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 اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيزيال 
 

  التمرين األول : 

Eنعتبر محلال كهربائيا قوته الكهرمحركة المضادة  
’ 
= 1,6 V      ومقاومته الداخليةr

’ 
= 0,1      . 

 الذي يمر في المحلل  I1أحسب شدة التيار الكهربائي      UAB = 2,1 Vبين مربطي المحلل الكهربائي توترا قيمته    نطبق  .1

 التوتر الذي يجب أن نطبقه للحصول على هذه الشدة ؟ ما.  I2 = 8 Aنريد ان تأخد شدة التيار الكهربائي القيمة     .2

 أحسب القدرة الكهربائية المكتسبة من طرف المحلل الكهربائي والقدرة الكهربائية المبددة بمفعول جول  .3

 أستنتج مردود المحلل الكهربائي  .4

 ؟ما هو التوتر الكهربائي الذي يجب تطبيقه  W 15,5نريد أن يتهلك المحلل قدرة كهربائية تساوي     .5

 ؟      % 100 =ما الشرط الذي يجب أن يتوفر لكي يصبح مردود المحلل     .6

 

 التمرين الثاني : 
 : ننجز الدارة المكونة من 

  مولدG  قوته الكهرمحركةE  و مقاومته الداخليةr . 

  محركM  قوته الكهرمحركة المضادةE’  و مقاومته الداخليةr’ . 

 . E=12V  ،r=1Ω  ،E’=6V  ،r’=2Ω: نعطي 

 أرسم التبيانة التجريبية الموافقة لهذه الدارة مع تمثيل التوترات ومنحى التيار  .1

 .ثم أحسب قيمتها شدة التيار المار في الدارة  I أوجد تعبير  .2

 .القدرة الكهربائية التي يمنحها المولد لباقي الدارة  Pexاحسب  .3

 .القدرة المكتسبة من طرف المحرك  Prاستنتج  .4

 .القدرة الكهربائية المبددة بمفعول جول في المحرك  Pthاحسب  .5

 بين أن مردود المحرك  .6
 

 :  يكتب على الشكل  
 

   
   

   
  . 

 .و اكتبه على شكل نسبة مئوية   M⍴احسب  .7

 .القدرة النافعة للمحرك  Puاحسب  .8

Wh = 3,6 .10 1علما أن      (  . Δtاحسب .  Δtخالل مدة اشتغال  Wu=16Wh تقدر ب  يمنح المحرك طاقة نافعة .9
3 
J  (  

على شكل  تضيع ةأي ان جزء من الطاقة النافع بسبب األحتكاكات من الطاقة النافعة %77 المحرك طاقة ميكانيكية تمثل  لنا يمنح Δtخالل نفس المدة  .11

 . Δtالطاقة المفقودة بسبب اإلحتكاكات خالل المدة  Wfاحسب .  )دوران المحرك  (بسبب اإلحتكاكاكت  طاقة حرارية 

 .ستهلكها المولدالقدرة الكهربائية الكلية التي ي Pgاحسب  .11

 : باستعمال الحصيلة الطاقية استنتج قيمة كل من  .12

a.     
 .القدرة المبددة بمفعول جول في المولد  

b.     
 .القدرة المبددة بمفعول جول في الدارة  

 .مردود المولد  G احسب  .13

   . C = G. M : يكتب على الشكل  C بين أن مردود الدارة  .41

  و اكتبه على شكل نسبة مئوية     C احسب  .15

 

 التمرين الثالث :  
يغدي .    r = 2ومقاومته الداخلية     E = 12 Vالدارة الكهربائية التالية التي تحتوي مولد قوته الكهرمحركة   نعتبر 

Eمحركا كهربائيا قوته الكهرمحركة المضادة  
’ 
 = 3V  ومقاومته الداخلية r

’ 
مركب على التوالي مع موصلين    1,5 =

   R2 = 12  و   R1 = 8مركبين على التوازي مقاومتاهما على التوالي  أوميين

  R2و      R1المقاومة المكافئة ل  أحسب  .1

 الذي يمر في الدارة الكهربائية  أحسب الشدة الرئيسية للتيار الكهربائي  .2

 أحسب القدرة الكهربائية التي يمنحها المولد للدارة  .3

 أحسب القدرة الكهربائية المكتسبة من طرف المحلل  .4

  R2الذي يمر في     I2وشدة التيار الكهربائي     R1الذي يمر   I1أحسب شدة التيار الكهربائي   .5

 أحسب القدرة الكليةة المبددة بمفعول جول في الدارة  .6
 

  الرابع التمرين:  
    r = 2ومقاومته الداخلية     E = 9,2 Vنعتبر  التركيب التجريبي  جانبه حيث المولد عبارة عن عمود قوته الكهرمحركة    

 للموصالت األومية األربعة للتركيب   Reqقيمة المقاومة المكافئة    أحسب  .1

 الذي يمر في المولد أستنتج شدة التيار الكهربائي  .2

 ثم أحسب قيمتها Eو  rو   Reqعبر عن القدرة الكهربائية الممنوحة من طرف المول بداللة    .3

 =  Pemax:   تأخد قيمة قصوى   Peبين أن    .4
  

    
 Req = r  قةعند تتحق العال 

 الثانوية التاهيلية أيت باها ثانيةال الدورة 1سلسلسة رقم  رشيد جنكل: األستاذ 

 ةتقال الطاقة في دارة كهربائية ، التصرف العام لدارة كهربائيان  من سلك البكالوريا ولىالسنة األ: القسم 

 الكربونية ،  اكلتوسع الكيمياء العضوية ، الجزيئات العضوية والهي  

 نيابة اشتوكة أيت باها

 2115/2114:السنة الدراسية   رياضيةعلوم  :الشعبة 
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 خامسالتمرين ال:  
 :نعتبر الدارة الكهربائية التالية 

وتصبح الطاقة  V 4,8، ويشير الفولطمتر إلى القيمة  A 0,8يشير األمبيرمتر  إلى القيمة   t = 15 min∆لمدة زمنية   Kغلق قاطع التيار الكهربائي عند 

    J 6048 =النافعة في المحرك 
 PJ = 17,9 W:     وتصبح القدرة الحرارية المبددة بمفعول جول في الدرة   

      2  =  : نعطي 
        ،R1 = 15    ،    = 4 V     

    ،=  3      
  

  Iوإستنتج شدة التيار   I1أوجد شدة التيار    .1

  R2و     R1المقاومة المكافئة للمقاومتين   Reقيمة   ستنتجإثم  R2أوجد قيمة المقاومة    .2

 المقاومة الداخلية للمولد  rأوجد قيمة  .3

   أحسب قيمة  .4
 القدرة الكلية للمولد  PTثم إستنتج قيمة    . القدرة النافعة في المحلل الكهربائي   

 القوة الكهرمحركة للمولد Eإستنتج   .5

  أوجد بطريقتين مختلفتين      .6
 القدرة الكهرمحركة المضادة للمحرك   

   بتطبيق مبدأ إنحفاظ الطاقة في الدارة أحسب  .7
 الطاقة المخزونة في المحلل الكهربائي    

   والمردود الكلي       𝛒إستنتج مردود المولد  .8
 

 سادسالتمرين ال:  
 :نعتبر دارة كهربائية مكونة من العناصر التالية

G1: مولدين - )1;3( 11  rVEوG2 )0;5,4( 22  rVE. 

:أمبيرمتر مقاومته مهملة و موصلين أوميين - 8,41Rو 2,102R. 

)'4,2;'6,1(محرك كهربائي -  rVE4,1(و محلل كهربائي'';''( rE. 

AIيشير األمبيرمتر إلى القيمة 52,0. 

 .ثم احسب قيمتها. بداللة المعطيات المضادة للمحلل القوة الكهرمحركة E''أوجد تعبير, باعتمادك مبدأ انحفاظ الطاقة .1

 .و القدرة الكهربائية المتوفرة بين مربطيه ثم استنتج مردوده, G1الممنوحة من طرف المولد 1Pاحسب كل من القدرة الكلية .2

 .ثم استنتج مردوده. G2 و القدرة النافعة التي يمنحها ,G2الممنوحة من طرف المولد 2Pاحسب كل من القدرة الكلية .3

 .استنتج مردود المولدين .4

احسب كل من القدرة المكتسبة .5
eAP و القدرة النافعة التي يمنحها  ثم استنتج مردوده, من طرف المحلل. 

 

 سادسالتمرين ال:  
 :نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل جانبه

 . I=10mA:يشير األمبيرمتر ذي المقاومة مهملة إلى الشدة

 .احسب القدرة الكهربائية الممنوحة للدارة من طرف المولد 1

 .  R2وR1 احسب القدرة الكهربائية المستهلكة في الموصلين 2

 . RS=69,23ثم استنتج أن. RS القدرة الكهربائية المبددة في الموصل  PSأوجد, بإنجازك حصيلة الطاقة 3

 
 

 

 سابعالتمرين ال:  

 الجزء األول : 

فيمر في الدارة .(r=0Ω)المستمر ، مقاومته الداخلية مهملة  للتوتر Gمع مولد R2=14Ω و    R1=10Ωنركب على التوالي موصلين اوميين مقاومتهما   

 (  .-1-الشكل  ( I= 0,5Aتيارا كهربائيا شدته 

 .القدرة الحرارية  الكلية المبددة في الدارة   جول من طرف كل موصل أومي و استنتج أحسب القدرة الحرارية  المبددة  بمفعول  .1

 E=12Vبين أن القوة الكهر محركة  للمولد هي     .2

 (.-2-الشكل  (  Gنركب الموصلين اإلوميين على التوازي مع  المولد 

  Reqإعط تعبير ثم أحسب مقاومة الموصل االومي المكافئ  .3

 .شدة التيار المار من الولد  Iأحسب  .4

 = I1  بين ان .5
  

      
شدة التيار المار في    و  ثم  أحسب       

 .الموصلين كل من 

أحسب القدرة الحرارية  المبددة بمفعول جول من طرف كل موصل  .6

   أومي و استنتج 
 القدرة الحرارية المبددة الكلية في الدارة  

 قارن القدرة الحرارية المبددة الكلية بمفعول جول  بالنسبة للتركيبين ، ماذا تستنتج ؟ .7

 

  لثاني الجزء : 

حيت يمر في الدارة تيار كهربائي    Rوموصل أومي مقاومته  Mومحرك  G (E=12V , r=2Ω)والمكونة  من مولد -3-نعتبر الدارة الكهربائية الشكل

   I=0,6 A  شدته 

                التيبانة التجريبية  ومثل التوترات وماذا تمتل المقاديرمثل  .8

 عرف المستقبل الكهربائي  .9

 .التي يمنحها المولد     على شكل طاقة ميكانيكية  و القدرة الكلية  Mالتي يمنحها المحرك   أحسب القدرة النافعة  .11

  Rالمبددة بمفعول جول في الدارة واستنتج قيمة المقاومة    أستنتج القدرة .11

 Mو المحرك الكهربا ئي   Gلكل من المولد      و  أحسب المردودين  .12
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 اءـــميــــــالكي 
 

  األول التمرين : 
 :أتمم الجدول التالي  .1

 الكتابة الطبولوجية الصيغة نصف المنشورة الصيغة اإلجمالية اسم المركب

    ثنائي مثيل هكسان - 4,2إثيل -3

    

(E)-إن-2-هكس    

    مثيل سيكلوهكسان - 2إثيل-1

 أجب بصحيح أم خطأ .2

 الهيدروكبورات ال تذوب في الماء  ولها كثافة أقل من الماء 

 الوظيفة هي جزيئات تحتوي على نفس المجموعة المميزة وتختلف من حيث الصيغة اإلجمالية  متماكبات 

 ن ودرجة حرارة اإلنصهار للمركبات العضوية اكلما إزداد طول السلسلة الكربونية وقل عدد الفروع وتحت ضغط معين ، ازدادت  درجة حرارة الغلي

 المنتمية لنفس المجموعة 

  كلما إزداد طول سلسلتها الكربونية  )األلكانات واأللكينات  (تنخفض كثافة  المركبات العضوية 

 

  الثاني التمرين: 
 : الغليكوز مركب عضوي تحتوي جزيئته فقط على عناصر الكربون و الهيدروجين و األوكسجين حيث النسب المئوية لكتل هذه العناصر هي 

%C = 40 % ; %H : 6,7% . 

180g.mol: أوجد الصيغة اإلجمالية للغليكوز علما أن كتلته المولية . 1
 -1 

 

 أكتب معادلة هذا التفاعل .و األوكسجينماء لتعطيا الغليكوزنحصل على الغليكوز بالتركيب الضوئي حيث يتفاعل ثنائي أوكسيد الكربون مع ال. 2

 .    من الغليكوز   150mgاحسب حجم ثنائي أوكسيد الكربون الالزم لتحضير . 3

 :نعطي 
1.1)(  molgHM  و

1.16)(  molgOM  و
1.12)(  molgCM  و

1.24  mollVm . 

  الثالث التمرين : 

 . C : 52 %O : 35% :و يعطي تحليله التركيب المئوي الكتلي التالي, الكربون و الهيدروجين و األوكسجيناإليثانول مركب عضوي يتكون فقط من ذرات 

:نعطي الكتلة المولية الجزيئية لإليثانول
1.46  molgM 

zyxبكتابة الصيغة العامة لجزيئة اإليثانول على الشكل .1 OHC ,أوجد األعدادx  وy وz . 

  .لإليثانول استنتج الصيغة نصف المنشورة .2

 

  الرابع التمرين  : 
 .من الماء  7,2gيد الكربون ومن ثنائي أوكس 9,6Lفي ثنائي األوكسجين   CxHyصيغتهA من هيدروكربور 0,1molيعطي احتراق 

 . اكتب معادلة هذا التفاعل . 1

 .أوجد الصيغة االجمالية لهذا الهيدروكربور . 2

 ثم حدد أسمائهاA المنشورة لمتماكبات النصفاكتب الصيغ . 3

 :نعطي 
1.4,22  mollVm  

  الخامس التمرين : 
 .من كتلته %83,33نسبة  Aتمثل كتلة الكربون في ألكان 

 .أوجد الصيغة االجمالية لهذا األلكان  .1

 ثم حدد أسمائها A أكتب الصيغ النصف المنشورة لمتماكبات. 2

 

  السادسالتمرين 
 . %92,3و تمثل نسبة الكربون فيه ,  في الظروف النظامية لدرجة الحرارة و الضغط d=0,987كثافته بالنسبة للهواءA نعتبر مركبا هيدروكربونيا

 .الية لهذا المركب أوجد الصيغة االجم. 1

 .ثم حدد اسمه A الصيغ النصف المنشورة لمركب اكتب. 2

 اكتب معادلة هذا التفاعل . Bو نحصل على مركب عضوي , فيفقد هذا األخير لونه , مع ماء البروم A لمركبا يتفاعل. 3

 اهلل ولي التوفيق                  


