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 تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 تافراوت
 الوردي األستاذ: المختار

 3  فرض محـــــــــروس رقـــــــــم
 لثانيةالــــــــدورة ا

 جدع مشتركالمستوى: 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان

 0202/ 25/ 02 التارٌخ:

 يؤخد بعين االعتبار تنظيم ورقة التحرير :ملحوظة
 عطي العالقة الحرفية قبل التطبيق العددييجب أن ت

 استعمال رقمين معبرين في التطبيقات العددية

 نقط( 7) يــــــاء:كيمال 
 I- نقط( 2) التمرين األول 

 وازن المعادالت التالٌة

0- OHCOOHC 222104  

0- )()()( 23 lOHaqOHaqOH   

3- )()()()()( 44342243 sCaSOlPOHlSOHsPOCa  

4- )()()()( 23222 gSOsOFegOsFeS  

II- نقط( 5) التمرين الثاني 
فً الهواء. فٌتفاعل المغنٌزٌوم مع غاز ثنائً األوكسجٌن  Mgالتصوٌر ٌحرق المصور قطعة من المغنٌزٌوم  آلةللحصول على ومضات 

 .MgOالموجود فً الهواء لٌعطً أوكسٌد المغنٌزٌوم 

 ة الكٌمٌائٌة لهذا التفاعل ووازنها.أكتب المعادل -0
gmٌتم االحتراق الكامل لقطعة المغنٌزٌوم كتلتها  -0 0,2.   تحت الضغط الجوي و100 .درجة حرارة 

 أحسب كمٌة مادة المغنٌزٌوم المحترق. -0-0
 أحسب قٌمة التقدم األقصى للتفاعل. -0-0
 مادة كل من غاز األوكسجٌن و أوكسٌد المغنٌزٌوم الناتج.استنتج كمٌة  0-3
 أحسب كتلة أوكسٌد المغنٌزٌوم الناتج. -0-4
 .غازا متكامال( غاز ثنائً األوكسجٌن) نعتبر  أحسب حجم غاز ثنائً األوكسجٌن المتفاعل -0-5

molgMgMنعطً  /3,24)(   وmolgOM /16)(  Paatm 5101  

 نقطة ( 33) :الفيزيــــــاء
 تقط( 4.5: )التمرين األول 

 ( من:0ٌتكون التركٌب االلكترونً )شكل    

 .200معامل تضخٌمه الساكن للتٌار  Tترانزستور  -

 فً الظالم. 510فً الضوء الباهر  300من  1Rتتغٌر مقاومتها  1Lمقاومة ضوئٌة  -

VULفٌكون التوتر حٌنئد بٌن مربطٌه  mA200ٌشتغل عادٌا عندما ٌعبره تٌار شدته  2Lمصباح إشعار  - 5,2
2
. 

VEمحركة قوته الكهر 1Gمولد  - 5,11  .و مقاومته الداخلٌة مهملة 

IfUPN)(ممٌزته  2Gمولد  -  ( 0ممثلة فً الشكل.) 

 
 .Eو  Cو  Bافق لكل من مرابطه الثالثة ( و أعط االسم الموPNPأو   NPNحدد نوع الترانزٌستور المستعمل فً التركٌب )  -0

 .2Gللمولد  2rو المقاومة الداخلٌة 2Eحدد مبٌانٌا القوة الكهرمحركة  -0

ٌكتب على شكل  BIقانون إضافٌة التوترات، بٌن أن تعبٌر و  1Lو  1Gبتطبٌق قانون أوم بٌن مربطً كل من  -3
1

1
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. 

 فً ظرفٌن مختلفٌن لإلضاءة تكون مقاومتها:1Lومة الضوئٌة المقا نضع -4
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  :فً الحالة أ 8001R. mAIB 1 

 ب:  فً الحالة 20001R.mAIB 4.0 

بصفة عادٌة، )أ، أو ب( و علما أنه فً كلتً الحالتٌن ٌشتغل الترانزٌستور فً  2Lحدد معلال جوابك الحالة التً ٌشتغل فٌها المصباح 

VUBEالنظام الخطً و  7,0ٌب.. استنتج دور هذا الترك 

 فً الحالة أ. CEUقٌمة أحسب  -5

 (5.5) التمرين الثاني
I-  نقط( 4) :المضخم العملياتي المضاعف 

213إلخماد تأثٌرات تٌار الدخول، نربط المدخل الغٌر العاكس بالمرجع بمقاومة  // RRR  التٌار المار فً هذه المقاومة ضعٌف جدا، و .

منعدم كذالك ألن  Aخل الموجب )+( هو توتر المرجع. التوتر فً النقطة توتر المد VV لكن المقاومة بٌن ،A  و المرجع غٌر

 (3منعدمة. نقول أن هذه النقطة مرجع وهمً. أنظر الشكل )

10بٌن أن  -0 II . 

 2Rو  EV ،1Rبداللة  SVأحسب  -0

 ؟ماذا ٌمكن أن نقول عن معامل التضخٌم الساكن -3
 هل التركٌب عاكس أو غٌر عاكس؟ -4

 
 ( مضخم عملياتي مضاعف3الشكل )

II- قط(ن .45) :المضخم العملياتي الجامع 

تً كامال إذا كان نقول أن المضخم العملٌا 0PR  وVVV 0 . 

 (.4الممثل فً الشكل ) المضخم العملٌاتًنعتبر 

 .0Rو  SV،AVبداللة  SIأحسب  -0

 .1Rو  1V،AVبداللة  1Iأحسب  -0

 .2Rو  2V،AVبداللة  2Iأحسب  -3

 .2Rو  1V،2V،0R ،1Rبداللة  SVأحسب  -4

021نعتبر أن  -5 RRR  أوجد تعبٌر .SV .؟ماذا ٌمكن القول عن هذا التركٌب 

     
 جامع مضخم عملياتي( 4الشكل )

 ومن اليحب صعود الجبال      يعش أبد الدهر بين الحفر
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 تافراوت تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 األستاذ: المختار الوردي

 3  تصحيح الفرض المحـــــــــروس رقـــــــــم
 الــــــــدورة الثانية

 جدع مشتركالمستوى: 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان

 0202/ 25/ 01 رٌخ:التا

 

 يــــــاءكيمال 

 I- التمرين األول 
 المعادالت التالٌة ةوازنم

0- OHCOOHC 222104 108132  

0- )(2)()( 23 lOHaqOHaqOH   

3- )(3)(2)(3)()( 44342243 sCaSOlPOHlSOHsPOCa  

4- )(8)(2)(11)(4 23222 gSOsOFegOsFeS  

II- التمرين الثاني 
 المعادلة الكٌمٌائٌة لهذا التفاعل. -0

MgOOMg 22 2  

gmٌتم االحتراق الكامل لقطعة المغنٌزٌوم كتلتها  -0 0,2. 

 كمٌة مادة المغنٌزٌوم المحترق. -0-0

)(

)(
)(

MgM

Mgm
Mgn         ت عmolMgn 082,0)(  

 قٌمة التقدم األقصى للتفاعل. -0-0

molMgnx 041,0)(max  

 غاز األوكسجٌن و أوكسٌد المغنٌزٌوم الناتج.كمٌة مادة كل من  0-3

 حسب العالقة التناسبٌة
2

)(
)(

2

)(
2

MgOn
On

Mgn
 

molOnت ع  041,0)( 2     molMgOn 082,0)(  

 كتلة أوكسٌد المغنٌزٌوم الناتج. -0-4

)(

)(
)(

MgOM

MgOm
MgOn     ت عgMgOm 224,3082,0)3,2416()(  

 كسجٌن المتفاعل.حجم غاز ثنائً األو -0-5

حسب قانون الغازات الكاملة:
p

TR 


)n(O
V l07,1Vت ع   2  

 الفيزيــــــاء

 انتمرين األول 

 .: الباعثEو  : الجامعC : القاعدة،B بحٌث: NPNهو نوع الترانزٌستور المستعمل فً التركٌب  -0

VEرمحركة مبٌانٌا القوة الكه -0 5,42  و المقاومة الداخلٌة 5,12r وهً تمثل المعامل الموجه. 

نجد: قانون إضافٌة التوترات حسب  -3
1

1

R

UE
I BE

B


. 

 فً ظرفٌن مختلفٌن لإلضاءة تكون مقاومتها:1Lومة الضوئٌة المقا ضعد ونع -4

 لة أ: فً الحا 8001R .mAIB 1 

  :فً الحالة ب 20001R .mAIB 4.0 

BCو لدٌنا  II   2الحالة التً ٌشتغل فٌها المصباح . اذنL ٌار هو تضخٌم الت دور هذا التركٌب . وأهً  بصفة عادٌة

 .الكهربائً

 فً الحالة أ. CEUقٌمة  -5

0
22  CEL UUE  أي

22 LCE UEU       ت عVUCE 2 

 
 
 
 

 انتمرين انثاني
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I-  انمضخم انعمهياتي انمضاعف 

 :نعتبر انتركيب انتاني

 
 مضاعف( مضخم عمهياتي 3انشكم )

10لنثيه أن  -0 II . 

لدينا 
2

1

)(

R

VV
I SA 
   و

1

0

)(

R

VV
I AE 
  وVVV 0    أيVVA 0       1ومنه

21

0 I
R

V

R

V
I SE  

2R.        ESو  EV ،1Rتداللة  sVحساب  -0 V
R

R
V

1

2 

          معامل التضخيم الساكه. -3
1

2

R

R
G  إذن فهى سالة 

 تما أن معامل التضخيم الساكه سالة فان التركية عاكس. -4

II- المضخم العملياتي الجامع 

كامال إذا كان نقول أن المضخم العملٌاتً  0PR  وVVV 0 . 

 (.4الممثل فً الشكل ) المضخم العملٌاتًنعتبر 

 
 ( مضخم عملياتي جامع4الشكل )

      .0Rو  SV،AVبداللة  SIب احس -0
0R

VV
I AS

S


 

        .1Rو  1V،AVبداللة  1Iب احس -0
1

1
1

R

VV
I A
 

        .2Rو  2V،AVبداللة  2Iب احس -3
2

2
2

R

VV
I A
 

 .2Rو  1V،2V،0R ،1Rبداللة  SVب احس -4

لدٌنا   0AI    وVVA 0 )(
2

2

1

1

0 R

V

R

V

R

VS      إذن)(
2

2

1

1
0

R

V

R

V
RVS  

021 بالنسبة  -5 RRR  . فان)( 21 VVVS  . عاكس. تركٌبو هو 

 

 


