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 )ن6,5(01: تمرين

  :نعتبر التركیب المبین في الشكل جانبھ و المتكـــون من 
- G  مولد قوتھ الكرمحركةE=24V  ومقاومتھ الداخلیــةr=1,50Ω.  
- M محرك كھربائي قوتھ الكرمحركة المضادة E’=12V  ومقاومتھ الداخلیةr’=1,20Ω.  
- D1  وD2  موصالن أومیان مقاوتھما على التوالـــيR1=4Ω وR2=2Ω.  
- K1 وK2 قاطعا التیـــــــار.  
I-  قاطع التیارK1  مغلق وK2 مفتوح.  

  )نD2) .1و  D1 أوجد شدة التیار المار في الموصلین األومیین  - 1   
 ، قارن قیمتي القدرة الحراریة  حدد القدرة الكھربائیة التي یكتسبھا كل موصل أومي -2  

  )ن1. (التي ینتجھا كل منھما      
II-  قاطع التیارK1  مفتوح وK2 مغلق.  
  )ن1. (بتطبیق قانون بویي حدد شدة التیار المار في ھذه الدارة -3  
  )ن1. (أحسب مردود المولد -4  

III-  قاطع التیارK1  وK2 مغلقین.  
  )ن1(، علل جوابك ؟Mو المحرك  ABھر بین مربطي كل من تنائي القطب  أعط أشكال القدرات التي تظ -5  
خالل المدة الزمنیة  D1علما أن الطاقة المبددة بمفعول جول في الموصل األومي   Mأوجد القدرة النافعة التي یمنحھا المحرك  -6  

∆t=2min  ھيQ=3245J) .1,5ن( 
 

 )ن8,75(02: تمرين

    ’rومقاومتھ الداخلیة  ’Eقوتھ الكھمحركة المضادةبمستقبل  rومقاومتھ الداخلیة  Eالكھمحركة نصل مربطي مولد قوتھ 
  :أعط تعبیر  -1

  )ن0,75. (شدة التیار المار في الدارة Iو  rو Eالتوتر بین مربطي المولد بداللة  -أ    
  )ن0,75. (شدة التیار المار في الدارة Iو  ’r و ’Eالتوتر بین مربطي المستقبل بداللة   -ب    
  )نr) .0,75و E و’r و ’Eبداللة  Iاستنتج شدة التیار  -ج    

   E’=0في حالة  -2
  )ن0,75(كیف یتصرف المستقبل ؟  -أ    
  )نr) .0,75و ’r و  Eالقدرة المبددة بمفعول جول في الدارة بداللة  Pthأعط تعبیر  -ب    
  )نr) .0,75و ’r و  Eالقدرة الكلیة التي یمنجھا للمولد  بداللة  Pgأعط تعبیر  -ج    
  )ن1. (1لكي یؤول ھذا المردود إلى  rالمردود الكلي للدارة ، واستنتج قیمة المقاومة  ℮أعط   -د    

  .E’≠ 0في حالة  -3
  )نr) .0,75و ’r و ’Eو  Eالقدرة الكلیة التي یمنجھا للمولد  بداللة    Pgأعط تعبیر  -أ    
  )نr) .0,75و ’r و ’Eو  Eلقدرة النافعة التي یمنحھا المستقبل  بداللة ا Puتعبیر  -ب    
  )ن1. (1لكي یؤول ھذا المردود إلى  ’Eو  E مردود الدارة ، ثم أوجدالعالقة بین  ℮استنتج  -ج    
 )ن0,75. (ما قیمة مردود الدارة في ھذه الحالة E’=E/2قصوى عندما یكون Pu تكون القدرة  -د    

 

 )ن4,75(03: تمرين

  )ن1( اتمم الجدول التالي -1
  نصف المعادلة البروتونیة  قاعدتھ المرافقة  الحمض  حمض ـ قاعدة:المزدوجة

HCl / Cl-        
  CH3COOH      
      HSO4

-Û SO4
2- + H+  

H3O
+/H2O        

یرجع التشنج العضلي عند الریاضیین إلى تكون الحمض اللبني  -2
3 6 3(aq)

C H O في العضالت.  

            )ن0,75(    .أعط صیغة القاعدة المرافقة لھذا الحمض-2-1
یتفاعل الحمض اللبني مع أیونات ھیدروجینو كربونات -2-2

3(aq)

-HCO ن0,75( .أكتب معادلة التفاعل الحاصل .الموجود في الدم( 

2 ھیدروجینو فوسفاتعل الحمض اللبني كذالك مع أیونات یتفا -2-3

4(aq)

-HPO . ن0,75(ما المزدوجتان المتدخلتان؟( 

 )ن0,75( .أكتب نصفي المعادلة البروتونیتین واستنتج المعادلة الحصیلة-2-4

2ما المزدوجة الثانیة التي ینتمي إلیھا أیون  -2-5

4(aq)

-HPO ن0,75(؟ وما دوره فیھا؟وماذا تستنتج؟( 

 

 




