÖلة الÏا قة الçÈæÇÓة عÖÌ القÓÎة -2
 ثÛ نغل- القاçعة . )،5-ال�Òل (نÊق- الÖارة الÌÎæÓة في   

        ÈابÛة راسÜاز  سïÉااله ÍÎÎÌÊÌÓال Ûرس Íا مÌ�Óي, تÜæهÓال        

 . )6ال�Òل (انËë   و 

 ال�اشف ال�اشف  pH م%ال تغ5'

 أحËÓ الÎôÎÓل 6,2  - 4,2

 أحËÓ الï#ËÕول 8,8-   7,2                   

 أزرق الËæومÈتÈÓÎل 7,6  -  6,0  
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    PH=8,2        PH=8,2   

لÌÓاسå لهÚاشف الÌÓاسå لهÚا الÈÌع

 الÖارات الÕهÖ مÍ الÖارات الÕه9ËائÎة

Ü9Ëها  مع مÙائÎة نÜ9Ëها  مع مæÙاح
ثÛ نغل-r=00RR=ة Ö القÓÎة 
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 الصفحة9
 

 لÒÓاهÖة  الÍÎÎÌÊÌÓ الÏا قÍÎ. مÈضÊا علÎه ÎØفÎة ر9% مÖخـلي راسÛ االهïÉاز الÓهÜæي )5-ال�Òل(اعÖ رسÛ أ_ 

تعÜى  العæارة   الÓعادلة الÉفاضلÎة الÉي تÊققها الÖارة بÖاللة  أنبÍÎ  ب_
R

R
dU U
dt

� �	  .و  مع تÖÊيÖ عæارتي �

 مèÉان÷ مع الïمÍ.  أنبÍÎ   اسÉعÓال الÊÉلÎل الæعdÖ  _جـ

تôÓل حل هÚه    الÓعادلة  الÉيالعæارة الÊÎÊÙة مÍ بÍÎ العæارات الÉالÎة  اخËÉ_ د 
 : مع الÉعلÎلالÉفاضلÎة 
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 3-العæارة                 2-العæارة              1-العæارة      

3- �Òادا على الÓÉ6-ل  اع : 

 .الÈÓاف- مع الÉعلÎل  انØ åÏل مÌÊÌى للÈÉتË  -أ)

 :Íل مØ جÉÌÉب) اس 

   للÈÓلÖ.الÕه9ËائÎة  القÈة الØËÊÓة -

 في الëÌام الÖائÛ. الÎÉار شÖة -

– Íمïال ïÎÓÓارة الÖلل . 

 .ذاتÎة الÈشÎعة  و    مقاومة الÈشÎعة-

    نåØË على الËÉتåÎ الÈشÎعة الÏا قة والÓعÖلة -4

مÒــÈÊنة مæÏقا, ونC  %9Ëو قاçعة وم�ـôفة ســعÉها 

بËç ÍÎفÎها راسÛ االهïÉاز الÓهÜæي لÒÓاهÖة 
 ËتÈÉال(t) CU  لةÖعÓقاومة الÓل ÍÎÉÓÎاجل ق Íم :  

 = 101R  1232 =وR ) ÍÎل�Òفي  ال ÍÎÊضÈÓال ÍÎÎÌÊÌÓل على الÙÊÌ87ف،(. 

 الÌÊÌÓى الÈÓاف- مع تÖÊيÖ نÓ% االهïÉاز. حÖد مÍ أجل Øل قÓÎة لــ  )أ

 اسÉÌÉج تأثËÎ الÓقاومة على الÖارة . )ب

 .CقÓÎة سعة الô�Óفة ثÛ اسÉÌÉج  وقÓÎة شæه الÖور  اعÓÉادا على ال�ÒلÍÎ  حÖد قÓÎة  )ت
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 قÓÎة سعة ال�ÓقÓÎة سعة الô�ÓفةÉÌÉج 

ioooooiooooati
o

atiatiti
otiotioatiaatatattitati
on

.co
m/ex

am
s

د

االÉفاض
/1 ))/t1 �/

 ، ،  
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3-�Òادا على الÓÉادا علىاعÓÉلع�
ËتÈÉى للÌÊÌل مØ åÏÈÉى للÌÊÌل مØ 

:Íل مØ ج:Íم

    للÈÓلÖ.للÈÓلÖ.ئÎة لÕه9ËائÎة 
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