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  2016/2017لسنة الدراسية ا                                                                                                      1ثانـــوية تسالة المرجة
  انالمدة : ســـــاعت                                                            ع ت3االقسام : 

  مـــــادة العلوم الفيزيائية االختبار الثاني في
  الجزء االول:

  ـرين األول: التمـ
و مقاومتھا Lوشيعة ذاتيتھا  R، ناقل اومي مقاومته  Eدارة كھربائية تضم على التسلسل مولد توتر مستمر مثالي قوته المحركة الكھربائية 

10r  Ω  0، نغلق القاطعة عند اللحظةt   و نتابع تغيراتRU  التوتر بين طرفي المقاومة وLU الوشيعة  بواسطة  التوتر بين طرفي

  يين البيانين التال ة تو الذي يظھر على شاشكرة  ذاراسم االھتزازات المھبطي ذو 
  .ائي و التوترات، مبينا عليھا جھة التيار الكھربمثل الدارة الكھربائية  -1
  .،محددا لكل مدخل المنحنى الموافق لهين على ھذه الدارة كيفية توصيل راسم االھتزاز المھبطي لمشاھدة ھذين البيانين ب -2

للتوتر بتطبيق قانون جمع التوترات اوجد المعادلة التفاضلية  -3
R

U .  بين طرفي المقاومة  

  .التوتر بين طرفي المولد  Eما ھي  قيمة  -4

لعبارة ا -5
1

-  .t
τ( )RU A 1 e    ، أوجد عبارة كل من   حل للمعادلة التفاضلية السابقةA  وτ .  

  . Rوجد قيمة أ ينلبياند احأو  باستغالل حل المعادلة التفاضلية -6
  . Lواستنتج قيمة  المميز للدارة  متجانس مع الزمن . ثم حدد قيمته بيانيا ، τبين أن ثابت الزمن   -7
  . iاستنتج عبارة التيار المار بالوشيعة  -8
3tوشيعة عند اللحظة احسب الطاقة المخزنة في ال -9 ms   10وt ms .  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 التمــرين الثاني: 
  من مھامھا الرئيسية مراقبة الغالف الجوي و البحار األقمار االصطناعية أجسام فضائية تقوم بحركة دائرية حول األرض.

  ھا إلى مراكز المراقبة المتواجدة في عدة نقاط من سطح األرض.المحيطات ترسل المعلومات التي تلتقط و
 والذي كان من أكبر األقمار االصطناعية األوروبية التيENVISAT""من بين ھذه األقمار

 في مستوي يشمل قطبي الكرة األرضية. يقع مدار ھذا  القمر تستعمل للمراقبة.
23111 :ثابت الجذب العام  المعطيات : ..1067,6  smKgG، كتلة القمر:Kgm 8200،  

Kmhاالرتفاع المتوسط للقمر 800 ھـاباعتبار األرض كروية كتلتKgMT
241098,5   

KmRTھـاو نصف قطر
31038,6 ،  ھوالدور الذاتي لألرضmin1436.  

  . Sجذب العام التي تؤثر بھا األرض على القمرأ /مثل على الشكل قوة ال -1
 وأحسب قيمتھا. القوة ب /أكتب عبارة  
  اعتبار القمر خاضع لتأثير األرض فقط ، وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد عبارة تسارع ب - 2

TTالقمر بداللة كل من      MRh ,, .  

: تعطى بالعالقة مر الصناعيالق بين أن سرعة -3 hR
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  ، ثم احسب قيمتھا . 

vRhأكتب عبارة الدور المداري للقمر االصطناعي بداللة: -4 T   ثم احسب قيمة ھذا الدور. ,,
 ھل القمر الصناعي جيومستقر ، علل ؟ -5
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  :ثانيالجزء ال
  : تجريبيالالتمــرين 

I(   نحضر  محلوال مائيا حمض البنزويكCOOHHC LmolCتركيزه المولي  56 /10.5 3
1

  و حجمهmLV 200   نقيس عند التوازن في

mSناقلتيه النوعية فنجدھا C025الدرجة  /10.03,2 2.  
  و الماء ؟  البنزويك ل الحادث بين حمضأكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحو - 1
  ؟ fxو  1Vو 1Cأنشئ جدول للتقدم بداللة   -2

،تقدم التفاعل عند التوازن بداللة  éqxأعطي عبارة  - 3
OH3

،COOHC 56
وV   ثم احسب قيمته ؟ .  

  حسب نسبة التقدم النھائي للتفاعل. ماذا يمكن قوله عن حمض البنزويك ؟  أ - 4  

رة كسر التفاعل عند التوازن ھي:     بين أن عبا -5
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للثنائية  apKو الـaKثابتي الحموضة  حسب ا -6 COOHCCOOHHC 5656 /.  

II( حيث تشير لصيقة قارورة مشروب غازي حجمھا  حمض البنزويك  يستعمل كمادة حافظة في المشروبات غازيهL1  إلى وجودg15,0 

mLVaيرنا حجما اوب. للتأكد من صحة ھذه المعلومة عمن حمض البنزويك في المشر 50  االصودمحلول   من المشروب بواسطة 

  HONa LmolCBتركيزه المولي  , /10 2 فتحصلنا على المنحنى ،)( BVfpH  .الموضح في الشكل المقابل 
  ذج لتحول المعــايرة.أكتب معادلة التفاعل المنم -1
  .تخطيطي رسم مع ، المعايرة لعملية التجريبي البروتكول اشرح - 2
  إحداثياتھا.   عرف نقطة التكافؤ ثم حدد -3
  لمحلول حمض البنزويك في  المشروب. aCاستنتج التركيز المولي  -4

  ر إليھا في اللصيقة صحيحة ؟ھل القيمة المشا -5
  لتفاعل المعايرة. ماذا تستنتج؟ Kثابت التوازن  أحسب -6
للثنائية  apK ستنتجا -7 COOHCCOOHHC 5656      .  I -6سؤالو قارنه مع المحسوب في ال /

  ما ھي الصفة الغالبة للثنائية -8 COOHCCOOHHC 5656 mLVBفي المحلول عند سكب حجم   / 3 .من محلول   الصود؟ علل               

molgCOOHHCMالمعطيات: الكتلة المولية الجزيئية:  /122)( 56   

6الناقليات المولية الشاردية :  5 3

3 2 3 23, 24.10 . /   ;   35.10 . /
C H COO H O

S m mol S m mol  
   

 

                                                                                
  
  
  
  

                                                                                           
  
  

  بالتوفيق  - أساتذة المادة       BV m L
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