
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  0229ر يناي 71الجمعة             4فرض محروس            العلوم الفيزيائية السنة الثانية ثانوي تأهيلي    

 عدي. ذ : إعداد                                                                 02وس 7:مدة اإلنجاز                     
  RCي القطب ثنائ-    1

يمكن جهاز الوسيط المعلوماتي مرتبط بحاسوب من تتبع تطور التوتر بين . 1ننجز الدارة الممثلة بالتبيانة الشكل
  : 2المكثف غير مشحون بدئيا ، يعطي الحاسوب المنحنى الشكل .مربطي المكثف بداللة الزمن 

 1الشكل

                                                                              
  

 2الشكل           

                              
 

 نE .....................................................................1حدد مبيانيا ، قيمة -1-1
 ن1...........................................كيف تتغير شدة التيار في الدارة خالل الزمن ؟-2 -1

 .نq.1التي تحققها الشحنة  بين مربطي المكثف ثم  ucاكتب المعادلة التفاصلية التي تحققها التوتر  -1-3
uc = A(1-e:حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل التالي  – 1-4

-Bt
 نB .....1و A، احسب   (

 ن1........................................................للدارة  τحدد مبيانيا ، ثابتة الزمن  -1-5
 نC ..........................................................................1استنتج قيمة  -1-6
 نR = 50Ω............................................1في حالة  uc(t)مثل شكل المنحنى  -1-7
 . RLثنائي القطب  -2

يمكن . (3الشكل) rومقاومتها  Lالتجريبي السابق ، نعوض المكثف بوشيعة معامل تحريضها في التركيب 
 .بداللة الزمن  iالحاسوب من تتبع تطور شدة التيار 

 3الشكل 
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 4الشكل

                 
 
ن تتبع تطور شدة التيار المار في ، ومثل المدخلين للوسيط المعلوماتي الذي يمكن م 3أنقل تبيانة الشكل -2-1

 ن1...........................................................................................الدارة 
 نk1 ......................................5.5ما اسم الظاهرة التي تحدث عند غلق قاطع التيار  -2-2
 ن5.5...............................................في النظام الدائم iتيار حدد مبينيا قيمة شدة ال -2-3
 نr ...........................1أوجد تعبير شدة التيار في النظم الدائم ، ثم احسب قيمة المقاومة  -2-4
 نL ...............................................................1حدد قيمة معامل التحريض  -2-5
 ن1...............بداللة  uRو uLالتوترين بداللة  Lمعامل التحريض أعط تعبير ،  rنهمل المقاومة -2-6
 نk1....................................................1 صف ما يحدث عند فتح قاطع التيار  -2-7
 
 

 الكيمياء 
C = 10تركيزه  HClالهدروجين  لكلورور S1نحضر المحلول المائي  -1

-2
 mol.L

موصلية هذا المحلول .  1-
 هي 

σ1  = 0,43S.m
-1  . 

 ن5.5......................................اكتب معادلة تفاعل كلورور الهيدروجين مع الماء-1 -1
بداللة الموصليات المولية األيونية لأليونات المتواجدة في  S1للمحلول  σ1 أكتب تعبير الموصلية -1-2 

  ن1...........................................................................................................المحلول 

 ن1........................................................حدد  تراكيز األيونات المتواجدة في المحلول -1-3

 ن5.5......... مع الماء ما ذا تسنتج بالنسة لتفاعل كلورور الهيدروجين، τ1  حدد نسبة لتقدم النهائي -1-4

C2 = 10تركيزه  CH3COOHلحمض اإليثانويك   S2 المائي نحضر المحلول -2
-2

mol.L
-1 

، موصلية هذا  

1,6.10 = 2المحلول هي 
-2

 S.m
-1   σ . 

 ن5.5.......................................................مع الماء اإليثانويك أكتب معادلة التفاعل حمض  -2-1

بداللة الموصليات المولية األيونية لأليونات المتواجدة في المحلول   2Sللمحلول  σ2 أكتب تعبير الموصلية -2-2

 ن 1........................................................................................................................

 ن1............................................................حدد تراكيز األيونات المتواجدة في المحلول -2-3

 ن5.5....................مع الماء اإليثانويكماذا تستنج بالنسة لتفاعل حمض ، 2τحدد نسبة التقدم النهائي  -2-4

 ن1.............................مع الماء اإليثانويكحدد ثابتة التوازن المقرونة بمعادلة التفاعل حمض  -2-5

S.mالموصليات المولية األيونية ب :معطيات
2
.mol

-1 
. 

λ(H3O
+
) = 34.97.10

-3
    , λ(Cl

-
) = 7.63.10

-3
  , λ(CH3COO

-
) = 4.09.10

-3 
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