األتستا

لبسن هللا الرحواى الرحين

ش ــيــــــــد جـــــٌـــكــــــل

القسن السٌت الثاًيت هي تسلك البكالوشيا

فرض هحروس شقن  1الدوشة الثاًيت

الشعبت علــــــــــوم شيـــــــاضـــــيت أ

السٌت الدشاتسيت 2017 / 2016

الثاًويت التأهيليت أيت باها
ًيابت أ توكت أيت باها
الودة تساعتاى

تعطى الصيغ الحرفية ) مع التاطير ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء ) ً 14,00قط ( )  80دقيقت (

التٌقيط

الخمسيً ألاوٌ 3,00 ) :هلطت ( )  15دكيلت (

0,5ن
 0,5ن
0,75ن
0,5ن
0,25ن
0,5ن

ًصود املىلد  GBFالدازة  RLCاملخىاليت بخىجس مخىاوب حيبي حعبيره  u(t) = Um cos ( w t +𝝋u ) :فيظهس في الدازة RLC
املخىاليت جياز ههسبائي شدجه ) 𝝋 ً .، i(t) = Im cos ( w t +مثل الخياز ) i(tإطخجابت الدازة RLC
املخىاليت لإلزازة التي ًفسضها املىلد ذي التردد املىخفض  GBFالخربرباث املعاًىت على شاشت
زاطم الخربرب ،
 .1حدد املجمىعت التي جلعب دوز املثير واملجمىعت التي حعلب دوز السهان
 .2بين هيفيت زبط املدخل Y2لساطم الخربرب ملعاًىت شدة الخياز ) i(tمعلال حىابً.
 .3أحظب 𝝋 طىز الخىجس ) u(tباليظبت لشدة الخياز ) i(tمبيىا
أي مً امللدازيً مخلدم في الطىز
 .4اطدىج كيمت  الفسق الصمني بين ) i(tو)u(t
 .5احظب كيمت املماوعت Z
 .6احظب  Cكيمت طعت املىثف
وعطي ، r = 10  ، R0 = 20  :

L = 0,14 H

L

الخمسيً الثاوي  6,25 ):هلطت ( )  45دكيلت (
وعخبر الترهيب الخجسيبي حيث هثبذ الخىجس الفعاٌ للمىلد على الليمت ، U=4V
و هلىم بخغيير التردد  Nللمىلد  ، GBFو بىاططت حهاش أمبيرمتر هليع شدة الخياز
الفعاٌ املاز في الدازة املىافم ليل جسدد فىحصل على املىحنى املىحىد اطفله :
وغير كيمت امللاومت وهىسز العمليت
0,25ن
 .1ماذا جالحظ باليظبت للخياز الفعاٌ  Iاملاز في الدازة بداللت التردد ) Nحلل املىحى (
0,25ن
 .2ما الظاهسة التي جبرشها الخجسبت ؟
 0,25ن
 .3اطخيخج  N0التردد الخاص للمخربرب RLC
 0,75ن
 .4أحظب  Zمماوعت الدازة عىد السهين في الحالت  1والحالت 2
زم كازنها مع  .Rهيف جخصسف الدازة  RLCعىد السهين؟
 .5املىطلت املمسزة ذاث  : - 3 décibel : - 3 dBلدازة RLC
مخىاليت هي مجاٌ التردداث ]  [ N1 , N2للمىلد حيث
0,5ن
0,5ن
1ن
 0,75ن
0,5ن
0,5ن

جحلم الشدة الفعالت  Iللخياز العالكت

√

. I

 1 .5عين ول مً  N1و  N2باليظبت للمىحى املىافم ٌ  R1و
 2 .5أحظب معامل الجىدة Q1

 .6بين ان عسض املىطلت املمسزة 𝛑N=R/2
 .7بين أن حعبير معامل الجىدة

√

=Q

 .8بين أن  Q= UC/U= UL /Uبحيث أن  UCو  ULعل الخىالي
الخىجس الفعاٌ بين مسبطي املىثف و الىشيعت
 .9أحظب  Ucو  ULفي الحالت  ، 1ماذا حظخيخج ؟
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0,5ن
0,5ن

 .11باعخمادن على العالكاث الظابلت أحظب  Lكيمت املعامل الخحسيض الراحي و  Cكيمت طعت املىثف.
 .11أحظب اللدزة الىهسبائيت املخىططت املظتهلىت في الدازة عىد السهين

الخمسيً الثالث  5,00 ) :هلطت ( )  25دكيلت (
 0,75ن
 0,25ن
 0,5ن

 0,25ن
 0,5ن
 0,25ن
 0,5ن
 0,25ن
 0, 5ن
 0,75ن
 0, 5ن

 .1حظخعمل عمليت الخضمين بىثرة في الحياة اليىميت خصىصا في مجاٌ الاجصاالث
 1 .1أعط  3أطباب زئيظيت لضسوزة الخضمين
 2 .1ما اطم المسهبت اﻹلىخسوهيت الالشمت ﻹهجاش خضميً الىطع ؟
 3 .1ما االحخياطاث الالشم اجخاذﻫا عىد عمليت الخضمين ؟
3
َ
املضمىت ذاث الخعبير )ً u(t) = A(0,5cos(10 . .t) + 0,7).cos(104. .tجب إشالت الخضمين.
 .2بعد اطخلباٌ إلاشازة
وظخعمل لهرا الغسض مىصل اومي ملاومخه  R=100Ωومىثف طعخه  C=10µFفي الدازة املىافم ألحد طىابم الترهيب املمثل
في الشيل  .1وعطي A=K.Pm
 1 .2أهخب حعبير وطع الخىجس املضمً
 2 .2اهطالكا مً حعبير الخىجس املضمً هل جم اجخاذ االحخياطاث الالشمت خالٌ عمليت الخضمين.
 3 .2ما الغاًت مً عمليت إشالت الخضمين.
 4 .2اعخمادا على الخعبير أوحد كيمت وظبت الخضمين  .ما ذا حظخيخج؟.
 5 .2اعخمادا على الشيل  1عين الطابم املىافم لدازة واشف الغالف.
 6 .2بين أن دازة واشف الغالف جمىً مً الحصىٌ غالف حيد.
 7 .2وعخبر أن كاطعي الخياز K1و K2مغللان  .جمثل املىحىياث املعاًىت على شاشت زاطم الخربرب الخىجساث UGMو  UFMو
(UHMالشيل ، )2عين معلال حىابً  ،املىحنى املىافم ليل طابم.
 .3علما ان معامل جحسيض الىشيعت  L=10mHحدد كيمت طعت املىثف املىاطب الهخلاء هره املىحت املضمىت.
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 الكيوياء ) ً 6,00قطت ( )  33دقيقت (

التٌقيط

الخمسيً السابع :
3+

2+

هىجص العمىد شهً -ألىمىيىم اهطالكا مً املصدوحاث Al /Al :و Zn /Zn
 هصف العمىد ألاوٌ ًخىىن مً صفيحت مً ألالىمىيىم هخلتها m1 = 13 gمغمىزة في حجم  V1 = 200mLمً محلىٌ ولىزوز ألالىمىيىم )(Al3+ + 3Cl-
جسهيزه C1 = 0,50 mol.L-1
 هصف العمىد الثاوي ًخىىن مً صفيحت مً الصهً هخلتها  m2 = 13 gمغمىزةفي حجم  V2 = 150mLمً محلىٌ هبرًخاث الصهً
 ) (Zn2+ + SO42-جسهيزه C2 = 1 mol.L-1 اللىطسة ألاًىهيت جحخىي على محلىٌ ولىزوز البىجاطيىم املختر )(K+ + Cl- زابخت الخىاشن امللسوهت بالخفاعل الخالي3 Zn(s) + 2 Al3+(aq) :0,75ن
1ن
1,5ن
0,5ن
0,75ن
1ن
0,5ن

.1
.2
.3
.4
.5
.6

) 3 Zn2+(aq) + 2Al(s

هيK = 3.1091 :

أحظب خازج الخفاعل  Qr,iعً اللحظت البدئيت  t = 0زم اطخيخج مىحى جطىز املجمىعت.
أهخب هصف معادلت الخفاعل التي جحدر بجىاز ول إلىترود محددا طبيعت ول جفاعل ( أهظدة ام إختزاٌ (
أجمم الخبياهت حاهبه محددا كطبيت العمىد و مىحى الخياز الىهسبائي و مىحى اهخلاٌ حملت الشحىت الىهسبائيت
حدد إلالىترود الري ًلعب دوز الاهىد و الالىترود الري بلعب دوز الياجىد
باﻹعخماد على الجدوٌ الىصفي لخطىز املجمىعتحدد كيمت الخلدم ألاكص ى  xmaxو اطخيخج املخفاعل املحد.
حدد حعبير هميت الىهسباء اللصىيت  Qmaxالتي ًمىحها العمىد املدزوض بداللت  xmaxزم احظب كيمتها

 .7اطخيخج بالظاعت ) (hمدة اشخغاٌ هرا العمىد  tإذا واهذ شدة الخياز الىهسبائي التي جمس في الدازة هي I = 150mA
M(Al) = 27 g.mol-1
 F = 96500 C.mol-1و  M(Zn) = 65 g.mol-1و
وعطي:

»

كم هذا الجيل متطورا ...مدركا ...عارفا ...لكن ...أحيانا ...تنقصهم  ....الرغبة ...والصبر ....وهذان الشرطان
الزمان ...لتحقيق...ما يصبو اليه « ...ذ .رشيـــــد جنكــــل
حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق
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