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 )  10 من 5إلى الصفحة  10من  1من الصفحة ( صفحات  5يحتوي الموضوع األول على 

 )    نقطة 13: (الجزء األول
 ):نقاط 06: (التمرين األول

 
الهيدروجينية بجزر  للقنبلةتجربة نووية بتفجيرها  األمريكيةالواليات المتحدة  أجرت 1952نوفمبر  أولفي   

على مدينة  ألقتهاضعف قوة القنبلة الذرية التي  100من  أكثركانت قوتها تعادل . مارشال في المحيط الهادي 
 . 1945 أوت 6هيروشيما في 

 .TNT  من مادة  m=10,4 ×109 kgتكافئ الطاقة التي تحررها القنبلة الهيدروجينية الطاقة المحررة عن كتلة 

 :القنبلة من جزأين  تتألفنوية الخفيفة ، و ألااندماج الطاقة التي تحررها القنبلة الهيدروجينية ناتجة عن  إن

 .يشمل قنبلة ناتجة عن انشطار تسلسلي  ، جزء علوي -
 .ندماج إلنوية القابلة لأليشمل مزيج ل ، سفلي جزء -

نوية الواقعة في الجزء ألتجعل على ضغط مزيج ا إشعاعاتإن الطاقة المتحررة من الجزء العلوي على شكل 
 .ندماج و تحرير طاقة كبيرة جدا إل، فتزداد كثافة المزيج مما يؤدي لحدوث االسفلي

مختلفة تنتشر في الجو و  أعمار أنصافنوية مشعة ذات أنشطار في الجزء العلوي هي إلنوية الناتجة عن األا إن
 . تلوث البيئة 

 : 235نشطار في الجزء العلوي هو اليورانيوم إلنعتبر ا -
���
�� U + ��n  ��	 �
�

�� Ba  +
��
��Kr  +2 

�
�n +  

 :السفلي هو في الجزء ندماج إلا أما -
�
�H +

�
�H ��	 


�He +
�
�n + 

�  m1   يحتوي الجزء السفلي على كتلة 51,4kg من  �
�H و كتلة  m2 � 77,1kg  من  �

�H . 
 :يعطى 

 النوترون 1الهيدروجين  2الهيدروجين  3الهيدروجين  4الهيليوم  235اليورانيوم  الجسيم أو النواة
��� الرمز 

�� U

�He �
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u �  1,008665 1,007276 2,013553 3,015500 4,001506 234,993461الكتلة بـ
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لجزء األول: (الجزء األول
نقاط 06: (ين األوللتمرين األول ) :6

رتأجرت 19521952برنوفمبر  ل
كانت.. ط الهادي المحيط الهادي 

 . 194 . 1945 أوت 

قنبلة الهيدروجرها القنبلة الهيدروجينية

روجينية ناتجة الهيدروجينية ناتجة عن

عن انشطتجة عن انشطار تسلسلي
.ندماج ندماج لإلإلبلةية القابلة ل

تجعل علتجعل على شعاعات إشعاعاتكل 
ج و تحرير طاقةندماج و تحرير طاقة ك

أنصأنصافمشعة ذات نوية مشعة ذات 

du
cauc
aca
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 I–  1- عرف طاقة الربط للنواة. 

 .ذه النواة ، و طاقة الربط لكل نوية له 235 حسب طاقة الربط لنواة  اليورانيومأ -2      

 .  92Krو   142Baالمرفق ، ثم قارن استقرارها مع النواتين  أستونضع هذه النواة على منحنى  -3      

mحسب الطاقة المحررة من كتلة أ -4       � 55 kg   235من اليورانيوم . 

II – 1-  نوية ؟ ألطاقة كبيرة جدا لتحقيق اندماج ا إلىلماذا نحتاج. 

 .في الجزء السفلي من القنبلة الهيدروجينية  3Hو  2Hنوية أحسب عدد أ -2      

 .     شكل تظهر هذه الطاقة ؟ أيعلى . حسب الطاقة المحررة في الجزء السفلي من القنبلة الهيدروجينية أ -3      

Eيحرر طاقة قدرها   TNTطن من مادة  1 أنعلما  -4 � 4,18�109 J  .من قيمة الطاقة المحررة في السؤال  تأكد
II      – 3 . 

III –  و زمن نصف  نشطار في الجزء العلوي للقنبلة الهيدروجينية مشع بالنمط إلالناتج عن ا 142الباريوم ،
�m0كتلتها  142نعتبر عينة من الباريوم .   عمره  350 mg اللحظة  فيt=0 . 

 )  tفي اللحظة  142هي كتلة الباريوم  m(   : يبيانال المنحنى  -1-يمثل الشكل 

 .142عتمادا على البيان استنتج زمن نصف عمر الباريوم إ -1

 . 142لعينة الباريوم  A0حسب النشاط االبتدائي أ -2

 .  57Laهي  142النواة الناتجة عن تفكك الباريوم  أنبين  -3

 المتفككة نويةألالبيان  النسبة المؤوية ل أوجد من -4

 . عند اللحظة     

:  57Laتكون كتلة   't نه في اللحظةأبين  -5

  . 

� 'tعند اللحظة  من البيان  أوجد -6 15 mn  

 )نقاط 07( :التمرين الثاني

mk. 120نعتبر نابضا حلقاته غير متالصقة و ثابت مرونته  N ، نثبت أحد طرفيه بحامل ثابت بينما طرفه  ��
50mكتلته  (S)اآلخر بجسم g�  . عند التوازن ينطبق مركز عطالة الجسم مع النقطةO  مبدأ المعلم . 

I 0ـ عند اللحظةt عن وضع توازنه في المنحنى الموجب بمسافة  (S)، نزيح الجسم  �
0

5X cm�  ثم نحرره

- 2-الشكل . بدون سرعة ابتدائية

 .tحتكاكات بين الجسم و السطح األفقي، مثل القوى المؤثرة على الجسم في لحظة كيفية إلـ نهمل ا1
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نشطانشطار فيإلإلتج عن االناتج عن ا
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 . Aـ  نعتبر المستوى المرجعي لدراسة الطاقة الكامنة الثقالية المار من النقطة 2

 . x، أوجد المعادلة التفاضلية التي تحققها االستطالة ) نابض+جسم(نحفاظ الطاقة للجملة للجملة إبتطبيق مبدأ    

ـ   تحقق من أن 3
0

( ) cos( )
kx t X t
m

�� .حال للمعادلة التفاضلية  �

 .ثم أكتب المعادلة الزمنية للحركة .  �ـ   حدد الصفحة االبتدائية  4

)كتب عبارة سرعة الجسم أـ   5 )v t  . عظمية ألستنتج سرعته اإثم
0

V . 

II ـ عند مرور الجسم(S) تجاه  الموجب ينفصل عن النابض و يتابع حركته على مستوى أفقي إلبوضع التوازن في ا           
0,1fاالحتكاك شدتها  ةنزالق في وجود قوإلحيث يتم ا N� . 

 .حسب تسارعهأثم .  (S)يعة حركة الجسم ـ  بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، حدد طب1

 .زمنة ألعن النابض مبدأ ل (S)نفصال الجسمإو لحظة . مبدأ لمحور الحركة   Oـ باعتبار النقطة 2

 .الزمنية للحركة  تأعط المعادال  -

m.sAv 10,44بسرعة    Aالنقطة إلىيصل   (S)بين أن الجسم.ـ 3 0,2OAعلما أن .  �� m� . 

III الجسمـ   يغادر(S)  المستوي األفقي عند النقطةA  س حتكاك و دافعة أرخميدإلمال قوى ابإه. ليسقط في الهواء. 

 .مبدأ لألزمنة Aعتبار لحظة مرور الجسم من النقطة إ، بـ أدرس حركة الجسم  في المعلم  1 

 . ثم إستنتج معادلة المسار        

50AC، نعطي  Bـ حدد إحداثيات النقطة  2   cm� . 

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
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I ند مرور الجـ عند مرور الجسمS)
نزالق في وجنزالق في وجودإلإل يتم ا

ن الثاني لنيوتلقانون الثاني لنيوتن، ح

O  مبدأ لمحور المبدأ لمحور الحرك

. للحركة لزمنية للحركة 

سربسرعة    AAقطةالنقطة

ليسليسقطAAلنقطة ي عند النقطة 

عتبار لحظة مروعتبار لحظة مرورإ، ب
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 )نقاط 7: ( الجزء الثاني 

 
 : )نقاط 7( التمرين التجريبي 

 
 :  دراسة محلول مائي لحمض كربوكسيلي: أوال

 :من حمض كربوكسيلي صيغتة من الشكل  m=1,44 gو ذلك بحل كمية كتلتها )  S(نحضر محلول مائيا 
حجما  نأخذ. و تركيزه المولي   1L =في الماء المقطر، فنحصل على محلول حجمه  

=20 mL   من المحلول)S  ( ،نضيف له تدريجيا محلوال مائي لهيدروكسيد الصوديوم  و �( ( )aq aqNa OH� ��

 . mol/ L 0,05 =  تركيزه المولي

مكنت القياسات التجريبية من  .إضافة كلعند  PHنسجل قيم . ساسي الالزم للتكافؤ ألهو حجم المحلول اVEليكن 

 ) .هو حجم المحلول االساسي المضاف حيث (  -3-الممثل في الشكل  رسم المنحنى البياني 

 .في الماء  كتب معادلة تشرد الحمض أ -1

 . عبارة ثابت الحموضة الخاصة بالحمض الكربوكسيلي أكتب -2

  -OHمعادلة تفاعل الحمض الكربوكسيلي مع شوارد  أكتب -3

 .لهيدروكسد الصوديوم الذي نعتبره تاما 

 :للحمض الكربوكسيلي بداللة  Kaعبر عن ثابت الحموضة  -4

 :ن أ، ثم بين  

)1( ….    

 . VEو Kaقيمتي ) 1(ستنتج من البيان و العالقة إ -5

 الصيغة المجملة أوجد، ثم  حسب قيمة  أ -6

.للحمض الكربوكسيلي  

: تعطى

 
:الدراسة الحركية لتحول كيميائي : ثانيا

 
 .و الماء  Eفينتج نوع كيميائي عضوي  كحول صيغته  يتفاعل الحمض السابق مع  -1 

.معادلة التفاعل  أكتب -
 .، أعط اسمه  Eما هي المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها النوع الكيميائي  -

قطرات من  نضيف  الكحول من  من الحمض و  نسكب في حوجلة  -2
 .  V=400 mLعلى مزيج حجمه  فنحصلحمض الكبريت المركز و قطرات من الفينول فتالين ، 

 

C2H5COOH CH3COOH HCOOH الصيغة الكيميائية 

(g/mol)الكتلة المولية  46 60 74

10من  4صفحة 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

نح

20 mL mL

تركيزه المتركيزه المولي

هو حهو حجم المVVEEنليكن 

منحنى البياني سم المنحنى البياني 

ة تشرد الحمضعادلة تشرد الحمض 

حموضة الخاصبت الحموضة الخاصة

ض الكربوكسيليلحمض الكربوكسيلي مع

 . .تاما تبره تاما 

 الكربوكسيلي بض الكربوكسيلي بداللة

:
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و نضعها في حمام مائي متساوية من المزيج التفاعلي ، و نغلقها  احجوم أنابيب 10لتتبع تطور هذا التفاعل نسكب في 
 .  t=0مع تشغيل الميقاتية عند اللحظة  (C°70)درجة حرارته 

في الماء المثلج ،ثم نعاير  هو نضع األخرمن الحمام واحدا تلو  األنابيبلتحديد تقدم المجموعة بداللة الزمن نخرج 
سيد الصوديوم كبواسطة محلول مائي لهيدرو أنبوبالحمض المتبقي في كل  �( ( )aq aqNa OH� ��

 
تركيزه المولي 

 . -4 -كما يوضح الشكل . 

 ستعمال حمض الكبريت المركز ؟إما هو الهدف من التسخين و  -

 عتمادا على الدراسة التجريبية لهذه المعايرة تمكنا من رسم بيان تغيرات إ  -3

 -5-الشكل   بداللة الزمن لتفاعل الحمض مع الكحول    التقدم 

 :عتمادا على البيان إ  

:تفاعل عند اللحظتينلل حظيةلال سرعةالحسب أ -
 20 min=t2= 60 min , t1   ماذا تستنتج ؟

.زمن نصف التفاعل  -

. كسر التفاعل عند التوازن  -
.نسبة التقدم النهائي  -

و إستناج صنف الكحول المستعمل احسب مردود هذا التفاعل  -
 اذكر طريقتين لتحسين هذا المردود  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
نتهى الموضوع األول إ 

1 2 9 10 

 
(C°70)حمام مائي 

-4-الشكل 

 

-5 -الشكل
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لتفاعللتفاعل الحمدمالتقدم 

 :لى البيان مادا على البيان 

لللحظيحظيةلللللالاللسرعةسرعةالب 
2=2= 600 minmin , t, 1

.علالتفاعل 

.نالتوازن 

ناج صنفو إستناج صنف الكحول
دود 
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 ) 10من  10الصفحة  إلى 10من  6الصفحة   من( صفحات  5يحتوي الموضوع الثاني على 

 
 ) نقطة 13 (: الجزء األول 

 ) نقاط 06(  : التمرين األول
 

58mكرة تنس كتلتها  g�  وحجمهاV ،  30,37كتلتها الحجمية  ،نعتبرها متجانسةs g cm� � . 

I-  نتركها تسقط شاقوليا داخل حيز مفرغ من الهواء بدون سرعة ابتدائية من النقطة �O  مبدأ المحور الشاقولي

OZ  0الموجه نحو األسفل عند اللحظةt  وبواسطة التصوير  ، �

)وتحليل النتائج مثلنا البيان   )z f t� ) 1-الشكل- .( 

مناسب المرجع التحديد  مع ،مثل القوى المؤثرة على الكرة  -1

 . وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد المعادلة التفاضلية للسرعة  

)جد المعادلة الزمنية  -2 )z f t�  لحركة الكرة .

حسب قيمة التسارع األرضي أعتمادا على البيان إ -3 �g .

11,25hحسب سرعة الكرة عندما تكون قد قطعت مسافة قدرها أ -4 m�

� مثل مخطط السرعة في المجال الزمني  -5 �0 , 3s

II-  حتكاك مع الهواء إلتخضع الكرة لقوة ا. بتدائية إنعيد التجربة حيث نترك الكرة تسقط من نفس النقطة بدون سرعة
 .  ��ودافعة أرخميدس  SI ثابت اإلحتكاكحيث  

بواسطة برنامج معلوماتي سجلنا في لحظات مختلفة سرعة الكرة  �v . 

3670 3195 2693 2138 1820 1546 1390 1219 1024 788 453 0 ( )t ms 
22 21 19,3 17 15 13,3 12,2 11 9,5 7,4 4,4 0,0  �v m s 

 
.  ��ذكر خصائص الدافعة أ -1

مناسب وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد المرجع التحديد  مع ، الكرة أثناء الحركة مثل القوى المؤثرة على -2
. المعادلة التفاضلية للسرعة 

عرف السرعة الحدية  -3 �lv 2 :ثم بين أن المعادلة التفاضلية السابقة تكتب بالشكل ،للكرة 2( ) 0l
dv k v v
dt m

� � �

.  سرعة الكرة بداللة الزمن تغيرات مثل بيانيا -4

100 أمام ثقل  الكرة إذا كان  �يمكن إهمال  -5
P

�
�

  

. بين أنه في هذه التجربة  قمنا بهذا اإلهمال  - أ
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II- نترنتركها

OZOZلموجالموجه نح

حليل النتائج مثلوتحليل النتائج مثلنا الب

ل القوى المؤثرمثل القوى المؤثرة عل

ون الثاني لنيو القانون الثاني لنيوتن ج

)منية الزمنية  )z f tz f t(( لحر

ب قيمة التسحسب قيمة التسارع األأ

 قد قطعت تكون قد قطعت مسافة

��زمني  ��0 , 30 , 3ss

بإطة بدون سرعةس النقطة بدون سرعة 
ودافعة أودافعة أرخمي

الكرة  ��vv . . 

12110241024788 uuucccdu
c

9,59,7,47,44 dududu
ccc

ddddudududu
c

ق القانون الثاتطبيق القانون الثاني لني

n 2 22( )( )2 2dv kv k
dt mdt m

�� ( )( 2 22
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. تأكد من ذلك بيانيا  -بـ 

. حسب السرعة الحدية للكرة أ -6

1,39t تسارع الكرة عند اللحظةحسب أ -7 s�  .

مثل بيانيا تسارع الكرة بداللة مربع سرعتها  -8 �2a f v�  .

31,21airالكتلة الحجمية للهواء في ظروف التجربة : يعطى  kg m� �

 ) نقاط 07( :التمرين الثاني
 

وجد أستاذ العلوم الفيزيائية في مخبر الثانوية قارورة لمحلول كلور الماء  �3 ( ) ( )aq aqH O Cl� )0التجاري  �� )S  وتحمل

  -2-ملصقة كتب عليها المعلومات الموضحة في الشكل 
 . بطريقتين مختلفتين  Pفطلب األستاذ من التالميذ التأكد من قيمة درجة النقاوة 

025كل المحاليل أخذت عند درجة الحرارة ثابتة  C� � . 
I-  0قام األستاذ بأخذ حجما 3V mL�  وبحذر من المحلول األصلي �0S،  بتمديدهثم قام 

فتحصل على المحلول    �1S  1حجمه 300V mL�  1وتركيزه الموليc . 

30Vقام تلميذ بأخذ حجما قدره  - mL�  من المحلول �1S  مرات فتحصل على محلول  10فمدده �2S 

. 2cتركيزه المولي

تخاذها لتحضير المحلول إحتياطات األمنية التي يجب إلهي ا ما –   �1S  ؟

II- ستخدم تالميذ هذا الفوج تقنية المعايرة عن طريق قياس الناقلية النوعية إ:  الفوج األول ��  . 

حتى التدريجة صفر بمحلول  25mLمأل التلميذ األول سحاحة مدرجة سعتها  -  �bS لهيدروكسيد الصوديوم

 �( ( )aq aqNa OH�  .  bcتركيزه المولي  ��

20aVبواسطة ماصة مزودة بإجاصة مص أخذ تلميذ أخر حجما قدره  - mL�  من المحلول �2S وسكبه في بيشر. 

تمت المعايرة وتم تسجيل قيم الناقلية النوعية ،  -3-التجريبي الموضح في الشكل  بعد تحقيق التركيب -  بداللة  ��

 . الحجم المضاف من السحاحة 
)باإلعتماد على النتائج التجريبية تمكن تلميذ ثالث من رسم المنحنى  - )bf V�  -4-بين في الشكلالم �
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تاذ العلوم الفيزجد أستاذ العلوم الفيزيائية

 عليها المعلومات اكتب عليها المعلومات ال
ن التالميذ التأكدتاذ من التالميذ التأكد من

 عند درجة الحرخذت عند درجة الحرارة
00ما ذ حجما  3V mLV mL00 وبح33

 �1S1  300حجمه حجمهmLmL3000

30V قدره  mLV mL30 من ا

تخاذها لتخاذها لتحضإإجب لتي يجب 

عايرة عن طريق قة المعايرة عن طريق قي

تدريجة صفرى التدريجة صفر بمحلو

2020aVره mLm2020a م من المح

 وتم تسجيل قيم الناعايرة وتم تسجيل قيم النا

4-بين في الشكللمالم � مممبين في
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 .  -3-سم العناصر المشار إليها بأرقام في الشكل  -أ  -1

 ).  رسم رسما تقريبياأ(؟ حدد الوضعية الصحيحة ) 1(هل وضعية العين صحيحة في قراءة الحجم على العنصر  -ـ ب   

 . اكتب معادلة تفاعل المعايرة مع تحديد نوع التحول الكيميائي الحادث -أ -2 

 . جدول تقدم التفاعل  أنشئ -ـ ب    

)عتمادا على البيان  إ -ـ ج   )bf V� �  : 

2تأكد أن قيمة التركيز المولي  -
2 10c mol L�� .

للمحلول bcثم احسب قيمة التركيز المولي  bEVستنتج حجم التكافؤ  إ - �bS  . 

 . للمزيج التفاعلي عند نقطة التكافؤ  �Eحسب قيمة الناقلية النوعية أ -3

للمحلول  0cجد قيمة التركيز المولي  -أ  -4 �0S  . 

 . Pستنتج قيمة درجة النقاوة إ -ـب    
 

:   المعطيات
2 1 2 1

3

2 1 2 1

( ) 7,63 . . ( ) 35 . .

( ) 19,2 . . ( ) 5,01 . .

Cl ms m mol H O ms m mol

OH ms m mol Na ms m mol

� �

� �

� � � �

� � � �

� �

� �
 

   
III-  الفوج الثاني : 

 
)ر الماء ومعدن الزنك وقام التالميذ بالمتابعة الزمنية للتحول التام والبطيئ بين حمض كل )sZn فاعل المنمذج بمعادلة الت

2:                      التالية 
( ) 3 ( ) ( ) 2( ) 2 ( )2 2s aq aq g lZn H O Zn H H O� �� � � � 

 
200Vبواسطة ماصة مزودة بإجاصة مص أخذ التلميذ األول حجما قدره    - mL� من المحلول  � �2S  تركيزه

 . ثم سكبه في حوجلة  2cالمولي 

0tفي اللحظة   - ثاني بإضافة صفيحة  من الزنك النقي كتلته  القام التلميذ  � �0m Zn واعتمادا ،الحوجلة السابقة  إلى

)على النتائج التجريبية قام تلميذ ثالث برسم المنحنى البياني لتغيرات  كتلة الزنك المتبقي بداللة الزمن   )Znm g t� 
 .  -5-كما هو موضح في الشكل 

 
. جدول تقدم التفاعل  أنشئ -أ   -1

استنتج قيمة  -بـ  �0m Zn .

 maxxحدد المتفاعل المحد وقيمة التقدم األعظمي -ـ ج
 .  2cجد قيمة التركيز المولي -د 
 

1بين أنه عند  -2 2t t�  على الشكل  نكتب :

 �  �0
1 2( )

2
f

Zn

m Zn m Zn
m t

�
�

 
1ثم جد قيمة   2t  . 

حيث  �fm Zn  كتلة الزنك في الحالة النهائية . 
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ستنتجستنتج حجمإإ--

 قيمة الناقليةحسب قيمة الناقلية النوع

 0cركيز الموليمة التركيز المولي 
.. PPة النقاوة ة درجة النقاوة 

3

1
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. ( )(

( ) 35( )3
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. ((1111
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( )(((

t
ر الوين حمض كلطيئ بين حمض كل

2
q gq( ) 2( ) 2( ) 2( )) 2(H H O2 222

( ) 2( ) 2( ) 2( )) 2(
�2
( ) 2( )( ) 2( )) 2(

2000mLmL2000ا قدره  حجما قدره  

تلتهقي كتلته   ��0m Znm Znىإلى 0

نك المتبقي بدال الزنك المتبقي بداللة الز
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0tحسب سرعة التفاعل عند اللحظةأ -3 �  .

للمحلول  0cجد قيمة التركيز المولي  -أ  -4 �0S  .

. Pاستنتج قيمة درجة النقاوة  -بـ 

ماذا تستنتج ؟ , ثم قارنها مع القيمة المدونة على القارورة , لكل فوج  Pقارن بين قيمة درجة النقاوة  -5

)الكتلة المولية لمعدن الزنك :  يعطى ) 65,4M Zn g mol� 
 

 ) نقاط 07 : (الجزء الثاني 
 

 ) نقاط 07 (: التمرين التجريبي 
 

تختلف , وشائع و مكثفات و نواقل أومية تحتوي مجموعة من األجهزة الكهربائية على عناصر كهربائية تتكون من 
 .  اوظيفة هذه  العناصر حسب كيفية تركيبها ومجاالت استعماالته

 
I-   دراسة ثنائي القطبRL : 

 : من  كونوالم  -6-ننجز التركيب التجريبي المقابل  الشكل
)ـ وشيعة  )b تها يذاتL  ومقاومتها الداخليةr . 

Eـ مولّد كهربائي قوته المحركة الكهربائية  12V�  و مقاومته الداخلية مهملة. 
 .   ـ ناقل أومي مقاومته

 .Kـ قاطعة 
 

0tفي لحظة  Kنغلق القاطعة  يمكن لنظام معلوماتي  من رسم المنحنى الممثل لتغيرات التوتر .  �
1
( )Ru t  بين

يمثل المستقيم .  -7-طرفي الناقل األومي  الشكل �T  0المماس للمنحنى عندt �  . 

المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  أوجد -1
1Ru 

 . بين طرفي الناقل األومي          
. ثم بين انه متجانس مع الزمن  �قيمة ثابت الزمن  أوجد -2
 .  Lو rحدد قيمة كل من  -3
 . بطرقتين مختلفتين  0Iاحسب شدة التيار العظمى  -4

 
II-  دراسة ثنائي القطبRCوRLC  

 : والمكون من  -8-الممثل في الشكل  بننجز التركي
 مولد تيار ثابت  -
 جهاز األمبير متر   -
40Rو  0Rناقلين أوميين مقاومتاهما  - � � 
 غير مشحونة  Cمكثفة سعتها  -
الوشيعة  - �b  السابقة 

  2Kو  1K قاطعتين -
II-1-  دراسة ثنائي القطبRC  : 

0tعند اللحظة   مفتوحة 2Kونترك القاطعة  1Kنغلق القاطعة  �
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ة من األجهزة الجموعة من األجهزة الكه
صر حسب كيفيةعناصر حسب كيفية ترك

: : RLLطب 

مكونوالموالم   -6-6-شكلبل  الشكل
  . rاخليةها الداخلية 

Eائية  12V12Vو و مقاوم

ي  من رسم المنماتي  من رسم المنحنى

�0 للمنحنى عندماس للمنحنى عند 
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0فيشير جهاز األمبير متر إلى الشدة   4I A� يمكن  لنظام معلوماتي ,  �
)من رسم المنحنى الممثل لتغيرات التوتر   )ABu t 9-الشكل- 

.  0Rحدد قيمة  -1
. للمكثفة  Cقيمة السعة  أوجد -2

II-2-  دراسة ثنائي القطبRLC : 
 

0Cuعندما يأخذ التوتر بين طرفي المكثفة القيمة  U� 
0tعند اللحظة     2Kونغلق القاطعة  1Kنفتح القاطعة  �

 يمكن لنظام معلوماتي من رسم المنحنى الممثل لتغيرات 
)التوتر  )Ru t  )يمثل المستقيم , ) -10-الشكل �1T  المماس 

0tللمنحنى عند اللحظة  �  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 
 

)المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة المكثفة  أوجد -1 )q t  .
.؟   10 –هتزازات الكهربائية المتحصل عليها في الشكل إلما نوع ا -2
حدد من البيان قيمة الشبه دور  -3
 : مثل كيفيا منحنيي -4

 .مقاومة الدارة معدومة في حالة  i= f  (t)تغيرات شدة التيار بداللة الزمن -أ 
 .معدومة  الناقل األوميفي حالة مقاومة  UC= f  (t)بداللة الزمن المكثفةتغيرات التوتر بين طرفي  -بـ 
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.؟؟  1010–لشكل في الشكل 

.دارة معدومةمة الدارة معدومة 
الناالناقلحالة مقاومة في حالة مقاومة 

onon

xa
msعندمعندما يأخ

عند اللح عند اللحظة 
يمكن لنظام معيمكن لنظام معلوم

)تر التوتر  )( )RRuu ((RR ))الشكل

�0 عند اللحظة نحنى عند اللحظة 
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