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 فيزياء --التمرين األول

 نرمز . ومقاومتها مهملة  Lووشيعة معامل تحريضها  Cمثالية ، مكونة من مكثف سعته  LCنعتبر دارة 

 . tعند لحظة زمنية  Aإلى شحنة اللبوس  q(t)ب 

 أكتب المعادلة التفاضليبة التي تعبر عن تغيرات   بالنسبة لكل ثنائي قطب ، ثم  uأكتب تعبير التوتر ( 1

  .        q(t)الشحنة 

نقبل بأن حل المعادلة التفاضلية السابقة هو ( 0
0q(t) Qcos( t )    

Qمع   0 0و  و  عند لحظة . مقداران ال يتعلقان بالزمنt 0  

0Qيحمل شحنة  Aاللبوس  0  وشدة التيار منعدمة. 

و  Qاعط التعابير الحرفية لكل من 
0  و . 

tة داخل الدارة عند لحظة على أي شكل يتم خزن الطاق( 3 0 صف ، 

tبشكل مركز ماذا سوف يحدث في ما بعد عند  0 . 

 .في الحقيقة للوشيعة مقاومة غير مهملة ، ما ذا سوف ينتج إذا اعتبرنا بأن المقاومة غير مهملة فعال

 .تطبيق لهذه التركيبة 

 Rوموصل أومي مقاومته  Eوهي مكونة من مولد للتيار المستمر قوته الكهرمحركة  ،1-نعتبر الدارة

 .ومقاومة مهملة  Lمغلق ووشيعة معامل تحريضها  Kوقاطع للتيار 

 نفترض بأنه بعد مدة كبيرة يتحقق النظام الدائم ، أوجد تعبير  ( 4 

 .شدة التيار في هذه الحالة    

 دما تكون شدة التيار كبيرة ، تظهروعن ،عندما نقوم بفتح الدارة( 5

 ما هي الظاهرة المسؤولة.  Kشرارة عند مستوى قاطع التيار     

 عن طهور هذه الشرارة ؟   

 . 0-مكثف ، كما يظهر في الشكل 1-نضيف للدارة( 6

 مغلق ، بين بأنه في النظام الدائم تكون شدة التيار Kقاطع التيار   

داخل الوشيعة 
E

I
R

  .وبأن التوتر بين قطبي المكثف منعدم. 

 ، لماذا النحصل في هذه  Kنقوم بفتح قاطع التيار 

 ؟Kالحالة على شرارة عند مستوى قاطع التيار 

 بداللة  q(t)مثل المنحنى الذي يمثل الشحنة 

 ثم حدد تعبير قيمتها ،الزمن بعد فتح قاطع التيار

 . ية القصو

 

 

 

 
   

 

  فيزياء التمرين الثاني

 

 نعتبر التركيب التجريبي الممثل جانبه 

tعند اللحظة  0  نقوم بغلق قاطع التيارK  فتالحظ بواسطة ، 

  جهاز خاص تغيرات شدة التيار الكهربائي ، كما يظهر على الشكل

 .جانبه

 .المدة الزمنية كبيرة جداعلل قيمة شدة التيار عندما تصبح ( 1
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 .نهل مقاومة الوشيعة ،اوجد مقاومة الموصل األومي( 0

  .نريد قياس ثابتة الزمن بطريقتين مختلفتين ( 3

tأوجد تعبير المعامل الموجه عند ( 1.3 0 ، 

 . ثم استنتج قيمة ثابتة الزمن      

 عند أية لحظة تأخذ شدة التيار الكهربائي ( 0.3

 . من قيمتها القصوية ، ثم استنتج  63%     

 . Lأوجد قيمة معامل التحريض ( 4

 

  

 

 

 

 التمرين الثالث كيمياء

 

6صيغته اإلجمالية (  Cفيتامين )  (AcideAscorbique)يباع حمض األسكوربيك  10 7C H O  في

 . HA ، نرمز له ب(يتفاعل جزئيا مع الماء ) الصيدلة على شكل أقراص والذي يمكن اعتباره ضعيف

نذيب قرصا من هذا الحمض في قليل من الماء المقطر ثم نضيف الماء المقطر للحصول على محلول 

S)1، نسمي هذا المحلول  3200cmحجمه  ) . 

3نأخذ حجما 

1V 10cm  1من المحلول(S S)2ثم نعايره بمحلول  ( لهيدروكسيد الصوديوم تركيزه  (
2

BC 1.5 10 moL/ L ( .أحمر الكريزول ) كاشف ملون مالئم  بوجود 

S)2قاعدي عندما نصب حجما من -نحصل على التكافؤ حمضي 3مساويا ل (

2V 9.5cm . 

، او مخبار مدرج  200mLمن الماء المقطر هل نستعمل حوجلة معيارية من فئة  3200cmلقياس ( 1

 ؟  200mLفئة من 

S)1من المحلول  310cmلقياس   فئةأو ماصة مدرجة من  10mLهل نستعمل مخبار مدرج من  (

10mL  ؟ علل في كل حالة جوابك. 

 .ة ، والمحلولين ومختلف المراحل إلنجاز هذه المعايرة يانة التركيب ، مع ذكر أسماء العدأعط تب( 0

 قصد بكاشف ملون مناسب ؟ إذا علمت أن منطقة اإلنعطاف بالنسبة ألحمر الكريزول هي ماذا ن( 3

   (8.8 7.2)  ماذا يمكن القول عن ،pH عند التكافؤ ؟ 

أوجد حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم الالزم استعماله للحصول على التكافؤ ؟ استنتج كمية مادة ( 4

 .حمض أسكوربيك  الموجودة في قرص واحد وكذا الكتلة المقابلة 

S)1للمحلول األولي  1Cاوجد التركيز (5 ) . 

M(O)نعطي  16g/ moL ,M(C) 12g/ moL ,M(H) 1g/ moL    

  


