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 ل ــــــكـــٌـــــد جــــــــيــتستا  : ش األ لبسن هللا الرحواى الرحين الثاًويت التأهيليت أيت باها 

 القسن : السٌت الثاًيت هي تسلك البكالوشيا ول الدوشة األ 3شقن  ٌزليفرض ه أ توكت أيت باها هديريت 

2018/  2019السٌت الدشاتسيت :  2019 / 01 / 05   الودة : تساعتاى     2فيـــــــزيــــائــــــيت   وم ــــــــــعل الشعبت :  

 كبل الخطبُلاث العذدًت )مع  الخاطير   (حعطى الصُؽ الحشؿُت

 )دقيقت  75  (  )ًقط  13,00 ( فيزياءال  التٌقيط
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 : ً ألاٌو  )دكُلت  55  ( )هلطت Minuterie  )  09,25دساظت مبذأ اشخؼاٌ مؤكذ الاهاسة  الخمٍش

العىىُت ، وهى حهاص ٌعمذ بالخدىم الالي في اطـاء مصابُذ في العماساث لترشُذ اظتهالن الطاكت الىهشبائُت    Minuterieٌعخعمل مؤكذ الاهاسة    

ً الى   العاللم والاسوكت بعذ مشوس مذة صمىُت كابلت للضبط معبلا .  دساظت مبذأ اشخؼاٌ مؤكذ الاهاسةيهذؾ هزا الخمٍش

 : حضءا مً جشهُب مبعط ملؤكذ الاهاسة مىىن مً  1ًمثل الشيل 

  الىهشمدشهت كىجه املعخمش مىلذ مؤمثل للخىجش   E  

 كاطع للخُاس  K    صس و  P  ً دوس كاطع الخُاس لحظت الضؼط علُهلعب 

  مىصل أومي ملاومخه R     مىثف ظعخهو    C  

 مشهبت إلىتروهُت   M حعمذ ملصباح  L  أن ًض يء مادام الخىجش بين مشبطي

  M  جميز املشهبت UL  املىثف ال ًخجاوص كُمت خذًت 

أي أن الخىجش  RC ال ًؤثش على جصشؾ ثىائي اللطب Mعذم وحىد املشهبتهلبل أن وحىد أو 
C

u بين مشبطي املىثف ال ًخعلم باملشهبت  M. 
 

 : RCدساظت ثىائبي اللطب    .1

جُا  مـخىخا )أهظش الشيل(، ؿِشحً املىثف P    مع إبلاء الضس  K     ، وؼلم كاطع الخُاس t = 0   عىذ اللحظت   .بىاظطت املىلذ جذٍس

 بىاظطت ساظم الخزبزب  ىثف بين مشبطي امل UC(t)وعاًً جطىس الخىجش   

بُت املىاؿلت لعملُت شحً املىثف ثم مثل مىحى الخُاس والخىجشاث  1. 1  أسظم الخبُاهت الخجٍش

  بين مشبطي املىثف  UC(t)بين هُـُت سبط ساظم الخزبزب ملعاًىت الخىجش   2. 1

 بين مشبطي املىثف أثىاء عملُت الشحً .  UC(t)   الخـاضلُت التي ًدللها الخىجشأثبذ املعادلت  3. 1

   - UC  ( t)  =  A ( 1   (الذالت الضمىُت     ليي ًىىن    Aو     𝛕خذد حعبير ول مً    4. 1
 

 خال للمعادلت الخـاضلُت  

 لها بعذ ومجي  𝛕بين ان الثابخت  5. 1

 بين مشبطي املىثف UC(t)الخىجش  حؼيراث   2بين الشيل  6. 1

 
 ًبرص املىحى وحىد  هظامين  ، خذد هارًً الىظامين مبرصا حؼيراث ول هظام . أ

   Eو       𝛕خذد مبُاهُا  كُمت   . ب

 C = 220 ufعلما ان ظعت املىثف هي      Rاظخيخج كُمت امللاومت    . ج

 Sب        ،خذد اللحظت         =  C   4950هي    همُت الىهشباء املخضوهت في املىثف عىذ اللحظت   . د

    حعبير الطاكت املخضوهت في املىثف ثم اخعب كُمتها Ee   اعط 7. 1
 

 
 t =     

 بين مشبطي املىصل الامي بذاللت الضمً حعبير  الخىجش   UR (t)خذد   8. 1

 بذاللت الضمً ثم اظخيخج كُمت الخُاس املاس في الذاسة  في الىظام الذائم  UR (t)مثل   9. 1
 

 جدذًذ مذة اشخؼاٌ املؤكذ .2

   s   t 80 =أخذ العيان عماسة الى باب بِخه  هي    املذة الضمىُت لىصٌى 

  ULو       𝛕و     E   بذاللت   tLأوحذ حعبير     ULاللحظت التي  ًاخذ ؿيها  الخىجش  اللُمت الحذًت      t Lلخىً  1. 2

 بين ان املصباح ًىطـيء  كبل وصٌى ظاهً العماسة  الى بِخه   V   UL 15 =علما ان      2. 2

) وعخبر  كُم  باقي امللادًش     مللاومت املىصل الاومي التي حعمذ لعاهً العماسة بالىصٌى الى باب بِخه كبل اهطـاء  RLالحذًت     لُمت الخذد  3. 2

C      وE     وUL   ثابخت    ال جخؼير ( 
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ً الثاوي :      )دكُلت  20  ( )هلطت   RL  ) 3,75ثىائي اللطب  دساظت  الخمٍش

 هىجض الترهُب املمثل حاهبه واملخىىن مً :

  مىلذ كىجه الىهشمدشهت  E  = 10 V     

 ضها الزاحي     r = 10Ωالذالخلُت     وملاومتها      L = 0,5 H     وشُعت  معامل جدٍش

 مىصل أومي ملاومخه           R = 10Ω             ؛ 

  صمام ثىائي عخبخه US  = 0    . 

 في الىظام الذائم . و    K   كاطع الخُاس  عىذ إػالق  .1

 ىهشبائي في الصمام ؟ ما دوسه في هزه الحالت ؟الخُاس الهل ًمش  1. 1

 هُف جخصشؾ الىشُعت في هزه الحالت ؟  2. 1

 ثم اخعب كُمخه املاس في الىشُعت   IP  أعط حعبير شذة الخُاس  3. 1

 :     K  ، هـخذ كاطع الخُاس  t = 0    عىذ اللحظت  .2

 مثل الخبُاهُت املىاؿلت و ما اظم هزه الظاهشة ؟   1. 2

 ما دوس الصمام الثىائي في هزه الحالت ؟ 2. 2

  i ( t)    أوحذ املعادلت الخـاضلُت التي جدللها شذة الخُاس    3. 2

  خل هزه املعادلت الخـاضلُت هى               4. 2
 

   i (t ) =  I0      ًخذد حعبير ول مI0         و𝛕    اممنهواخذ ثم اخعب كُمت ول 

 

 )دقيقت   45 ( )ًقطت  7,00 ( كيوياءال   الخىلُط

 

 

 

 

 

 
 ن0,5

 ن0,5

 ن0,5

 ن0,5

 ن1

 ن0,5

 ن0,5

 

 

 ن0,5

 ن0,75

 ن0,5

 ن0,75

 

 ن0,25

 ن0,25

 

ً الثا   دساظت مدلٌى خمض الـىسمًُلث :  الخمٍش

ًمخلً الىمل داخل حعذه الصؼير هىعا مً العمىم ٌعمى خمض الـىسمًُ, هزا الحمض ٌعخخذمه الىمل في مهاحمت ؿشائعه مً الحششاث ألاخشي 

زوب في املاء.  عذ خمض الـىسمًُ ظائال عذًم اللىن, را سائدت هـارة, وطعم الرع, ٍو ً مدلىال مائُا لهزا الحمض.والتهامها. َو  ظىذسط في هزا الخمٍش

ً( هي:       HCOOHصُؼت خمض الـىسمًُ )أو خمض املُثاهٍى

ت مً ؿئت  وهضُف إليها املاء إلى أن ًصل معخىي العائل إلى الخط  HCOOHمً خمض الـىسمًُ  mهخلت  V0=100mLهضع في خىحلت معُاٍس

 .C0=0.1mol.L-1زه جشهي S0املعُاسي للحىحلت, ؿىدصل على مدلٌى 

  mأخعب الىخلت  .1

 أهخب معادلت الخـاعل الحاصل بين خمض الـىسمًُ واملاء. .2

 .xéqو xو V0و C0أوش ئ حذٌو الخلذم بذاللت  .3

 C0والترهيز  éq[+H3O]بذاللت جشهيز أًىهاث ألاهعىهُىم  ثابخت الخىاصن امللشوهت لهزا الخـاعل K عبر عً .4

 K=1.8 10-4 علما أن  éq[+H3O]أًىهاث ألاهعىهُىم خذد جشهيز  .5

 املدلٌى  PHاظخيخج كُمت   .6

  وعبت الخلذم النهائي ثم اخعب كُمخه 𝛕اوحذ حعبير   .7

 V1وحجمه    C1جشهيزه     S1مدلٌى     عشش مشاث  ؿىدصل علىS0هخـف املدلٌى العابم 

  σ=0.05 S.m-1اللُمت  S1أعطى كُاط مىصلُت املدلٌى 

      S1 جشهيز املدلٌى املخـف     C1 أخعب .8

 éq[+H3O]أًىهاث ألاهعىهُىم أخعب جشهيز  جشهيز  .9

     أخعب وعبت الخلذم النهائي   .11

 امللشوهت لهزا الخـاعل  K1خعب ثابخت الخىاصن  أ .11

 اظخيخج جأثير جشهيز املدلٌى على: .12

 وعبت الخلذم النهائي للخـاعل . أ

 عىذ الخىاصن. ثابخت الخىاصن  . ب

   وعطي:

        C°25عىذ      جمذ حمُع اللُاظاث عىذ                

ت:   M(O)=16g.mol-1 ; M(C)=12g.mol-1 ; M(H)=1g.mol-1الىخلت املىلُت الزٍس

C:     (HCOO-)=5.46 10-3 S.m2.mol-1°25املىصلُت املىلُت ألاًىهُت عىذ                
λ ; (H3O+)=35.0 10-3 S.m2.mol-1

λ  

 

 

مــــلــ'' الع مـــزيـــــــا فيــوم ا  رنست رذرفو   ع ''ـــــــــــابو ــــــــع طـــــمــــا جــــــاء وا   د  را 

 حظ سعيـــــــد للجمـــــــيع
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  ً  : اضاؿُت مهمُت جماٍس
 

ٌ مشبً الخ  بي الخالي ظعت مىثف  C لخدذًذ : الاو  :هىجض الترهُب الخجٍش

لت ألاولى: شحً املىثف بدُاس معخمش ثابذ الشذة. ؽ املىثف في مىصل أومي.  الطٍش لت الثاهُت: جـَش   الطٍش

الزي ٌعطي جُاسا  Gشحً املىثف باملىلذ ِ(، ؿ1في املىضع)  Kكاطع الخُاس هضع  t=0. في اللحظت بذئُامـشغ املىثف  .1

ا مً مشاهذة املىدجى املبُاوي لخطىس الخىجش  ExAO. بىاظطت حهاص I=0,31 mAثابخت  شذجه 
ّ
بين مشبطي  UCجمىى

 (. 1 –) الشيل  tاملىثف بذاللت الضمً 

 .tوالضمً  Cوظعت املىثف  املاس في الذاسة Iبذاللت شذة الخُاس  UCأعط حعبير الخىجش  1. 1

 ظعت املىثف. Cكُمت  خذد 2. 1

ا إلى اللُمت  .2 ؽ t=0( في لحظت وعخبرها مً حذًذ 2في املىضع ) K، هضع كاطع الخُاس U0=1,6Vعىذما ًصبذ الخىجش بين مشبطي املىثف معاٍو ، ؿُخم جـَش

 .R=1KΩاملىثف في مىصل أومي ملاومخه 

. علًما أن UCاوحذ املعادلت الخـاضلُت التي ًدللها  1. 2

      :   هى  خلها
 

 

𝛕 . 

ؽ املىثف،  2. 2 مً مخابعت  ExAOعمذ حهاص ٌأثىاء جـَش

بين مشبطي املىثف بذاللت  UABجطىس الخىجش الىهشبائي 

ا مً الحصٌى  .tالضمً 
ّ
بىاظطت بشمجُت مىاظبت جمىى

ابخت حذ مبُاهُا كُمت ثأو  ب (.1 –على مىدجى ) الشيل 

 .Cكُمت ظعت املىثف  اظخيخج ثّم  للذاسة، τالضمً 

 
 

ً ال      RC: دساظت الذاسة ثاوي الخمٍش
 واملىىهت مً : 1هىجض الذاسة املمثلت في الشيل 

 للخىجش كىجه الىهشمدشهت  مىلذ مؤمثلE  

       مىصل أومي ملاومخهR = 1K𝜴  

  :مىثـاث مـشػت خُث   C1   = 2C2   =  C3  

   كاطع الخُاسK  

  t = 0عىذ لحظت   Kوؼلم كاطع الخُاس 

1.  ً =  u1 u2جىخب على الشيل الخالي :   u2و    u1بين ان العالكت بين الخىجٍش
  

     
 

جىخب على  C1بين مشبطي املىثف  u1بين ان املعادلت الخـاضلُت التي ًخضع الخىجش  .2

 = Eالشيل الخالي : 
 

 
  

   

  
 +  

      

 
 u1 

أوحذ A ( 1 -      )      u1  = (t)ًىخب خل املعادلت الخـاضلُت على الشيل الخالي :  .3

ائي للثابخت  بذاللت بشامتراث  λ و Aول مً   . Aالذاسة . ما هى املذلٌى الـيًز

            uR (t) = Eبين ان الخىجش ًً مشبطي املىصل ألاومي ًىخب على الشيل الخالي :     .4

5.  ً  : 2ؿىدصل على املىدجى املمثل في الشيل  uR (t)و   u1 (t)وعاًً بىاظطت ساظم الخزبزب الخىجٍش

  Eو   Aخذد مبُاهُا كُمتي  1.5

lnن اللحظت التي ًخلاطع ؿيها املىدُان جدلم :  بين ا 2.5
 

 
 t1 =    

  C3و    C2و    C1ثم إظخيخج كُم ول مً   𝛕،  أخعب كُمت   t1 = 2,9425 msعلما أن   3.5

 : لثلثااً لخمشبا 
و ملاومتها مهملت مشهب على الخىالي مع Lو املىىن مً وشُعت معامل جدٍشضها 1هىجض الترهُب الخالي املمثل في الشيل  

 الذاسة الىهشبائُت بخىجش مثلثي GBFو كاطع للخُاس. ٌؼذي املىلذ  R=5KΩمىصل اومي ملاومخه 

 ubو الخىجش  uRمثل هُـُت سبط مذخلي ساظم الخزبزب ملعاًىت الخىجش  .1

ً هدصل على شاشت ساظم الخزبزب على املىدُين الخالُين  شيل   .2  2بعذ معاًىت هزًً الخىجٍش

 اخعب جشدد املىلذ  1. 2

 L و i(t    )بذاللت UBM(t  ) عبر عً الخىجش 2. 2

 i(t ) و R بذاللت UAM(t ) عبر عً الخىجش  3. 2

    اظخيخج العالكت 4. 2
 

 
 
   

  
 

 حىابً، علل  UR(t) والخىجش Ub(t) عين على الشيل  الخىجش 5. 2

 .للىشُعت الخدٍشض الزاحي Lمعامل ثم اخعب كُمتها،  اظخيخج كُمت  𝛕خذد حعبير   6. 2

 .املخضوهت في الىشُعت ξmأخعب الطاكت اللصىي  .3
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  ً  الشابعالخمٍش
بي املمثل في الشيل    مً : (1)ًخىىن الترهُب الخجٍش

 ومللىمخه الذاخلُت مهملت  Eمىلذ كىجه الىهشمدشهت  -

ضها ،  C2و   C1مىثـان ،    R2و  R1مىصالن أومُان  -   rوملاومتها  Lوشعُت معامل جدٍش

 K4و  K1  ،K2  ،K3كىاطع الخُاس  -

 R2=500𝜴    ،L=0,8H  ،C1=40 uFمعطُاث:  

خ K4وهـخذ  K1وؼلم    في لحظت وعخبرها أصال للخىاٍس

  هذسط خالتK2   وK3   مـخىخين 

  : ت  الذساظت الىظٍش
بُت املىاؿلت، ثم بين على الشيل هُـُت سبط ساظم الخزبزب ملعاًىت الخىجش بين مشبطي املىثف   اسظم الخبُاهت .1  الخجٍش

 UAB(t)أوحذ املعادلت الخـاضلُت التي ًدللها الخىجش  .2

   ، خذد بعذ الثابخت  الابعاد باظخعماٌ،     =R1C1هضع   .3

 على الشيل الخالي: UAB(t)ًىخب خل املعادلت الخـاضلُت ٌ  .4

   +B  =A            خبثA   وB  و𝛂  ثىابذ ، خذد هزه الخىابث 

 مً حذًذ i1(t)، أهخب حعبير  I0=E/R1، هضع  i1(t)اظخيخج حعبير   .5

 بذاللت الضمً i1(t)مثل  .6

 :بُت  الذساظت الخجٍش
ًبرص املىدجى وحىد هظامين ، خذد هارًً   بذاللت الضمً ، UAB(t)حؼيراث  (2)ًمثل الشيل  .7

 الىظامين ووضح حؼيراث ول هظام

   Eخذد مبُاهُا كُمت   .8

 R1ثم اظخيخج كُمت    خذد مبُاهُا  .9

اظخيخج صمً ثم    t2و  t1. عين مبُاهُا  Eمً كُمت الخىجش اللصىي  % 90و  % 10على الخىالي اللحظخان اللخان ًصل ؿيهما الخىجش إلى   t2و  t1لخىً  .11

  tm =t2-t1الصعىد 

     جدلم مً كُمت    tm= 𝛕  ln 9ًىخب على الشيل الخالي :  tmبين أن حعبير  .11

 وفي نهاًت الشحً   =tحعبير الطاكت املخضوهت في املىثف ثم اخعب كُمتها عىذ اللحظت  أعط .12

 )في الىظام الذائم   ( بين مشبطي املىصل الاومي في نهاًت الشحً UBDأخعب كُمت الخىجش  .13

  هذسط خالتK2  وK3 مؼللين 

        : ًىخب على الشيل الخالي: UAB(tبين أن املعادلت الخـاضلُت التي ًدللها الخىجش ) .14
    

  
  مدذدا حعبير 

  C2، اظخيخج     30ms =علما أن كُمت    هي:     .15

 املخضوهت في املىثـين معا عىذ نهاًت الشحً أخعب الطاكت .16

خ وهذسط خالت  K4ووؼلم    K1هـخذ    مؼللين،  K3و   K2في هـغ اللحظت التي وعخبرها أصل الخىاٍس

بُت املىاؿلت .17  UAB(t)أوحذ املعادلت الخـاضلُت التي ًدللها الخىجش ثم   مثل الخبُاهت الخجٍش

ً ال   : خامغالخمٍش

ووشُعت معامل  R= 100𝜴مً مىصل أومي ملاومخه  RLًخىىن ثىائي اللطب 

ضها الزاحي   مجهىلت  rوملاومتها  Lجدٍش

 Eبمىلذ كىجه الىهشمدشهت  RL، هصل مشبطي ثىائي اللطب     t =  0عىذ اللحظت 

= 6 V   وملاومخه الذاخلُت مهملت ووعاًً بىاظطت ساظم الخزبزب حؼيراث شذة

املاس في الذاسة بذاللت الضمً . املىدجى املدصل علُه ممثل في    i(t)الخُاس الىهشبائي 

 (3الشيل )

بي املعخعمل مبِىا هُـُت سبط ساظم  الخزبزب  أعط جبُاهت .1 الترهُب الخجٍش

 ملعاًىت حؼيراث شذة الخُاس الىهشبائي 

    uR (t)اثبذ املعادلت الخـاضلُت التي ًدللها جىجش بين مشبطي املىصل ألاومي  .2

خل املعادلت الخـاضلُت أن  علماجىجش بين مشبطي املىصل ألاومي   أوحذ حعبير  .3

 uR (t) = b - a     ًىخب على الشيل الخالي: 

   (يإظخيخج حعبير شذة الخُاس الىهشبائي املاس في الذاسة وأهخب حعبيره على الشيل  الخال .4
  

  i(t)= I0(1-  ول مً  ، مدذدا حعبيرI0  و𝛕  

 ، مارا حعدىج؟  r، ثم أخعب كُمت   I0خذد مبُاهُا كُمت  .5

 Lاظخيخج كبمت ثم   𝛕خذد ثابخت الضمً  .6

 L، جدلم مً كُمت   Em= 1,8 .10-5 Jعلما أن الطاكت املؼىاطِعُت املخضوهت في الىشُعت في الىظام الذائم هي   .7


