
Site : www.chtoukaphysique.com                  Gmail : prof.jenkalrachid@gmail.com  Page 1 
 

 الثانوية التاهيلية أيت باها الدورة األولى 4سلسلسة رقم  لـــــكـــــيد جنـــرش: األستاذ 

  RLC، الدارة  RC  ،RLثنائ القطب   السنة الثانية من سلك البكالوريا: القسم 

 قاعدة في محلول مائي –بالتفاعالت حمض حوالت المقرونة تال 

 نيابة اشتوكة أيت باها

 6102/6105:السنة الدراسية  علوم رياضية أ  :الشعبة 

 الفيزياء 

 :التمرين األول 
 :من  (1)يتكون التركيب التجريبي الممثل في الشكل 

 الداخلية مهملة  ومقلومته Eمولد قوته الكهرمحركة  -

  rومقاومتها  Lوشعية معامل تحريضها ،  C2و   C1مكثفان ،    R2و  R1موصالن أوميان  -

 K4و  K1  ،K2  ،K3قواطع التيار  -

 R2=500     ،L=0,8H  ،C1=40 uF:  معطيات

 عملية شحن المكثف: 

 في لحظة نعتبرها أصال للتواريخ K4ونفتح  K1نغلق 

  ندرس حالةK2   وK3   مفتوحين 

  الدراسة النظرية : 
ارسم التبيانة  التجريبية الموافقة، ثم بين على الشكل كيفية ربط راسم التذبذب لمعاينة التوتر بين مربطي المكثف أي حدد  .0

 لراسم التذبذب Yالنقطة المرتبطة بالهيكل والنقطة المرتبطة بالمدخل 

 UAB(t)أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  .6

   ثم أكتب المعادلة التفاضلية من جديد باعتبار( باستعمال التحليل البعدي ) ، ماذا تسمى هذه الثابتة ، علل جوابك    ==R1C1نضع   .3

 q1(t)استنتج المعادلة التفاضلية ل  .4

 :على الشكل التالي UAB(t)يكتب حل المعادلة التفاضلية ل  .5

   +B  =A            حبثA   وB  و𝛂  ثوابت ، حدد هذه التوابث 

 q1(t)أكتب من جديد تعبير  Q0 = C1E، نضع  q1(t)استنتج تعبير  .2

 من جديد i1(t)، أكتب تعبير  I0=E/R، نضع  i1(t)استنتج تعبير   .7

 بداللة الزمن q1(t)و i1(t)و  UAB(t)مثل شكل منحنى كل من  .8

 الدراسة التجريبية: 
يبرز المنحنى وجود نظامين ، حدد هاذين النظامين ووضح   بداللة الزمن ، UAB(t)تغيرات  (2)يمثل الشكل   .9

 تغيرات كل نظام

   Eحدد مبيانيا قيمة   .01

   أذكر ثالت  طرق تمكننا من تحديد قيمة  .00

 R1ثم استنتج قيمة    حدد مبيانيا  .06

  tm =t2-t1واستنتج زمن الصعود    t2و  t1عين مبيانيا .  Eمن قيمة التوتر القصوي  % 90و  % 10على التوالي اللحظتان اللتان يصل فيهما التوتر إلى   t2و  t1لتكن  .03

    وتمثل هذه العالقة  الطريقة الرابعة لتحديد     tm=    ln 9:يكتب على الشكل التالي   tmبين أن تعبير  .04

  11القيمة مع القيمة المحصل عليها في السؤال قارن هذة ، R1استنتج قيمة المقاومة  .05

 tΔو    المدة الزمنية الالزمة لشحن المكثف كليا ، قارن بين  t∆ ، 6حدد ،انطالقا من الشكل .02

 وفي نهاية الشحن   =tحدد تعبير الطاقة المخزونة في المكثف ثم احسب قيمتها عند اللحظة  .07

 االومي في نهاية الشحنبين مربطي الموصل  UBDأحسب قيمة التوتر  .08

  ندرس حالةK2  وK3 مغلقين 

           :        :يكتب على الشكل التالي UAB(t)بين أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  .09
    

  
  محددا تعبير 

  C2، استنتج     30ms =:    هي   علما أن قيمة   .61

 معا عند نهاية الشحنأحسب الطاقة المخزونة في المكثفين  .60

 عملية تفريغ المكثف 

 مغلقين، مثل التبيانة التجريبية الموافقة K3و   K2في نفس اللحظة التي نعتبرها أصل التواريخ وندرس حالة  K4ونغلق    K1نفتح  .66

 UAB(t)أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  .63

 q(t)المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة الكلية المخزونة  استنتج .64

 اعط تعبير الطاقة الكلية المخزونة في الدارة ثم بين أن الطاقة تتناقص مع مرور الزمن  .65

 ولماذا؟ UAB(t)ماهو المقدار المسؤول عن الخمود في المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  .62

 المقاومة  استنتج أربعة أنظمة حسب قيمة .67

 UAB(t)اضلية التي يحققها نعتبر أن المقاومة الداخلية للوشيعة منعدمة ،تسمى هذه الدارة بالدارة المثالية لماذا ،اعط اسم هذا النظام ثم استنتج المعادلة التف .68

ما على المقاومة ، اذن اقترح تجربة للحصول على تذبذبات نعم حسب السؤال السابق يصعب انجازتجريبيا هذه المناولة الن كل وشيعة عبارة عن سلك والسلك يتوفر دائ .69

 رغم أنها تتوفر على المقاومة الداخلية المسؤولة عن الخموذ  دورية جيبية التتعرض للخموذ

 .ذه العملية بصيانة التذبذباتللحصول على تذبذبات دورية جيبية أقترح هذه التجرية المبينة جانبه ، وتسمى ه  Rنضيف الى الدارة السابقة موصل أومي ذو مقاومة  .31

جهاز .متوالية والحصول على متذبذب ذي وسع ثابت باستعمال جهاز يزود الدارة بطاقة تعوض الطاقة المبددة في الدارة بمفعول جول RLCيمكن صيانة تذبذبات دارة 

 uG(t)=R0i(t  (الصيانة يتصرف كمولد يعطي توترا يتناسب اطرادا مع شدة التيار

 ثم ارسم التبيانة الموافقة لهذا التركيب  uG(t)=R0i(t)بين أن 

 في هذه الدارة UAB(t) أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر .30

 بمعنى متى نحصل على تذبذبات دورية جيبية LCمتى نحصل على على المعادلة التفاضلية التي تحققها الدالرة المتالية  .36

 𝛗و   Umثم أحسب   w0محددا تعبير    )t+𝝋 UAB(t)=Umcos  (ى الشكل التالي  يكتب حل هذه المعادلة التفاضلية عل .33

   T0حدد قيمة الدور الخاص  .34

 AMثم استنتج الدور الذي تلعبه هذه الدارة في حهاز استقبال راديو  f0اعط تعبير التردد الخاص لهذه الدارة  .35

  i(t)المخزونة في المكثفين بداللة الزمن وكذلك تعبير  الطاقة الكلية q(t)استنتج تعبير  .32

=t1و و   t0=0أحسب عند اللحظتين  .37
  

 
 المكثفين والوشيعة  الطاقة المخزونة في 

 أعط الطاقة  تعبير الطاقة الكلية ن بين أن هذه الطاقة تنحفظ .38

والطاقة الكهربائية المخزونة في المكثفين في منحنى  مثل كل من الطاقة الكلية والطاقة المغناطيسية المخزونة في الوشيعة .39

 واحد
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 :التمرين الثاني  
مقاومتها منعدمة : ووشيعة مثالية    R=300على موصل أومي مقاومته  جانبهتحتوي الدارة الكهربائية الممثلة 

 . Lومعامل تحريضها 

باعتماد تجربتين  يهدف هذا التمرين الى تحديد معامل تحريض الوشيعة

 : مختلفتين 

  التجربة األولى 

 الدارة الكهربائية بتوتر مثلثي  GBFيزود المولد 

 tبداللة الزمن   u2و  u1نمثل بواسطة الحاسوب التوترين 

  أسئلة: 

  i(t) , L ,Rبداللة  u2و  u1عبر عن  .0

نعاين على الحاسوب المنحيين التاليين عين مدلول كل من المنحيين ،  .6

 علل جوابك

و [2ms; 0]في المجالين  tبداللة الزمن  u2و  u1اعط تعبير كل من  .3

[2ms ; 3ms] 

   u2و  u1أوجد العالقة الرياضية  بين التوترين  .4

 [2ms; 0]باعتماد المجال   L استنتج قيمة معامل تحرض الوشيعة .5

 [2ms ; 3ms]تحقق من صالحية هذه العالقة في المجال  .2

 

 التجربة الثانية: 

 t=0بمولد مستمر بحيث نغلق قاطع التيار عند اللحظة  GBFنعوض 

 

 u2(t) أوجد المعادلة التفاضلية ل  .0

  B+A = نقبل أن حل المعادلة التفاضلية هو  .6
 

  u2   . حدد الثابتتينA  وB أسفله  باستعانتك بالمبيان 

   أوجد بطريقتين مختلفتين ثابتة الزمن  .3

 استنتج قيمة معامل  تحريض الوشيعة  .4

 

 

 : لث التمرين الثا 
ومولد   R=100على التوالي مع موصل أومي مقاومته  Lومعامل تحريضها r نركب وشيعة مقاومتها 

 Kوقاطع التيار  E=6Vتوتر مستمر قوته الكهرمحركة 

بين مربطي  u2توثر بين مربطي المولد و   u1لمعاينة التوترين 

 الموصل األومي نستخدم راسم تذبذب ذاكراتي

،  (t=0)عند لحظة نعتبرها أصال للتواريخ  Kنغلق قاطع التيار 

فنعاين على شاشة راسم التذبذب المنحيين الممثلين في الوثيقة 

 :التالية 

 علل جوابك  u2(t)يطابق التوتر  C2و  C1حدد أي من المنحنيين  .0

  u2بين أن شدة التيار تتغير بنفس كيفية تغير التوتر .6

 u2أوجد المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر  .3

  B+A = باعتبار أن حل المعادلة التفاضلية هو  .4
 

  u2  حدد الثوابث ،A  وB  و  

 في النظام الدائم I0وشدة التيار   استنتج من المنحيين قيمة كل من ثابتة الزمن  .5

 Lومعامل التحريض الذاتي للوشيعة  rثم استنتج قيمة المقاومة  u2أوجد تعبير التوتر  .2

 بين مربطي الوشيعة uL(t)والتوتر  i(t)استنتج تعبير شدة التيار  .7

 توتر بين مربطي الوشيعة بداللة الزمن  uL(t)مثل شكل منحنى تغير  .8

 

 

 : الرابع التمرين  
وموصلين اوميين لهما   C = 10uFومكثف سعته    Eمؤمثل للتوتر ، قوته الكهرمحركة  Gوالمتكون من مولد كهربائي  6ننجز التركيب التجريبي الممثل جانبه  في الشكل 

   K3و      K2و   K1ومقاومتها الداخلية  مهملة  وثالث قواطع للتيار الكهربائي    Lووشيعة معامل تحريضها     R = 2نفس المقاومة   

  تحديد معامل التحريض الذاتيL  للوشيعة: 
مكافيء للموصلين األمييين     ’Rوالوشيعة وموصل أومي مقاومته   Gا فنحصل على دارة كهربائية مكونة من المولد   مفتوح   K2ونترك القاطع     K3و    K1القاطعين    نغلق 

. 

  3بين مربطي الوشيعة   فنحصل على الشكل   uL (t)بين مربطي الموصل األمي المكافيء   و      u (t)بواسطة جهاز معلوماتي مالئم نعاين كل من التوترين    

 
 

 أقرن كل منحنى بالتوتر الموافق له معلال جوابك  3على الشكل  وإعتماد. ضع تبيانة التركيب التجريبي المحصل عليه مع توجيه الدارة  0.0
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  uأثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر   6.0

  - u (t)  =  b:      حل المعادلة التفاضلية يكتب على الشكل التالي  3.0
 

   
 aبحيث      

 حدد تعابيرها , ثوابث  تتعلق ببرامترات الدارة  𝛃و   bو  

  tبداللة الومن   uL (t)تعبير التوتر   إستنتج 4.0

 Lو   Eحدد كل من      3باعتمادك على منحنيات الشكل  5.0

  دراسة شحن المكثف وتفريغه 
  K3و     K1نفتح قواطع التيار من جديد ، ثم نغلق   

 أكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التيار الكهربائي  0.6

 بداللة الزمن  i(t)اوجد تعبير   6.6

تغيرات     5يمثل المنحنى الممثل في الشكل  3.6
  

  
  i(t)بداللة   

 

  C = 10 uFباعتمادك على المنحنى ، بين ان سعة المكثف المستعمل هي     4.6

  Eemaxعندما يصبح المكثف مشحونا، أحسب الطاقة الكهرباسية المخزونة فيه     5.6

  دراسة متذبذب كهربايRLC   

التوتر بين   ucوبواسطة جهاز معلوماتي مالئم نعاين  . متوالية حيث المكثف مشحون مسبقا   RLCفنحصل على الدارة   K3و    K2ونغلق       K1نفتح  ،  t =0اللحظة    عند 

  7مربطي المكثف ، فنحصل على الشكل 

 
 

    uC   = 0:     تكتب على الشكل التالي   ucبين ان المعادلة التفاضلية التي يحققها   0.3
    +      

   

  
  +   2λ    

    

   
ثابتين يجب تحديدهما بداللة   λو        ، بحيث     

 برامترات الدارة 

 ) t  )  cos:     يكتب حل المعادلة التفاضلية السابقة على الشكل التالي   6.3
  

 
  uc (t) = U0  

   
أوجد .    U1يكون التوتر بين مربطي المكثف هو      T    عند اللحظة.    

 وأحسب قيمته   Tو     λو   U0تعبيره بداللة   

عدد  nحيث  n و  U0و   U1بداللة    uc ( n T )إستنتج  تعيير    ثم   uc ( n T ) =  U0      يكتب على الشكل التالي    t    =  nTعند اللحظات    uc (t)بين أن تعبير   3.3

 صحيح طبيعي  غير منعدم 

و      t1  = Tالطاقات الكهربائية الكلية المخزونة في الدارة عند لحظات    Enو   .....و     E1و      t = 0بالطاقة الكهربائية الكلية المخزونة في الدارة  عند      E0نرمز ل    4.3

t2 = 2T    و.......tn  =  nT      اوجد تعبير ،En     عند اللحظةtn    بداللة E0    وU0    وU1  و   n  

 إستنتج نسبة الطاقة المبددة بمفعول جول بعد مرور أربعة أشبه الدور  5.3

 

 الكيمياء 
 :التمرين األول 

    PH= 3نجد     PHونقيس قيمة L-1  Ca=10-2 mol.تركيزه  CH3COOHنعتبر محلوال مائيا لحمض االيثانويك

 أكتب معادلة تفاعل هذا الحمض مع الماء ، حدد المزدوجتين المتدخلتين في التفاعل  .0

 أنشيء الجدول الوصفي لهذا التفاعل ، ثم أحسب نسبة التقدم النهائي .6

 أحسب تراكيز جميع األنواع الكيميائية الموجودة في المحلول ، ثم استنتج قيمة ثابتة الحمضية لمزدوجة هذا الحمض .3

 10PH-PKA =[CH3COOH]/[-CH3COO]              بين أن      .4

 حدد النوع المهيمن في هذا الخليط ، علل جوابك  6,5الخليط المحصل عليه هو  PH.  (نضيف إلى لمحلول السابق كمية من محلول هيدروكسيد الصوديوم  .5

 

 :ني التمرين الثا 
 يمثل المنحنى جانبه مخطط التوزيع بالنسب المئوية لمزدوجة حمض البنزويك 

C6H5COOH/C6H5COO- 

 لمزدوجة حمض البنزويك   pKAقيمة حدد  .0

 :بين أن تعبيري النسبتين المئويتين لحمض البنزويك و أيون البنزوات يكتبان على الشكل التالي .6

%C6H5COOH= 1/(1+10PH-PKA)        

%C6H5COO- = 1/(1+10pKA-PH) 

  PH= 5عندما يكون   -C6H5COOو   C6H5COOHحدد النسب المئوية  ل  .3

  2 [C6H5COO-] = [C6H5COOH]محلول إذا كان   PHعين قيمة  .4

  C6H5COOH 90%    %فإن   10 [C6H5COO-]   [C6H5COOH]بين أنه إذا كان  .5

 

 

 :لثالتمرين الثا 
NH4)نحضر محلوال لكلورور االمونيوم 

+
(aq)+ Cl-

(aq))   بإذابةm= 0,32g    من هذا الملح في حجمV=100 ml   من الماء .PH   5,2هذا المحلول يساوي  

NH4أكتب معادلة تفاعل أيون االمونيوم   .0
 حمض التي ينتمي إليها/ مع الماء وحدد المزدوجة قاعدة  +

 (تفاعله مع الماء غير تام) أحسب نسبة التقدم النهائي لهذا التفاعل ، ثم بين أن االمونيوم حمض ضعيف  .6
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 أعط تعبير ثابتة التوازن لهذا التفاعل ثم أحسب قيمتها .3

 ؟ (أيونات الكلورير غمن ) ما هو النوع الكيميائي في المحلول  .4

 ماهو التفاعل الحاصل عند إضافة محلول هيدروكسيد لصوديوم؟،  نضيف للمحلول السابق محلوال لهيدروكسيد الصوديوم  .5

 ماذا تستنتج ؟. أوجد ثابتة التوازن المقرونة بهذا التفاعل  .2

   PH = 9,2لكلور االمونيوم للحصول على خليط له  إضافته للمحلول البدئي الزم لا CB= 0,2 mol.L-1أوجد حجم  محلول هيدروكسيد الصوديوم ذو التركيز  .7

 

 :التمرين الرابع 
يعطي المنحنى الممثل   CA=10-2mol.L-1بواسطة محلول لحمض الكلوريدريك  تركيزه  SB=10-2mol.L-1تركيزه  NH3  لألمونياك   SBمن محلول VB=10 cm3نعاير حجما 

 لمحلول حمض الكلوريدريك المضاف  VAبداللة الحجم  PHفي الوثيقة تغيرات 

  دراسة ذوبان األمونياك في الماء 
طبيعة هذا المحلول حمضي او  ماياك قبل بداية المعايرة ، ندرس محلول االمون .0

 قاعدي معلال جوابك 

 أكتب معادلة تفاعل االمونياك مع الماء .6

 أنشيء الجدول الوصفي ، .3

 ، مذا تستنتج ؟ أحسب قيمة نسبة التقدم النهائي   .4

NH4للمزدوجة   pkaأحسب قيمة  .5
+/NH3    الحمضية  ةثم إستنتج ثابتKA 
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 :التمرين الخامس 
تدريجيا إلى حمض  (الالكتوز)بفعل تأثيرات المخمرات اللبنية يتحول سكر الحليب 

، للتبسيط نرمز لهذا الحمض ب  CH3-CHOH-COOHاللبني ذو الصيغة 

R-COOH  كتلته الموليةM=90 g.mol-1 . 

كلما كانت كمية الحمض اللبني الموجودة في حليب معين صغيرة ، كلما كان 

 .الحليب طريا

 Va=20نضع . نريد معرفة كمية الحمض اللبني الموجودة في عينة من الحليب 

cm 3  ونضيف تدريجيا محلوال لهيدروكسيد الصوديوم . من الحليب في كأس

الخليط عند كل إضافة ، يعطي  PHنقيس .    Cb=0,05 mol.L-1تركيزه 
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