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  :المدة المستغرقة في تحول جملة كيميائية :الموضوع
معین خالل تحول  نوع كیمیائىبواسطة العین أو بواسطة طریقة قیاس معینة، یمكن مالحظة تشكل أو اختفاء 

 .كیمیائي بین حالته االبتدائیة و النهائیة
 ؟یحدث آنیا أو یستغرق مّدة  زمنیة هل التحول الكیمیائي 

 :المحالیل و الوسائل المستعملة

)5,0/(حمض األوكسالیكمحلول  - Lmo .                      - 50( مخبارین مدرجین( mL .     
)100,1/( (mohr)محلول  موهر - 2 Lmo                .-  10(مخبار مدرج( mL. 
1,0)3- محلول برمنغنات البوتاسیوم  - 10 mol / L).                 - مخالط  مغناطیسي. 
)2,0/( محلول ثیوكبریتات الصودیوم - Lmo .              - أنابیب إختبار. 
)100,1/(محلول یود البوتاسیوم  - 2 Lmo.                  - 100(كأسي بیشر( mL.          
)1,0/(محلول نترات الرصاص  - Lmo . 
)1/( محلول حمض الكبریت - Lmo . 

  

 :1التجربة 
+2محلول یحتوي على شوارد الحدید الثنائي(موھر من محلول  20mLنسكب في كأس بیشر 

(aq)Fe  ( 

+من حمض الكبریت 5mLو  2-
4 (aq)(2H + SO بواسطة المخالط المغناطیسي  وسط التفاعلي، نخلط ال(

،من برمنغنات  البوتاسیوم 5mLحتى نحصل على محلول متجانس ثم نضیف لھ  دفعة واحدة
+ -

4 (aq)(K + MnO ). 

-: یتان المشاركتان في التفاعل ھماالثنائ 2+
4(aq) (aq)(MnO / Mn )    ،3+ 2+

(aq)(Fe / Fe ) 

 :2التجربة 
2، من حمض األوكسالیك20mLنسكب في كأس بیشر 2 4 (aq)(H C O ،من حمض الكبریت5mLو(

+ 2-
4 (aq)(2H + SO من 5mLالمغناطیسي ثم نضیف لھ  دفعة واحدة ، نخلط المزیج  بواسطة المخالط (

+،برمنغنات  البوتاسیوم -
4 (aq)(K + MnO ) 

-: الثنائیاتان المشاركتان في التفاعل ھما  2+
4(aq) (aq)(MnO / Mn )   ،2( ) 2 2 4( )( / )aq aqCO H C O 

 التلميذ بطاقة التحوالت السریعة و التحوالت البطیئة  
 1ع م
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 3التجربة 

+من محلول یود البوتاسیوم 2mLنضع في أنبوب إختبار  -
(aq)(K + I من محلول  2mLثم نضیف لھ(

2نترات الرصاص
3( 2 )aqPb NO . 

 4التجربة 
+ثیوكبریتات الصودیوممن محلول  10mLنسكب في كأس بیشر  2-

2 3 (aq)(2Na + S O من 10mLو (

+كلور الھیدروجینمحلول حمض  -
(aq)(H +C )(aq)C )-
((. 

-2ایتان المشاركتان في التفاعل ھمالثنائ
2 3(aq) (s)(S O / S )،2-

2 2 3 (aq)(SO / S O ). 
 
 

 :في  كل تجربة
 .أنجز، بإستعمال األلوان، رسما توضیحیا -1
 ؟ هل التحول الحادث سریع  أم  بطئ -2
 .   یمكن متابعة التحول الحادثبّین كیف   -3
 .أكتب معادلة التفاعل الكیمیائي المنمذج لكل تحول حادث -4
 .ملخصة في جدول  صّنف التفاعالت السابقة إلى سریعة و بطیئة -5
 متى نقول عن تحول كیمیائي أنه سریع و متى نقول عنه أنه بطىء ؟ -6
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-الیود متابعة أكسدة شوارد :الموضوع  -
(aq)I 2في وسط حمضي بواسطة الماء األكسجیني 2(aq)H O 

2 الماء األكسجینيأثناء مزج محلولي  2 (aq)H O و یود البوتاسیوم (aq)(K )I  تحول كیمیائيیحدث 

 . )التفاعل( بطيء
)2 :ن في التفاعل همااالداخلت مؤكسد/تان مرجعالثنائی ) ( )I / Iaq aq  2و 22(aq) ( )H O / H O  )  

 .هذا التحولل المنمذجةمعادلة التفاعل  أكتب -1
 ؟كیف یتغیر لون المحلول  -2

  :المبدأ -
من . معایرة اللونیةنستعمل ال  ( t )عند لحظة زمنیة  الوسط التفاعليفي  الناتجتعیین كمیة مادة ثنائي الیود ل

+ هذا نستعمل محلول ثیوكبریتات الصودیوم أجل
(aq)

2-
2 3(2Na +S O .  معلومCعدیم اللون تركیزه المولي (

 .التفاعلنسمي هذا 
)2: مؤكسد هما/عن مرجتاعلما أن الثنائی)التفاعل(لمعایرة التفاعل  ةالمنمذجمعادلة ال أكتب -1 ) ( )I / Iaq aq  
2و  2

4 26 ( ) 3( )S / Saq aqO O. 
 .)التفاعل(لمعایرة ا تفاعللتقدم الجدول  نشئأ -2
 . التكافؤ عند أكتب عبارة التقدم األعظمي – 3
                                  .)الحجم المضاف عند التكافؤ( EVو  Cبداللة  استنتج عبارة كمیة مادة ثنائي الیود – 4
التفاعل بین الماء األكسجیني  هل لمعایرتها ) التفاعل(الوسط التفاعلينأخذ عینة من  عندما -5

2 2 (aq)H O و شوارد الیود-
(aq)I  ؟ اشرح ذلك یتواصل أمیتوقف . 

 ؟مستمر في حالة تطور وهو  في هذه التجربة I(aq)2ثنائي الیود كیمیائي نوع كیف یمكن معایرة -6

 :البروتوكول التجریبي -
  :المحالیل  – أ

محلول حمض الكبریت 
المركز + 2-

4 aq(2H +SO )  
S)2 محلول یود البوتاسیوم )  

         + -
aq(K +I )    

S)1 محلول الماء األكسجیني )  

2 2 (aq)H O  
 

12V =501V V( mL)     الحجم50=
32C =0,21C التركیز0,056= C( mo /L)/L)

  

 ذتلميال بطاقة تطور كمیات المتفاعالت والنواتج خالل تحول كیمیائي  
 2ع م

3



  :الوسائل  -ب

            .قمع -.                                       50mLقارورة عیاریة سعتها  -
 .حامل -                                                . ارأنابیب اختب 10  -
 . مخالط مغناطیسي -.                                                   25mLسحاحة  -
  .       میقاتیة -                   .  5mL ،1mL: عیاریة مدرجة سعتها: ماصة  -
 .اجاصة مص  -

 
 :التجربة -جـ 
 .أذكر خطوات العمل في التجربة -1
 ؟ العشرةفي رأیك هل لون الوسط التفاعلي یتطور بنفس الطریقة في األنابیب  -2
 .أذكر البروتوكول التجریبي للمعایرة -3
-: أحسب كمیة المادة االبتدائیة لكل من – 4

(aq)I  ،2-
2 3 (aq)S O المتواجدة في كل عینة.

 
 

+ ما هو دور حمض الكبریت -5 2-
4 (aq)(2H + SO  ؟ المستعمل (

  .الخاص بالتحول الكیمیائي الذي یحدث بین ثنائي الیود والماء األكسجینيأنشئ جدول تقدم التفاعل –6
 :في الجدول التاليلخص نتائج قیاسات المعایرة  - 7

tأحسب عند اللحظة  -8 = 360s واجدة في العینة و لخصها في كمیة مادة كل نوع من االنواع الكیمیائیة المت
 .جدول

 :كمل الجدولأ/ أ  -9
           t s

           
2(I )n (mmo ))

           
2 2(H O )n (mmo ))

           -(I )n (mmo ))

 
2 :مثل البیانات / ب - 1n(I ) = f (t)،2 2 2n(H O ) = f (t)    ،3n(I ) = f (t)- 
 

t(s) 0 60 160 270 360 510 720 900 1080 1440 1800

éqV (mL)            
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 تلميذ ال بطاقة تأثیر العوامل الحركیة على تحول كیمیائي  
 3 ع م

 ؟ لماذا تحفظ المأكوالت في الثالجة 

 .تأثیر التركیز االبتدائي للمتفاعالت :1التجربة
  :الوسائل و المحالیل المستعملة

-2 محلول حمض الكبریت المركز -
4 (aq)

2H SO   . 
Mالصلب كتلته المولیة KI(S)علبة بالستیكیة لیود البوتاسیوم  - = 166g/mo. 
2قارورة بالستیكیة للماء األوكسیجیني - 2(aq)10 V ،HO  . 
 .ماء مقطر -
 .  100mLكؤوس بیشر سعتها 3 -
 .5mL ماصة عیاریة سعتها -
 . مخالط مغناطیسي -
 .mL 10 مخبار مدرج -

 .250mLحوجلة عیاریة سعتها -

 : خطوات العمل
یوممن محلول یود البوتاس 250mLأذكر البروتوكول التجریبي لتحضیر/ أ  -1

(aq)
K I تركیزه

0,1mo / L/ L  . 
0,05moتركیزه  من یود البوتاسیوم 10mLأذكر البرتوكول التجریبي لتحضیر/ ب / L / L. 
2األكسجیني من محلول الماء 250mLأذكر البروتوكول التجریبي لتحضیر / أ-2 2 aq

H O  تركیزه
0,1mo / L/ L. 

)gمن غاز ثنائي األكسجین  تعني یتحرر   :مالحظة من محلول ) في الشرطین النظامیین ( (
2 2H O 1مهحجL. 

من محلول مخفف للماء األكسجیني تركیزه  10mLأذكر البرتوكول التجریبي للحصول على/ ب
0,05mo / L/ L. 

نحضر ثالث محالیل و نضیف لكل منهم قطرتین من محلول حمض الكبریت المركز لخص التجارب في  -
 .جدول
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 :بالمطلو 
  .أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول السابق -1
 .أكمل الجدول السابق -2
 ماذا تستنتج ؟ . قارن الشدة اللونیة في الكؤوس الثالثة بعد حوالي ساعة -3

 .تأثیر درجة الحرارة: 2التجربة

 :المستعملةو المحالیل الوسائل 

H)(aq)قارورة زجاجیة لحمض كلور الماء - C )(aq)) المركز على واجهتها ملصقة بها المعلومات: 
M:  الكتلة المولیة  36,5g / mo . 
d: الكثافة  1,185 . 
P: درجة النقاوة   37% . 

2محلول ثیوكبریتات الصودیوم- 
2 3 (aq)

2Na S O 0,1moتركیزه   / L/ L. 
 .  250mL حوجلة عیاریة سعتها -
070حوض زجاجي به ماء ساخن درجة حرارته - C. 
 .حوض زجاجي به قطع جلیدیة -
 .5mL ماصة عیاریة سعتها -
 . 100mL كؤوس بیشر سعتها -
 .تیةمحرار، میقا -

 :خطوات العمل
H)(aq)محلول حمض كلور الماء من 250mLأذكر البروتوكول التجریبي لتحضیر-1 C )(aq))  تركیزه

0,1mo / L/ L. 

 . ضع الكأس األول في حوض زجاجي به قطع جلیدیة -2

 .أترك الكأس الثاني في درجة الحرارة العادیة -
070ضع الكأس الثالث في حوض زجاجي به ماء ساخن درجة حرارته - C. 

 :المطلوب 
: مؤ الداخلتین في التفاعل هما/أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول السابق إذا علمت أن الثنائیتین مر -1

2
2 3 /S O S  2و

2 2 3/SO S O. 
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 ماذا تستنتج ؟. الشدة اللونیة في الكؤوس الثالثة بعد ربع ساعة قارن -2

 .تأثیر الوسیط :3التجربة 
2   :یتفكك الماء األكسجیني إلى ماء و ثنائي األكسجین 2(aq) 2 ( ) 2 (g)2H O   2H O   O) O)) 

 .یعتبر هذا التفاعل تفاعال بطیئا جدا في درجة الحرارة العادیة و لتسریعه یجب استعمال وسیط 
 :المستعملةو المحالیل ئل الوسا

3محلول كلور الحدید الثالثي -
aq(Fe 3C )aq) أي لون الصدأ( لونه أصفر.( 

 .     قطعة صغیرة من الكبد -
 .V 10كؤوس بیشر تحتوي على كمیة من محلول الماء األكسجیني 3 -

 :خطوات العمل
 .V 10میة من محلول الماء األكسجینيكؤوس بیشر تحتوي على ك 3نأخذ 

 .كشاهد یستعمل (1)البیشر -
 .محلول كلور الحدید الثالثيقلیال من  (2)ضف للبیشر -
 .قطعة صغیرة من الكبد (3)ضف للبیشر -

 :المطلوب
 ماذا تستنتج ؟  -1
 كنك إعطاء مقاربة لهذا المفهوم؟هل یم ؟ الوسیط دوره في التفاعل الكیمیائيفي رأیك كیف یؤدي  -2
 ما هو الفرق بین العوامل الحركیة والوسائط؟ -3
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  اإلشعاع النووي ؟ و ماهي أنواعه ؟ ما 

  :الوسائل المستعملة
 .  wift Playerالجدول الدوري  -
Nالمخطط  - Z. 
 .  Data show جهاز -
 .powerpoint من نوع) حسب الوفرة(وثائق  -

Nالمخطط حظ ال  :مخطط سیڤري :األنشطة   Z  الوارد في الوثیقة أسفله:  
 النقاط الحمراء من المخطط ؟ إلى ماذا تشیر -1
  نقول فیما یخص األنویة الموجودة على جانبي الخط المتشكل من النقاط الحمراء ؟ماذا  -2
Z ماهي الخاصیة التي تتمیز بها األنویة المستقرة في المجال الذي یكون فیه العدد -3  ؟20 أقل من  

  ؟  (Z=55)ممكنة لنواة السیزیومال Nعین قیم  -4
 . Aقیمة لــ  Nعین لكل قیمة لــــ  -أ

 ماذا نسمي مجموع هذه األنویة ؟ -ب
 هل یمكن أن یوجد من بینها المستقرة و غیر مستقرة ؟   -جـ

 :النشاط اإلشعاعي 
ل إلى نواة وتتحوّ  ........................أنویة  .................) األمالنواة ( 200Aتصدر األنویة الثقیلة 

 ................. أكثر )...................(لعنصر كیمیائي آخر 

 : 1النشاط 
 ......).ینقص عدد النترونات بـ  ........ ( بـ  عدد البروتوناتص وینق ،......... بـ  عدد النویاتینقص  -1
 .ري وأتمم معادلة التفككڤحدد موقع النواة البنت في مخطط سی -2

 ..................... ........................A
Z X 

238:  أتمم معادالت التفكك التالیة -3
92 .............. ..............U   

                                    222
86 ............. ..............Rn 

 التلميذ بطاقة النشاط اإلشعاعيأنشطة في    
 4ع م 

Z  

 

N A Z  

N  
A
Z X  

 Z
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 :–النشاط اإلشعاعي
  جسیمات............ (إشعاعات................ تصدر األنویة غیر المستقرة التي تحتوي على فائض من 

 .................ل إلى نواة بنت  أكثر وتتحوّ  ...... ).......

  : 2النشاط 
1أكتب معادلة تحول نترون -1

0n  1تلقائیا إلى بروتون
1 p   :1

0 .............. ..............n 
 ماهي الدقیقة الناتجة من هذا التحول ؟ -2
للنواة  ...............للنواة البنت عن عدد .............. و یزید عدد.............. للنواتین  عدد النویات -3

 .......) .ینقص عدد النترونات بـ ....... ( بـ األم 
 .ري وأتمم معادلة التفككڤحدد موقع النواة البنت في مخطط سی -4

  
         ................... ...................A

Z X  

 

 

 

60أي 60الكوبالت  -5
27Co تتحول إلى نواة النیكل نواة مشعة لـ ،Ni.  أكتب معادلة تفكك الكوبالت.   

             60
27 .............. ..............Co 

 :النشاط اإلشعاعي 
 ................إشعاعات................. تصدر األنویة غیر المستقرة التي تحتوي على فائض من 

 ............................ل إلى نواة بنت وتتحوّ ........) .................جسیمات ( 

  : 3النشاط 
1 ال یوجد بوزترون في النواة ، ففي داخلها یتحول بروتون -1

1p1تلقائیا إلى نترون
0n.فاعل أكتب معادلة هذا الت 

..............                          .النووي ..............1
1p 

للنواة األم .............. للنواة البنت عن ................ ، وینقص ................. للنواتین  عدد النویات-2
 ......... ). ـیزید عدد النترونات ب........ ( 

 .ري وأتمم معادلة التفككڤحدد موقع النواة البنت في مخطط سی -3

Z  
 Z

 

N A Z  

N  A
Z X  
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            .............. ..............A
Z X     

 
 
 
30أي  30الفوصفور  -4

15P  تتحول إلى نواة السیلیسیوم  نواة مشعة لـ ،Si  .التفكك أكتب معادلة    .           
          30

15 .............. ..............Po 

 :داراإلص
، حیث تكون و  و  األنشطة اإلشعاعیة  رافقی إصدارات كهرومغناطیسیة ، وهو إشعاععبارة عن 

A*ثارةمالنواة البنت  في حالة 
Z X، فائض الطاقة بإصدار إشعاع  تتخلص من. 

 :       معادلة هذا التحول النووي هي
*A A

Z ZX X 
  :أكمل المعادالت التالیة :أمثلة 

:تفكك   :                                                            تفكك               
 

 
 

    

16
7

16 *
8

.......... ..........

.......... ..........

+
+

N
O                                     

30
15
30
14

*

Po
Si

.......... ..........

.......... ..........
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z  
 Z

 

N A Z  

N  
A
Z X  
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، أي هل هذا الظهور  6ختار الوجه لنأحد أوجه النرود مثال هل تتحكم الصدفة في ظهور في لعبة النرد 
 ؟شوائيع

 :الوسائل المستعملة

 . Data show جهاز -
 :یمكن تحمیله من الموقع التالي RadioDeV2برنامج محاكاة  -

     http://www.ac-nancy-metz.fr/physique/logiciels/lancer_des 
  .واحدة حدوث تفكك لنواة ب 6الوجه ، و نمثل ظهور  بنردكل نواة تمثل  : تجربة المحاكاة

 مألفي مجاالت زمنیة متساویة أ. یقابل تفكك ، فیحذف من المجموعة و هكذا بالتتالي  6و كل ظهور للوجه  
 : الجدول التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟ 6تتحكم الصدفة في ظهور الوجه  هل -1
-dN(t)لمنحنى البیاني  مثل ا -2 = f(N)

N(t)
  

 . أوجد قیمة  -3
 )مثال EXCELباستعمال برنامج  ( لعدد النرود المتبقیة بداللة الزمن   N( t ) مثل المنحنى -4
 ؟ ع النرد المتبقیة بداللة الزمنقطل 6ظهور الوجه ل ما نوع الدالة للمنحنى البیاني الذي یمث -5
 . N(t)استخرج المعادلة التفاضلیة الذي یمثل تطور -6

1أوجد  -7
2

t   0 من األنویة االبتدائیة %50زمن تفككN
2

           . 

 ماذا تمثل ؟. ، ثم عین نقطة تقاطعه مع محور الفواصلt=0أرسم المماس للمنحنى السابق عند اللحظة  -8

 لتلميذا بطاقةالتناقص في النشاط اإلشعاعي 
 5ع م

t N 
dN
dt

 
t N 

dN
dt
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  : الوسائل المستعملة

 .           Swift Player مخطط آستون   -
 .DataShowجهاز -

 .االنشطار النووي:  1النشاط 
235:        نعتبر معادلة االنشطار النووي التالیة 1 140 93 1

92 0 55 37 0U n Cs Rb 3 n 
ثم أوجدها من مخطط  MeVأحسب الطاقة المحررة من إنشطار نواة واحدة من الیورانیوم بوحدة الـ  -1

 .آستون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .أنجز مخطط الطاقة -2

 .                                                              االندماج النووي : 2النشاط 
2:            نعتبر تفاعل اإلندماج التالي 3 4 1

1 1 2 0H + H He + n 
 .ووي السابقأحسب الطاقة المحررة في التفاعل الن -1
 .مخطط الطاقة أنجز -2

140: یعطى
55m( Cs) = 139,88711u،235

92m( U) = 234,99346u ،93
37m( Rb) = 92,90174u  ،

nm 1,00866u ،3
1m( H) = 3,01550u،2

1m( H) = 2,01355u،4
2m( He) = 4,00150u،

226
88m( Ra) = 225,977u،  222

86m( Rn) = 221,9702u    

 .و االندماج النووي أنشطة في  االنشطار النووي  
 تلميذال بطاقة

 6ع م

-1 

-2

-3

-4 

-5

-6 

-7 

-8

-9 

50  250100 150  200

E- (MeV/nuc)(( )(E
AA

(MeV  

A
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 مقدمة
 :إلیك العناصر الكهربائیة التالیة التي تمثل مكثفات مختلفة

 
 
 

المكثفة عبارة عن ثنائي قطب یتكون من ناقلین كهربائیین، یدعى كل منهما لبوس و یفصل بینهما مادة عازلة 
إن أول مكثفة اصطناعیة في التاریخ صنعها العالم الهولندي الید في عام ......) ،نیلونهواء، شمع، (للكهرباء
 .م وسمیت باسمه زجاجة الید1745

  :رمزها االصطالحي هو
 ..)،القدیمة وماض آلة تصویر،مولدات توتر ثابت(األجهزة نم فهي موجودة في كثیرللمكثفات استعماالت كثیرة 

  ائیة ؟ماهو دورها في الدارات الكهربف

التجارب األولیة

 :الوسائل المستعملة
Eبطاریة - = 4,5 V. 
) مصابیح الید 3 - )LED. 
Cمكثفة سعتها  - =1000μF . 
 .قاطعات، بادلة 4،أسالك توصیل  -
 .Galvanomètre غلفانيمقیاس  -
 

 1التجربة 
 : نركب الدارة المبینة في الشكل المقابل

 LEDباستعمال مصابیح الجیب أو الـ 

 ؟ ، ماذا تالحظKإغلق القاطعة 
 
 
 
 

 تلميذال بطاقة سعة مكثفة 
 7مع 

1L  

2L

3L  

1K

2K  

3K  

E K  

C
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E = 4,5 V 

C 

  - + 

1 

0 G 

2 

 
 :2التجربة 

 :الدارة التالیة حّقق
 الشكل اتجاه ن علىبیّ  ، حسب وضع البادلة

 .الدارات الفرعیةالتیار في 
 كیف تفسر ما تشاهد؟

 
  استنتاج سعة مكثفة: 3التجربة 

 :الوسائل المستعملة
 .فولط متر -                         .مولد لتیار ثابت -
 أسالك توصیل        -.                                                   مكثفة -
K عةقاط -  .میقاتیة -                                              . 

                        :التالیةحقق الدارة -1
بعد غلق القاطعة أكمل الشكل بتمثیل -2

 .شدة التیار والتوتر بین طرفي المكثقة 
أكتب عبارة شحنة المكثفة بداللة شدة  -3

 .و اللحظة الزمنیة  Iالتیار
 
 :الجدول التالي أكملثم الموافق  لزمنوا قس التوتر بین طرفي المكثفة -4
 
 
 
 
 
)مثل المنحنى -5  )

A
Q f UAB .ماذا تستنتج؟ 

 ماذا یمثل فیزیائیا ؟. أحسب معامل توجیه المنحنى -6
 

100I A

t

10 8 6 4 2 0 ( )ABU V 
21,4 17,1 12,6 8,6 4,3 0 t(s) 

      4( ) 10AQ C 
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 :الوسائل المخبریة
8,5E  ثابت التوتر لل مولد – V                 .-  10مقاومةR K 

2200Cمكثفة سعتها  - F                 .- مقیاس فولط متر. 
 .بادلة،  اتیةمق ، أسالك توصیل -                               .آمبیر مترمقیاس   -

 :التجربة

 :1البادلة في الوضع بوضع  حقق الدارة التالیة -1

 

 
 
 :الجدول التاليالنتائج في  سجلمختلفة و  خالل لحظات زمنیةCUفةخذ قیم التوتر بین طرفي المكث -2

CU:التابع باختیار سلم مناسب مثل بیانیا -3 = f(t)ماذا تستنتج؟ ، 
  .لشحن هذه المكثفة میزالم أوجد قیمة الزمن-4
المار في الدارة خالل لحظات زمنیة مختلفة وندون Ciقیم شدة التیارخذ باستعمال نفس التركیب السابق  -5

 :التالي جدولالالنتائج في 
        t(s)  
        ci (mA)  

)مثل البیان -6 )Ci f t. 
 ؟البیان  تالحظ من اذام -7
RUأكتب عبارة -أ -8 t، الجدول ثم إمأل: 

        t(s)  
        

RU V  

RU:المنحنى مثل -ب g t  ؟ا تستنتجماذ . 

 ذتلميال بطاقة شحن مكثفة 
 8مع 

        t(s)  
        CU (V)  

- +   8,5E V  

R

C 
A 

1 

2 

0 
B D 

V 

A 
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 :تجربة
  -2-حقق التركیب السابق بوضع البادلة في الوضع -1
 
 
 
 
)ل قیم التوترسجّ  -2 )CU t ياآلتن النتائج في جدول كدوّ الزمن الموافق لذلك ثم  بین طرفي المكثفة و: 

)ن مثل البیا -3 )CU f t ماذا تالحظ ؟ ، 
)ل قیم شدة التیارسجّ  -4 )Ci t  ّن النتائج في جدول كاآلتيو الزمن الموافق لكل قراءة ثم دو: 

t (s)             
)(mAic             

t (s)             
)(mAic             

Ciمثل المنحنى -5 = h t ، ؟ تالحظ ماذا 
RUاستنتج تغیرات التوتر -6 (t) بین طرفي الناقل األومي بداللة الزمنt   ثم مثل المنحنىRU = g t. 

t (s)             

RU (V)             
t (s)             

RU (V)             
 .بیانیا د ثابت الزمن من المنحنى السابق حدّ  -7

 ذتلميال بطاقة تفریغ مكثفة 
 9مع 

t(s)            
CU (V)            

t(s)            
CU (V)            

- +

R

C 
A 

1 

2 

0 
B D 

V 

A 
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 :اتيشحن مكثفة عن طریق جهار إحراز معلوم -
 :الوسائل المستعملة 
 . multimètre جهاز متعدد القیاسات -.                               .E=5Vللتوتر الثابت مولد -
 .. latispro برمجیة –.                                  1µFCمكثفة سعتها  -
 حاسوب -                          . R=10k ناقل أومي مقاومته -
                       .sysam sp5  وسیط –                            .       بادلة،  أسالك توصیل  -
1 
 مخطط الدارة  -1

 المقابل حیث  1حقق الدارة المبینة في الشكل
 sysam sp5المولد موجود على 

 
 )2الوثیقة(التركیب  -2

  3 الشكل sysam sp5موجودة على الوسیط المعلوماتيEA1و EA0و  SYNCHRONOإن        و 

 
    
 
 
 
 
 

 .من الجهة الموجبة للمولد l’encocheحذار من قطبیة المكثفة حیث یجب أن یكون الحز :مالحظة

 mیؤدي إلى شحن المكثفة و یتزامن ذلك مع إحراز القیاسات بشرط أن تكون  E2وضع البادلة بالوضع 
 .للوسیط  synchro externe مربوطة بـ

TP 
EXAO 

 لرتبة توتر  RCدراسة استجابة  ثنائي القطب 
 باستعمال التجربة المدعمة بالحاسوب   

  تلميذال  بطاقة
     9 ع م

1 

3 

2 
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 :قیاس التوتر  بین  طرفي  المكثفة خالل الشحن -3
                                            

                                                        

                                                       
                                          ;;

  
                                

                                          
 

 
 
 

 

 

 

 

�

�

 

 

 

                                 R 5,6kilo et C 1micro  أعد تسمیة بیانك  R=5,6 k و  C=1µFباستعمال  -

 R 10 kilo et C 0,22 microأعد تسمیة بیانك    R=10k وC=0,22µFباستعمال  -

    :المعادالت التفاضلیة -5

 )E2 القاطعة في الوضع(عند شحن المكثفة  

  ( ) (1 )C

t
U t E e       )4الوثیقة   ( 

)و  )
tEi t e

R
  ،   RC 

 

4 

وذلك بالضغط  ucوأعد تسمیتها بإسم EA0قم بتحدید 
                   EA1حدد بعد ذلك  -بالیمین على الفأرة  

 للحاسوب  أو démarrerإما من   LATISPROإفتح  
 الموجود على سطح المكتب  raccourci من إختصارات 

 الشكل المقابلparamètres;من نافذة

 لتظهر كل البیانات مع بعضها ajouter les courbes إختر

  total  50ms و عدد كلي points 500إختر 

 pré-Trig 0%و sens  montant و جھة source externeإختر 

 

إنتظر من ،لبدأ القیاسات clavierمن  لوحة المفاتیحF10 إضغط على األیقونة              أو على
CUفیظهر لك البیان   E2  إلى الوضعE1 الوضع  ادلة منثواني ثم غیر الب 5إلى   4 ( )f t 

 للوحة المفاتیح  Echapبالضغط على الزر  acquisition إذا اعترضك مشكلة وقف عملیة اإلحراز
clavier وأعد العملیة من جدید.  

               .calibrageثم  graphiqueأظهر البیان باستعمال أكبر سلم وذلك بالنقر على نافذة  -
listes des courbes اذهب بعد ذلك إلى نافذة - و أعد تسمیة بیانك بالنقر مرتین على             

R 10kilo  et  C 1micro         اإلسم   
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 )E2 القاطعة في الوضع(المكثفة تفریغ عند  

( )
t

cU t Ee      )5الوثیقة   ( 

و 
t

e
R
Eti )(       ،RC 

 

 
 Latispro المعالجة الریاضیة  للمعطیات عن -

 .                                   تحدید ثابت الزمن -1
Latispro وذلك  باستعمال   أرسم المماس عند مبدأ األزمنة -أ    
 t=0sقم بتحدید المماس ثم ضع هذا المماس عند  ، بالنقر على یمین الفأرة -

ن النتائج في لكل منحنى من المنحنیات الثالثة ثم دوّ  expقیمة ثابت الزمن  اقرأ و réticuleقم بتحدید  -ب
   : الجدول التالي

 

 ماذا تستنتج ؟      .xpéو  théoقارن بین  -ـج
xp5عند اللحظة  CUقیمة قارن  -د é  مع قیمةE  .                                                    ماذا تستنتج ؟
                        شحن المكثفة ؟                                 مّدة على  Cو Rماهو تأثیر قیمة كل من  -هـ
                                                                               خالل الشحن  CUنمذجة  التوتر -2

 الزرعلى  بالضغطقم بتحدید جمیع المنحنیات الواجب حذفها ثّم  liste des courbes  ب إلى نافذةإذه -

suppr  ماعدا البیان المناسب لـ  من لوحة المفاتیحC=0,22µF                   R=10k و  
 :     ابدأ بالنمذجة باستعمال الخطوات التالیة - 
  . للوحة المفاتیح F4 ضغط على األیقونة        أو الزرإ  -أ

10 5,6 10 R(kΩ) 
0,22 1 1 ( )C µF 

   
xpé 

   
théo RC 

   
xp5 é 

xp5 عند اللحظة  CU التوتر     é 

5 
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.                                                                                         سجل النموذج الذي اخترته -ب
   . و ثابت الزمن  E  أوجد قیمة كل من - ـج
 كل منهما مع القیمة النظریة ماذا تستنتج ؟    قارن قیمة -د
  :خالل التفریغ  CU نمذجة التوتر  -3
1Cأعد التركیب السابق بإختیار -أ µF وR=10k .                                                            

 . الشكل المقابل – paramètres d'acquisition ف جمیع البیانات من نافذةأحذ-ب
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إنتظر من  ،لبدأ القیاسات  clavier  من  لوحة المفاتیح  F10اضغط على األیقونة           أو على   -جـ
)فیظهر لك بیان التفریغ   E1  إلى الوضع E2 ثواني ثم غیر البادلة من   الوضع 5إلى  4 )CU f t  على

 . الشاشة
Echap لى الزربالضغط ع acquisitionف عملیة اإلحراز ك مشكلة وقّ تإذا إعترض  clavierحللوحة المفاتی 

  .وأعد العملیة من جدید
  .                             calibrage ثم  graphique  أظهر البیان باستعمال أكبر سلم وذلك بالنقر على نافذة -
   و أعد تسمیة بیانك بالنقر مرتین على اإلسم             listes des courbesذلك إلى نافذة اذهب بعد  -

     R 10kilo  et  C 1micro    
                                                                                                   :تحدید ثابت الزمن -د
قم بتحدید المماس ثم  ،بالنقر على یمین الفأرة  Latisproأرسم المماس عند مبدأ األزمنة   وذلك  بإستعمال  -

                                                                                          . t=0s  ضع هذا المماس عند

 ماذا تستنتج ؟             . للشحن  xpéقیمة مع ال قارنها،  'expثم إقرأ  قیمة ثابت الزمن réticule   قم بتحدید -

                                         .بإستعمال طریقة أخرى من إقتراحك مبینا المنهجیة المتبعة'exp أوجد   -

 ماذا تستنتج؟.  ىمرة أخر 'expو  Eأوجد قیمة  -
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U(V) 

t(S) 

tA 

UG max 

0 
tB 

 :مقدمة
التعّرف بالتالي یجب  ، )ریاضي وتقني ریاضي تيما عدا شعب(لم یستعمل التالمیذ راسم االهتزاز المهبطي  

 .) المنخفضة لتواتراتمولد ا( GBFالـ  جهاز على كذلك، و الجهاز على
 

 

 

  

 

لماذا یا ، اإلشارة المربعة  یجب استعمال باستعمال راسم االهتزاز المهبطي عملیة الشحن والتفریغعند دراسة  
 ترى؟

 

 

 

 :أكمل الفراغات 
At:یساوي هي المدة الزمنیة التي یكون فیه التوتر في الدارة............................GU ............ 

 .....................جزئیا حسب قیمة  كلیا أو.............. المكثفة 

Bt : هي المدة الزمنیة التي یكون فیه التوتر في الدارة ..................GU ............ 
 .......................قیمة جزئیا حسب كلیا أو ...............المكثفة 

 :في شحن وتفریغ مكثفة استعمال راسم االهتزاز المهبطي
:في تجربتنا والذي كان یساوي أقل بكثیر من الزمن الممیز تجابة راسم االهتزاز المهبطيبما أن زمن اس

22 s  ،استعمال مكثفة  ولكي نتمكن من مشاهدة عملیة الشحن والتفریغ في راسم االهتزاز المهبطي یمكنتقریبا

 ذتلميال بطاقة في شحن وتفریغ مكثفة راسم االھتزاز  
 10 مع 

V V 

mV mV 

ms 

s 
s 

........

..................... 

...........................

CH2 CH1 
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یوافق سلم  حتى نتمكن من الحصول على) یم الموجودة في  الجدول أسفله راجع الق( سعتها صغیرة كفایة 
 .قاعدة الزمن في التجربة

 :الوسائل المستعملة
:راسم االهتزاز المهبطي -

 
CH1: 5V/ div          -  جهاز GBF  :المربعة اإلشارة (signal carré) 

                           CH2 : 5V/ div             تواتره:f 1 KHZ 
0,2ms:قاعدة الزمن    / div                           20:  توترهV. 
R:ناقل أومي مقاومته - 1 10 K                سعته أعظمیة. 
C ا مكثفة سعته - 15nF.                        - أسالك توصیل ،fiche BNC 

 :التجربة
 :الدارة التالیة حقق-1
 

 

 

 .أكمل الفراغات ؟ تشاهد على شاشة راسم اهتزاز المهبطي ذاما -2

 

 .المستعمل.. .......................بین الشحن والتفریغ حسب قیمة.................. .......هناك 
 :أكمل الفراغات -3
 

 

 

R 

C 
األرضي

1Y  

CU  

RU  

2Y  

GBF 

 

 
 

 

CU (t): اإلشارة في ............هناك 
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 العوامل المؤثرة على

 :تجربة

أو  R مقاومة الناقل األومي أو Eنقوم بتغییر التوترو تطور التفریغ إلبراز العوامل المؤثرة على تطور الشحن 
 .Cسعة المكثفة

 ماذا تستنتج؟ ، Eغّیر التوتر -1
R.مختلفة ، تحّقق من العالقة مكثفات و مقاومات باستعمال  -2 C 

 .هأرسم ما تشاهد -3

 

 
 

 
 
 

        GBF:signal carré. 
                   f = xkH                          
             U=20V   
            Amplitude max   

       Oscilloscope:   
           CH1:5 V/div. 
           CH2:5 V/div 
           Base de temp: 0,2ms/div 

La résistance en   

série   :R 1K  
Le condensateur:

0,1C F  

La résistance en   

série  : 470R  
Le condensateur:

0,1C F  

La résistance en   

série  :R 1K  
Le condensateur:

82C nF  

La résistance en    

série   :: 1KR  
Le condensateur:

15NC F  

 

 
 

 RU (t): إلشارةا في ............هناك 
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  :مقدمة
 ود الوشیعة في  دارة كهربائیة التعرف على الظواهر المرتبطة  بوجوزیف هنري من تمكن  الفیزیائي األمریكي ج

.                                                   على ذاتیة الوشیعة Henryولتشریفه  أعطي إسم  الهنري  1932في 
 . ممیزاقة ثم ترجعها خالل زمن الوشیعة ثنائي قطب تخزن ط

 فما هي الوشیعة و ما هو هذا الزمن و ماهو نوع الطاقة المخزنة فیها ؟    

                               تأثیر الوشیعة على التیار

 : الوسائل المستعملة
Eمولد قوته المحركة  - = 7 V.                    
1,3Lا ذاتیته وشیعة - H  الداخلیة مقاومتهاو r =13          
 ..R  13ناقل أومي مقاومته    -

 .K قاطعة ،)مصابیح سیارة (  مصباحان متمثالن -
   

 .إبراز الخاصیة التحریضیة  للوشیعة :1التجربة
 بعد  حّقق التركیب التجریبي ، ماذا تالحظ-1

 ؟غلق القاطعة 
 كیف تفسر هذه الظاهرة ؟ -2
 ماذا تستنتج ؟ -3

 

 :2التجربة
 ، حقق التركیب التجریبي -1

 ؟2Kو 1Kماذا تالحظ عند غلق القاطعتین 
 ؟1Kماذا تالحظ عند فتح القاطعة  -2
 ماذا تستنتج؟ -3

 ظھور وانقطاع التیار في وشیعة 
 بطاقة التلميذ 

 11مع 

( , )L r  

K2 

K1 
E 

L 

 

V 

K
 

 

L1 

L2 

 

( , )L r

E

R 
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 تطور شدة التیار الكهربائي المار في وشیعة تحریضیة :3التجربة 
   :الوسائل المستعملة

      GBF جهاز -                                : راسم االهتزاز المهبطي -
ms 0,2:قاعدة الزمن       / div  (signal carré) اإلشارة المربعة                                 .
:CH1 :المدخلین       50 V/ divm                        تواتره: f 1 kH 

                CH2 : 50 V/ divm  2Vتوتره                         
8,12:وشیعة  - , 10,6L mH r                - أسالك توصیل ، fiche BNC   
R  :ناقل أومي مقاومته - 100                                 
  
 
 

 .الدارة المبینة في الشكل المقابل حقق -1
 
 
 :ثم أكمل الفراغات االهتزاز المهبطيعلى راسم  اذا تشاهدأرسم م -2

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 1 المدخل

R 
B A M 

 

(L,r) 

  

GBF 
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 :الوسائل المستعملة
 .R=22ناقل أومي مقاومته                                                        .حاسوب  
                        .أسالك توصیل                            .(regressi + latispro)برمجیتي  
   .multimètre عدد القیاساتجهاز مت                                        .  sysam sp5وسیط  
 .بادلة                                 .قابل للضیط 5Vمولد خارجي  
 .L=1Hو ذاتیها r=12وشیعة محرضة مقاومتها   

 
 

 :تحقیق الدارة
 نة في الشكل المقابل حقق الدارة المبی

 sysam sp5حیث المولد  موجود على 

  

 
 
 

 
 

 :ضبط البرمجیة
 
 
 
 
 
 
 

TP EXAO  دراسة استجابة  ثنائي القطبRL            لرتبة توتر
 .جربة المدعمة بالحاسوب باستعمال الت

  تلميذال  بطاقة
 11 ع م

  SYNCHRONOو       إن   مالحظة 
موجودة على الوسیط   EA1 و EA0 و

 sysam sp5المعلوماتي 
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 :القیاسات
clavier من  لوحة المفاتیحF10إضغط على   ثواني ثم غیر البادلة  5إلى  4لبدأ القیاسات ، إنتظر من   
إذا ) مقلوب التوتر بین طرفي الوشیعة( EA1و  RUفیظهر لك البیانین  E2 إلى الوضع E1من  الوضع 

clavier للوحة المفاتیح  Echapبالضغط على الزر   acquisition إعترضك مشكلة وقف عملیة اإلحراز

 .  وأعد العملیة من جدید
 :LrUابتكار البیان 

لھذا ) الحظ األسھم على  مخطط الدارة (عة  ھو مقلوب التوتر بین طرفي الوشیEA1إن التوتر المقاس على 
 الذي یبّین التوتر بین طرفي الوشیعة لھذا الغرض اذھب إلى النافذة  LrUعلینا أن نبتكر بیان نسمیھ 

listes des courbes                                  إفتح المجدول ، tableur (F11) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  :regressiنقل المعطیات نحو
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 :regressiالمعالجة الریاضیة للمعطیات عن طریق 
                                                                                               . regressi قم بفتح -

 .)  للوحة المفاتیح F3بالضغط على ( RLإفتح الملف  -
 .)إنظر إلى الصورة أدناه ( txtیجب أن یكون نوع الملف    حذار

 

 

 
 :ابتكار المتغیرات -أ

 variableثم إضغط على  grandeurإذهب إلى النافذة 

ére1أحذف العمود األول   -  colonne temps  باستعمال یمین الفأرة على أعلى العمود ثم اختر 
supprimer grandeur   .                                                                                            

                                                                                            .+Yإضغط على األیقونة  -

(créer)وٕابتكر grandeur calculéesإختر  type de grandeurفي  - المقدار   
22

Rui                            

dérivéesdi:قم بابتكار مقدار ثاني  باختیار    -
dt

                                                                      

Lثالث  باختیار   مقدار قم بابتكار - Lru = u -12*i : grandeur calculées  
 :تمثیل البیانات -ب
                                                                                             grapheإذهب إلى نافذة  -
وأحذف جمیع البیانات للتراتیب   V للفواصل وA و إختر         coordonnées إضغط على األیقونة  -

points السابقة وٕاختر طبیعة  الرسم                                                                                      

) أرسم البیان - )L
diU f
dt
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  :نمذجة البیانات واألسئلة -جـ
 
 
 
                                                                                    modéliser أضغط على اإلیقونة -
 
 
 
modèleأضغط  على  - prédéfini وأختر كنموذج مستقیم.  
 وأضغط على                     constantأحذف عبارة Expression modèle في عبارة  -
 
                                                                                             ajusterأضغط على  -
 
 :وأكمل الجدول التالي  استخرج قیمة معامل التوجیه  -

)مسجلة على الوشیعة(ذاتیة الوشعة      
  معامل التوجیھ

                                                             ماذا تستنتج؟  ، قارن بین قیمة الذاتیة مع معامل التوجیه  -
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و للتعرف أكثر على هذه الطریقة  في إطار مراقبة جودة المنتوج و محاربة الغش نستعمل طریقة المعایرة :تمهید
 .نقترح في هذه التجربة معایرة محلول حمض الخل بمحلول الصود

 :لمستعملةلمحالیل ااالوسائل و 
+محلول هیدروكسید الصودیوم - -(Na +HO )(aq) 1-تركیزه المولي

bC =1,0.10 mo /L/L .                   

aq3(CHقارورة زجاجیة تحتوي على حمض الخل - COOH) مجهول التركیز.                                          
pH (PHالـ  محالیل معلومة - =10,  PH = 7 ,  PH = 4). 
 .أزرق بروموتیمول. الهیلیانتین ، فینول فتالین: عدة كواشف ملونة -
 .100mLحوجلة عیاریة -                                                 .1mLماصة عیاریة  -
 .سحاحة مدرجة -                                                    .مخالط مغناطیسي -
            .متر  pHجهاز -                                                .100mLبیشر سعته - 

 :خطوات العمل
 .لمعایرة محلول حمض الخل بمحلول الصود  جریبيأذكر البروتوكول الت/ 1
 :الشكلالبیانات على كمل أ /2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مترية pH الـ المعايرة    
  تلميذال بطاقة

  12ع م 
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 :إمأل الجدول التالي  -3
18,5 18,0 15,0 12,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0 bV (mL) 
         pH 
 23,0 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 bV (mL) 

        pH 

 .أكتب معادلة التفاعل الحادث - 4
bpH مثل البیان -5 = f(V  .على ورق ملیمتري باختیار سلم رسم مناسب (
 .اشرح أجزاء هذا المنحنى مبینا في كل جزء المتفاعل المحد/ أ -6

 .استنتج من ذلك تعریف نقطة التكافؤ/ ب    
 .المحلول عندئذ موضحا الطریقة المتبعة واستنتج طبیعةحّدد نقطة التكافؤ بیانیا  -7
  .aC  ،aV  ،bC  ،bEVعند نقطة التكافؤ واستنتج العالقة بین  أنشئ جدوال لتقدم التفاعل/ أ-8

 .لمحلول حمض الخلأحسب التركیز المولي / ب   

bEول األساسي المسكوب هو تعّرف نقطة نصف التكافؤ بالنقطة التي یكون عندها حجم المحل -9
b

V
V =

2. 
  ماذا تمثل؟.الموافقة  pHقیمة الـ على البیان حدد  -

 ماذا تستنتج؟.لهذا التحول الحادث  Kأحسب ثابت التوازن  -10
  تر، ما هو الكاشف الملون المناسب لهذه المعایرة من بین الكواشف التالیة؟م pHفي غیاب جهاز الـ  -11

 
 الفينول فتالين أزرق البروموتيمول الهليانتين الكاشف

3,2 مجال تغير اللون - 4,4 6,0 - 7,6 8,2 -10,0 
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 sysam sp5) مركزیة اإلحراز(ما یجب أن تعرفه عن الوسیط  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سمح الوسیط بتحویل المعلومات التماثلیة إلى معلومات رقمیة لیتمكن جهاز الكمبیوتر من التعامل معها
 :متریة PH المعایرة الـ

   EXAO تعدیل حمض قوي بأساس قوي بإستعمال

 :األدوات المستعملة -1
  PH متر من نوع TPHM3  + ىمسر PH                         . سحاحة. 

 .رجاج مغناطیسي  .                                  )إختیاري( 2ST  مجس درجة الحرارة 
30mL  بیشر                                     .       من الماء المقطر  
10mL 10,1mo- تركیزه  كلور الهیدروجینحمض محلول من   .L-1.L-          .  
20mL 10,1mo-من محلول هیدروكسید الصودیوم تركیزه    .L-1.L-. 

 :تحضیر األدوات -2
 ;;.بالحاسوب   sysam-sp5  (centrale)أربط المركزیة أو الوسیط  . 
  .latis-pro  (exécuter)شغل. 
 )أنظر الشكل(على أحد قنوات المركزیة TPHM3أربط بعد ذلك الالقط .  
و أضف كمیة كافیة من الماء المقطر حتى   ضع الحمض في البیشر. 

2,5cmیكون المجس مغمور  بحوالي   
 .ضع البیشر على المخالط المغناطیسي مع تثبیته بحامل. 
  .امأل السحاحة بمحلول هیدروكسید الصودیوم. 

TP EXAO   معایرة حمض بأساس 
باستعمال التجربة المدعمة بالحاسوب

 التلميذ  بطاقة
 12ع م 
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 ÏdÖqi’\I;یمكن ربط القط درجة الحرارة لمتابعة تطورها خالل :مالحظة
 :ضبط اإلحراز -4

 .ترم pHیكتسب الحاسوب عن طریق البرمجیة أن الـ 
 .) 2الشكل(جرب إختیار نوع القیاس فیقترح على الم

 ).3الشكل(فتفتح نافذة   PHیتم اختیار
;و ذلك بإتباع اإلرشادات الموجودة pHالقط الـ étalonnage ثم تتدرج

 ).3الشكل(على الشاشة 
 :ضبط الدخول -5
 

 

 

 

 

 

 

 

 ). 4الشكل(تظهر نفاذة الدخول األوتوماتیكي 
 : إختیار نوع اإلحراز خطوة خطوة

یسمح بإحراز مقدار أو عدة مقادیر  إن بروتوكول اإلحراز خطوة خطوة
 .تماثلیة عن طریق مقدار مدون یدویا عن طریق لوحة مفاتیح الحاسوب

 دما یتم قیاس مقدار ال یوجد جهاز إعالميهذا النوع من اإلحراز یفرض عن
 sysamال یوجد القط أو مجس تماثلي لیتم القیاس عن طریق الوسیط أي 

التي  Aide و من اجل أكثر دقة هذا الباب علیك إستعمال نافذة المساعدة
ثم     Acquisition et Emission أختر  F1 یوفرها البرنامج إضغط على

 Protocoles d'acquisition   
ªd\Ö’\;Ì÷¡;ª∆î\;€l  Protocole d'acquisition pas à pas  
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 :ضبط نمط اإلحراز -6
 لدیك احتمالین لنمط اإلحراز

 یختار المجرب بنفسه الحجم المسكوب عن : 1الحالة 
 ;;.طریق السحاحة

 تنصح المجرب عن الحجم  latis-pro برمجیة: 2الحالة
 .السحاحةالمسكوب عن طریق 

 :1ضبط نمط اإلحراز في الحالة
 cochéeتكون Abscisse Clavier على    par défautإن االختیار 
 Nomفي حقل  volume اكتب كلمة

 5Iالشكل   Lاختر الوحدة  
 :2الحالةضبط نمط اإلحراز في 

Nom فیمتأل الحقالن    Titrage ل الخانةفعّ   .ألیا Unitéو    
 :1اإلحراز في الحالة -أ-7

في اإلحراز تظهر  عند البدأF10شغل اإلحراز عن طریق الزر 
   boite du dialogue علبة الحوار

pH یوافق القیمة  التي یسجلها  الـ pH الحقل متر في وقت   
 .temps réelي حقیق

عن طریق المستعمل باستعمال لوحة المفاتیح، Volume  یمأل الحق
 .فهو یناسب حجم هیدروكسید الصودیوم المسكوب من السحاحة

النقطة األولى التي یتم إحرازها توافق حجم معدوم ألنه لم یتم سكب محلول هیدروكسید الصودیوم و بالتالي 
 .Volumeفي حقل  0نكتب القیمة  
  . Acquerir بالضغط على األیقونة pHأحرز قیمة الـ 

  .ف على قیمته من خالل السحاحة اسكب حجم من محلول هیدروكسید الصودیوم و تعرّ 
 .Volumeاكتب قیمة الحجم في حقل : باستعمال لوحة المفاتیح

 .المحلول pHإلحراز قیمة الـ  Acquerir علىاضغط 
 .و هكذا pHآخر و نحرز الـ حجمنكرر العملیة السابقة بسكب 

  .ECHAPیمكن توقیف االحراز في أي لحظة شئنا بالضغط على الزر
 : 2الحالةاإلحراز في -ب-7

 pHحقل الـ  عند بدأ اإلحراز فتظهر علبة الحوار نمط خطوة خطوةF10یتم إقالع اإلحراز عن طریق الزر 
 .متر في وقت حقیقيpHیوافق قیمة التي یسجلها الـ 

 .مأل أوتوماتیكیا عن طریق البرمجةیُ  Volumeالحقل
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 :الخطوات المتبعة
 Acquerir ال تسكب محلول هیدروكسید الصودیوم اضغط على الزر  Volume=0اتبع التعلیمة األولى   

 الذي تشیر إلیه برمجیة  0,1mL اسكب الحجم
latis-pro  انتظر لحظات ثم اضغط على الزرAcquerir  

 0,2mL تنصحك بعذ ذلك البرمجیة بحجم
0,1mLسكب حجم فما علیك إال فقط عن طریق السحاحة بعد  

 .Acquerirاضغط على الزر  ، ترك المزیج للحظات 
 فما علیك 0,3mL تنصحك البرمجیة بعد ذلك بحجم كلي

، فقط و بعد ترك المزیج للحظات  0,1mLسكب حجم إال 
 ECHAP توقیف اإلحراز في أي لحظة بالضغط على الزر هكذایمكنو  Acquerirاضغط على الزر

 :تحدید نقطة الكافؤ -8
 .عند االنتهاء من اإلحراز یظهر بیان المعایرة

یمكن تحدید إحداثیي نقطة التكافؤ بطریقتین إما استعمال طریقة المماسات طریقة بیانیة أو حساب المشتقة
dpH
dV

. 

 .تحدید إحداثیتي نقطة التكافؤ إباستعمال الطریقة البیانیة
حرك  menu من القائمة outil لتفعیل هذه الطریقة یكفي الضغط بیمین الفأرة على النافذة البیانیة و نختار

curseur الزالقة  یقوم برسم البیانات  LATIS-Proعلى البیان بالقرب من نقطة االنعطاف و عندها   
latispro و بالضغط على یسار الفأرة یسمح بتثبیت  المماسات  و منه یعطى  إحداثیتي نقطة التكافؤ  

من القائمة  scalaire علبة الحوار بعد ذلك تقترح على المجرب حفظ القیم في منطقة تظهر
liste des courbes. 

 :تحدید إحداثیتي نقطة التكافؤ باستعمال الطریقة الریاضیة
pHلرسم مشتقة البیان   Traitements/Calculs spécifiquesمن القائمة dérivée یكفي اختیار الدالة  

 courbeمباشرة في الحقل  liste des courbes من القائمة pHفعندما تفتح العلبة ثم یسحب البیان 
 .بالحساب و یعطي بعدها البیان المناسب latispro فیقوم    calcul انقر على

 تسمح بتحدید إحداثیتي Réticule األداة
 .نقطة التكافؤ 

 :استغالل النتائج
 أعط جدول التقدم -
 ما هو تركیز حمض كلور الماء؟ -
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 .في محلول مائي التركیز حدیدتستعمل لت المعایرة عن طریق قیاس الناقلیة طریقة أخرى -   :تمهید
 :الوسائل و المحالیل المستعملة

)محلول هیدروكسید الصودیوم  - )
+ -(Na +HO ) aq تركیزه الموليbC.     - مخالط مغناطیسي.     

  .100mL بیشر سعته -                       .aCمحلول حمض كلور الهیدروجین تركیزه المولي  -
 .سحاحة مدرجة -                             .                                 ماء مقطر -

    .جهاز قیاس الناقلیة -                                                                           
 :التجربة

aVنصب في بیشر حجما قدره - = 20mL من محلول حمض كلور الهیدروجین تركیزه الموليaC . 
2-نمأل السحاحة  بمحلول هیدروكسید الصودیوم تركیزه المولي   -

bC = 2×10 mo /L  /L. 
 نقطر تدریجیا المحلول األساسي  -
نسجل في كل مرة قیمة الناقلیة  و

للمزیج  الموجود في  σالنوعیة
 .كأس البیشر

 .شكلاكمل البیانات على ال -1
 .أكتب معادلة تفاعل المعایرة –2
 :إمأل الجدول التالي  -3
 
 
 

7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 b V (mL)  

        σ(S / m)
 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 b V (mL)  

       σ(S / m)
 
bσمثل البیان  -4 = f(V  .عند نقطة التكافؤ  bEVثم إستنتج حجم األساس المضاف (
 .الهیدروجین ل حمض كلورلمحلو  aCأحسب التركیز المولي  -5
 ماذا تستنتج ؟.  لتفاعل المعایرة  Kأحسب ثابت التوازن  -6

 التلميذ بطاقةالمعایرة عن طریق قیاس الناقلیة  
 13ع م  
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 : المستعملة سائلوال

1شبكة بیانیة ملصقة على لوحة ذات أبعاد  - 1m m 
0:خیط مطاطي طوله في حالة الراحة معلوم - 2 0Cm0 2 0Cm 

228mكریة ذات كتلة معلومة - g  
 .مسمار و آلة تصویر فیدیو -

:طریقة العمل
17مسمار على شبكة شاقولیة ، یبعد عن حافتها العلویة بـ  نثبت خیط مطاطي بواسطة - Cm. 
 .ثم نتركها لحالها  المرفقةحسب ما تبینه الوثیقة نسحب كریة مثبتة في النهایة السفلى للخیط المطاطي   -
تم الحصول على  ،  0,1s:المواضع المتتالیة للكریة حیث لتعن طریق التصویر المتعاقب سج -

 .المرفقةالوثیقة ا
   .استخرج سلم الرسم من الوثیقة -1
11 :أحسب شدة السرعة االحظیة في المواضع -2 9 8 6 4 2 ,   ,    ,    ,    ,  M M M M M M   
 .ثم مثلها باستعمال سلم مناسب 
10مثل أشعة التسارع في المواضع  -3 7 3 ,   ,  M M M  الخطوات التالیة بإتباع: 
  :هاة كل منطویل استنتجثم في المواضع السابقة  Vأرسم أوال أشعة تغیر السرعة  -أ

2باستعمال العالقة -ب
i

i
Va

 
10:  ، أحسب قیمة التسارع في المواضع 7 3  ,     ,   M M M.

 
  

 :جدول ملخص

M11 M10 M9 M8 M7 M6 M5 M4 M3 M2 المواضع iM  

)السرعة / )Vi m s 
التغیر في السرعة طویلة شعاع

( / )Vi m s 
التسارع          

2( / )ia m s 

 ماهي ممیزات أشعة التسارع؟  -4

  .؟ اختر سلما مناسبا لتمثیلها 7Mما هي القوى الخارجیة التي تؤثر على الكریة في الموضع -5

 .         ma و الشعاع extFقارن بین شعاعي محصلة القوى الخارجیة  -6

 
 

 
 ذلميتال بطاقة القانون الثاني لنیوتن 

  14مع 
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Résultats → tableau des valeurs 

 

.                 بالمرتبة األولى یجب أن یقذف الكرة وفق مسار معین وبشروط محددة رمي الجلةلكي یفوز العب :  مقدمة
         الكرة التي یتم قذفها بجوار األرض ؟ فماهو شكل مسار -        
 ؟ روط اإلبتدائیة على طبیعة مسارهاماهو تأثیر الش - 

   :الوسائل المستعملة
 قذیفة  شریط فیدیو مصور لحركة لتحقیق هذا النشاط نستعمل

 .بكامیرا رقمیة  ) 45gكریة كتلتها( 
 .Datashow جهاز -     .Avistepبرنامج -

  :خطوات العمل
 .ثبت الكامیرا على حامل بحیث تؤخذ الصور أفقیا -
 .شاقولیا على نفس مستوي مسار الحركة 1mضع مسطرة مدرجة  -
 .قم بقذف كرة و حقق التسجیل -
  . )paraboleافتح ملف(  Avistepو باستعمال برنامج  بواسطة جهاز كمبیوتر -
 .الذي یوافق موضع القذف 0Mبترقیم كل موضع ابتداء من أعرض التسجیل المتحصل علیه -
)اختر على الصورة معلما  - , , ))o i j  1أي(ثم اختر سلما مناسبا الذي یمثل طول المسطرةm  (و سجل 
 .مختلف األوضاع التي یشغلها مركز عطالة الجسم 
 : للحصول على جدول القیاسات نتبع الخطوات التالیة -
 
x(t)،xνلمشاهدة البیانات  - (t)،yν (t)،xa (t)،ya (t) نتبع الخطوات التالیة:  
     resultats variation en fonction du temps    
resultats   :أشعة السرعة و التسارع نتبع الخطوات التالیة لمشاهدة - representation des vecteurs 
 :اعتمادا على المنحنیات المشاهدة في البرنامج  -1
tو شعاع سرعته عند اللحظة  OGاكتب عبارتي شعاع موضع مركز عطالة الجسم /  أ = 0  s  . 

 .أوجد قیمة زاویة القذف/  ب
 ما هي طبیعة الحركة بالنسبة  لكل محور؟/  جـ
 .yو  xνأكتب معادلة كل من  -2
 .أوجد معادلة المسار  -3
    ).الطاقة الكلیة( CE  ،PPE  ،Eاعط عبارة كل من / أ ) :األرض + القذیفة ( باعتبار الجملة هي  -4
Cارسم في نفس المعلم المخططات / ب  1E = f (t)  ،PP 2E = f (t)  ،3E = f (t). 

 تلميذال بطاقة حركة القذیفة 
  15مع  
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 .تجهیز خاص بالمستوي المائل،عربة، مسطرة مدرجة - :األدوات المستعملة

 

 
 
 
 

Ι- الدراسة الحركیة:  
mعربة كتلتها تنزلق = 200g  بدون سرعة ابتدائیة، و أثناء انزالقها 030على مستوي مائل بزاویة ،

 . 0,2sتسجل على الشریط مواضعها المتتالیة خالل مجاالت زمنیة متساویة قدرها 
 :نسجل النتائج في الجدول التالي

 :أكمل الجدول -1
)2: مثل المنحنى -2  )x f tوماذا تستنتج فیما یخص طبیعة الحركة؟ ، 
  .a استنتج تسارع الحركة - 3
ΙΙ-  الدراسة التحریكیة: 
 حساب قیمة تسارع حركة العربة في حالة إهمال قوى االحتكاك -1
 .واألرض و المستوى المائل من جهة أخرىمن جهة ) العربة ( نمذج األفعال المتبادلة بین الجملة  -أ

2g-علما أن  'aأحسب قیمة تسارع العربة -ب = 9,8 m.s. 
 ماذا تستنتج؟. 'aو  aقارن بین  -جـ
 .من جهة واألرض و المستوى المائل من جهة أخرى) العربة ( أعد نمذجة األفعال المتبادلة بین الجملة  -2
 .ffاعتمادا على الدراستین السابقتین استنتج شدة قوة االحتكاك - 3

 تلميذال بطاقة دراسة تجریبیة لحركة جسم على مستوي مائل   
 16مع 

         t s 
         x cm 
         2 2t s 
         t s 
         x cm 
         2 2t s 
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  :  المستعملة الوسائل    
 . ، میقاتیة محلول سكري، أنبوب طویل مدرج به  كریة -
 .أشرطة فیدیو مصورة لحركات أجسام تسقط شاقولیا -
Reو avimecaبرنامج - gressi. 
 .Datashowالحاسوب و جهاز  -

I- السقـوط الشـاقولي لجسـم صلـب في مائع بـوجود قـوى احتكاك. 
 .یجب أن تكون الكریة مغمورة كلیا داخل السائل لحظة تركها  -
- chute)الملفو عالج مثال  avimecaافتح برنامج   - eau sucrée) الذي یوجد به شریط فیدیو لحركة

mسقوط كرة كتلتها  = 25g   في محلول سكري كثافتهd =1,33  . 
,O)اختر معلما  - i, j)i j) في خانة(Etalonnage Origine et sens des axes)   و ضع  مبدأه(O) 

 .على مركز عطالة الجسم
Etalonnage)ضع السلم المناسب للصورة في خانة - Echelle)  بعد ذلك  .الذي یمثل طوال من المسطرة

 .بالنقر على یسار الفأرة كریةسجل مختلف المواضیع المتتالیة التي یشغلها مركز عطالة ال
 أنقل النتائج المحصل علیها من -

ثم  Excelإلى برنامج avimeca برنامج
و أحسب قیم السرعة  (x) أحذف قیم الفاصلة

 .Excelببرنامج  v)(اللحظیة 
أنسخ الجدول المحصل علیه من برنامج  -

Excel  ثم ألصقه في صفحة من برنامج
Regressi. 

 
0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04 0 t(s) 

13,20 11,20 8,99 7,15 5,20 3,36 1,73 0,54 0 -2y m ×10 
0,50 0,53 0,51 0,47 0,47 0,43 0,34 0,22  ν(m / s) 
0,68 0,64 0,60 0,56 0,52 0,48 0,44 0,40 0,36 t(s)

31,6029,6027,5025,4023,5021,4019,4017,3017,30 -2y m ×10

 0,51 0,52 0,50 0,50 0,51 0,51 0,52 0,51 ν(m / s)

 التلميذ بطاقة  )سائل أو غاز(السقوط الشاقولي لجسم صلـب في مائع  
  17 ع م 
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  العالقةب tحسب سرعة الكرة في كل لحظة ن
y(t + θ) - y(t - θ)

(t) =
2θ θ    :حیث   =0,04s 

 :تحلیل النتائج
= بــداللــة الزمــن المنــحنى البیــاني الممثــل لتغیــرات ســرعة الكــرة مثل -1 f(t). 
 . حّدد مراحل حركة الكرة -2
 .ما هي القوى المؤثرة على الكرة أثناء حركتها ؟  مثلها على رسم  -3
f  :بإعتبار قوة اإلحتكاك من الشكل  -4 = -k.f = k حیثk مقدار ثابت  . 

d :بتطبیق القانون الثاني لنیوتن أوجد المعادلة التفاضلیة للسرعة و ضعها على الشكل -أ + Bv = A
dt

      

 .مقدران ثابتان Bو  Aحیث 
t/τ-: تأكد من أن حل هذه المعادلة التفاضلیة هو   -ب

L= (1- e ) 
=ینمذج المنحنى  -5 f(t)  في برنامجRegressi و فق دالة أسیة متزایدة. 
 ماذا تمـــثل هذه التــرتیــبة ؟. حــدد تــرتیــبة نقــطة تقــاطع المـستقیــم المــقارب األفقي للمنـحنى مع محــور التــراتیــب -أ

 . τحدد بیانیا قیمة -ب
tتحقق بیانیا من أن سرعة الكرة عند اللحظة  -جـ = τ من قیمة %63 تساويL  أيL(τ) = 0,63.   

 .πثم إستنتج شدة دافعة أرخمیدس 0aالتسارع االبتدائيأحسب قیمة  -6
  .rإستنتج نصف قطر الكرة -7
    . kأحسب قیمة -8

 )الســقوط الحــر(بإهمال قوى االحتكاك السقـوط الشـاقولي لجسـم صلـب في الهواء -
الذي یوجد به شریط فیدیو لحركة سقوط كرة سلة في الهواء (chute libre)الملف avimecaافتح ببرنامج   -
 ).نهمل مقاومة الهواء و دافعة أرخمیدس أمام ثقل الكرة ( 
,O)اختر معلما   - i, j)i j) في خانة(Etalonnage Origine et sens des axes)   و ضع  مبدأه(O) 

 .على مركز عطالة الكرة
Etalonnage)ضع السلم المناسب للصورة في خانة - Echelle) بعد ذلك . الذي یمثل طول المسطرة

 .سجل مختلف المواضیع المتتالیة التي یشغلها مركز عطالة الجسم بالنقر على یسار الفأرة
و  (x) ثم أحذف قیم الفاصلة Excelإلى برنامج  avimecaأنقل النتائج المحصل علیها من برنامج -

)أحسب قیم السرعة اللحظیة   .Excelببرنامج  (
 :Regressiثم ألصقه في صفحة من برنامج  Excelأنسخ الجدول المحصل علیه من برنامج  -
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y(t: تعطى بالعالقة tنحسب سرعة الكرة في كل لحظة  +θ) - y(t -θ)(t) =
2θ   حیث :θ = 0,067s 

 :تحلیل النتائج
=المنــحنى البیــاني الممثــل لتغیــرات ســرعة الكــرة بــداللــة الزمــن مثل -1 f(t). 
 مــاهي طبیــعة حــركة الكــرة ؟  -
aالمنــحنى البیــاني الممـــثل لتغــیرات تـــسارع الحـــركة بــداللة الزمـــن مثل - 2 = f(t) البیـان، ناقش. 
yمثل المنــحنى البیــاني الممـثل لتغیــرات الفــاصلة بــداللة الــزمن  -3 = f(t)نــاقــش البیــان ، . 
 .مــا هو المــرجع المستــعمل لــدراسة حــركة الكــرة ؟  هـــل یمــكن اعتباره مــرجعـــا غالیلیـــا؟ علل -أ -4

 .المــؤثــرة علــى الـــكرة مثـــل القــوى -ب
بتطبیق القانون الثاني لنیوتن أدرس حركة مركز عطالة الكرة و استنتج قیمة تسارع الجاذبیة األرضیة في  -5

 .مكان التجربة
 

 

 

0,400 0,333 0,267 0,200 0,133 0,067 0 t(s) 
82,50 56,30 37,90 22,30 10,70 4,85 0 -2y m ×10 
4,04 3,35 2,56 2,04 1,31 0,80  ν(m / s) 

0,867 0,800 0,733 0,667 0,600 0,533 0,467 t(s)
375,00 318,00268,00221,00179,00 140,00 110,00 -2y m ×10

 8,05 7,29 6,69 6,09 5,18 0,53 ν(m / s)
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 :وصف التجربة 
 من اإلیثانول1moحمض اإلیثانویك معمن  1moضع في بیشر مزیجا یتكون من  -

2وكمیة من حمض الكبریت المركز  
3 4 ( aq )( H O SO ) . 

في حمام  مباشرة هاضعثم  ،بإحكامسدها ثم علیك بكمیات متساویة  و ةمرقم اختبار بیباأن فيوزع المزیج  -
83,1تقریبا  درجة حرارته مائي C 0 اللحظة عندt. 

 عایر الحمض المتبقي، ثم ) ماء + جلید(یحتوي على  بیشرداخل  هضعو خرج األنبوب األّول أ 1tعند لحظة -
)محلول الصود ب في الوسط التفاعلي aq )( Na HO  . من الفينول فتالين اتقطر إضافة مع  معلوم التركیز (

  :التالي جدولالالنتائج في  سجلو  مع األنابیب المتبقیة..... ، 2t ،3t :اللحظات في العملیةعد نفس أ
         (min)t 
         ( ))aciden mo 
         ( ))estern mo 
         (min)t
         ( ))aciden mo 
         ( ))estern mo 

 .لماذا نضیف كمیة من حمض الكبریت المركز للوسط التفاعلي؟ -1
 .قبل المعایرة ؟) ماء + جلید(لماذا توضع األنابیب في وعاء یحتوي على  -2
 .معادلة تفاعل األسترة أكتب -3
 .السابق مستعینا بجدول التقدمأكمل الجدول  -4
)  :انالبیانمثل  -5 )éstern f t  و ( )aciden g t السابق المعلمنفس  في . 
 .50mintأحسب سرعة التفاعل عند اللحظة  -6
 . نهایة التجربة فيتركیب المزیج أوجد  -7
 .  ثابت التوازن جستنتأ -8
 .أحسب مردود تفاعل األسترة  -9

 لتلميذا بطاقة تفاعل األسترة  
 18 ع م

وفي األزهار  األسترات العضویة توجد في الطبیعة في الكثیر من المواد مثل الفواكه والخضر
 هامن بعدة طرقكما یمكن اصطناعها .صناعة بعض نكهات المثلجات وتدخل في والزیوت النباتیة

 .األحماض الكربوكسیلیةعلى الكحوالت تأثیر 

    : المجموعة الوظیفیة للستر هي

  
/ /

    _ 

 O

OC 
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 :مختلطة اإلنتقال التلقائي لإللكترونات بین أنواع كیمیائیة -1
 :عملةتالوسائل المس

2 محلول كبریتات النحاس - 2
4 aq

Cu SO                    - بیشر.           
2  محلول كبریتات الزنك - 2

4 aq
Zn SO                    - نحاس  تيصفیحCu  زنك وZn.     

 :التجربة
Cمن محلول كبریتات النحاس تركیزه المولي  V=20mL امزج في كأس 1,0  mo / L/ L 

Cمن محلول كبریتات الزنك تركیزه المولي V'=20mL و ' 1,0  mo / L/ L بعد ذلك نغمر في الخلیط   
 .النحاس و أخرى من الزنك صفیحة من 

 ؟  ماذا تالحظ -1
 :مؤ الداخلتین في التفاعل هما/إذا علمت أن الثنائیتین مر -2

2+Cu /Cu 2 و+Zn /Zn ، أكتب معادالت  
 .األكسدة و اإلرجاع

 .riQأحسب كسر التفاعل في الحالة االبتدائیة -3
Kفي أي اتجاه یتطور التفاعل الكیمیائي السابق إذا علمت أن ثابت توازن هو -4 = 4.10  ؟ 36
 ؟ كیف یتم انتقال اإللكترونات في الخلیط -5

 :اإلنتقال التلقائي لإللكترونات بین أنواع كیمیائیة منفصلة -2
 :عملةتالوسائل المس

2محلول كبریتات النحاس - 2
4 aq

Cu SO.           - متر  -مقیاس غلفاني أو میلي آمبیر متر أو فولط  .
2محلول كبریتات الزنك  - 2

4 aq(Zn SO  .   ورق ترشیح -           .(
aq(Kمحلول  - C )aq).                           - قاطعة  . 
 .           كأسي  بیشر -

 :التجربة

من محلول كبریتات النحاس تركیزه   V=20mL  قم بغمر صفیحة من النحاس في كأس بیشر یحتوي على -
Cالمولي 1,0 mo / L / L . 

من محلول كبریتات الزنك تركیزه المولي  V'=20mLقم بغمر في كأس بیشر آخر یحتوي على  -
1,0 mo / L C / L  الزنكمن ، صفیحة. 

K صل المحلولین بورق ترشیح مبلل بمحلول كلور البوتاسیوم - C  
aq

 
aq

 . 
 .قاطعة صل الصفیحتین المعدنیتین بجزء من دارة تحتوي على التسلسل میلي آمبیرمتر، -

 تلميذال بطاقة التحوالت التلقائیة في األعمدة 
 19ع م 
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 .البیانات على الشكل أكمل  -1
 
 
 

 

 

 
 ماذا تالحظ عند غلق القاطعة؟ -2
 ما هي طبیعة الشحنات المسؤولة عن انتقال التیار في الدارة؟ -3
 . في الجزء من الدارة حدد اتجاه التیار -4
 ما إجابتك بمعادالت كیمیائیة مدعّ كل محلول و الصفیحة المغمورة فیه؟ ماذا یحدث على مستوى التماس بین -5
 .قارن التطور التلقائي لهذه المجموعة مع التطور التلقائي الحادث في النشاط التجریبي السابق -6
 ما هو دور ورق الترشیح الواصل بین الوسطین ؟ -7
 :أكمل الفراغ: تكوین عمود -3

 :یتكون عمود عموما من
یحتوي على ............... كل واحدة في  .................2M و 1Mصفیحتین معدنیتین  -1

......................................... 
 .التفاعل..............یساعد ..................جسر  -2
 

 
 
 

 .نحاس بعمود دانییل نسبة إلى مخترعه -یسمى العمود زنك  :مالحظة

 :قطبیة العمود -4
 .متر بین طرفي الصفیحتین المعدنیتین  –حقق التركیب السابق للعمود بربط جهاز الفولط 

 ماذا تالحظ ؟ و ماذا تستنتج ؟
 
 
 

 M1M2 الجسر الملحي

1n +
1M  

2n +
2M  

(.......،.......) 
  

mA 
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 .النواس المرن 
  :مؤشرات الكفاءة

  .الهتزازات الحرة للنواس المرنایدرس تجریبیا  -
  .یدرس التخامد -
 .(K)النابض قساوةیستنتج أن الدور یتعلق فقط بالكتلة و ثابت و  یستخرج عالقة دور النواس -

 :الدراسة التجریبیة لالهتزازات الحرة  للنواس المرن :التجربة األولى

  :الوسائل المستعملة
)یتمثل في جسم صلبالمیكانیكي   الهزاز_  palet  هكأن، Kاوهو مرتبط بنابضین مرنین ثابت قساوتهم (

1:ثابت قساوته تساوي  ،مرتبط بنابض واحد فقط 2K .K. 
 .یتحرك أفقیا حركة دوریة الهزاز ةلحرك ط فیدیو مصوریشر  _
   .Datashow و avistep یةجهاز إعالم ألي و برنامج _

 :خطوات العمل
جسم صلب مرتبط بنابضین فیدیو لحركة  الذي یوجد به شریط oscim 4الملفو عالج  avistepافتح برنامج  -

 .و هو یتحرك على نضد هوائيمرنین 
),,(اختر معلما  - jiOفي خانةo مبدأه  و ضع)(O موجه  فواصل ومحور ال على مركز عطالة الجسم

 .)في الریاضیات الفواصل اتجاه محور( یمینإلى ال
 الذي یمثل طوال      ضع السلم المناسب في خانة -
  .المسطرة من 
 لتتمكن من أخذ المواضع المختلفة        على نقرا -

 بعد ذلك سجل مختلف ،لمركز عطالة الجسم أثناء حركته
 بالنقركریة عطالة ال المواضیع المتتالیة التي یشغلها مركز

 .على یسار الفأرة 
)ةترتیبثم أحذف قیم ال Excelإلى برنامج  avistepأنقل النتائج المحصل علیها من برنامج - y ،البرنامج (

 .ax(t)و Vx(t)و x(t):یعطیك كذلك بیانات مختلفة مثل

 تلميذال بطاقة التطورات المھتزة   
 20ع م 
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xما هو شكل بیان -1 ( t  .؟(

  .mxالسعة األعظمیةو  Tحدد بیانیا قیمة الدور

2: ضع
mx ( t ) x cos( )

T
 .الصفحة االبتدائیة حیث   ،  

xأكتب العبارة  اللحظیة -2 ( t t، ثم أعط قیمتها في ( =0S. 
Vxلسرعةابارة ع اكتب -3 ( t tثم أعط قیمتها في اللحظة  ، ( =0S . 

5Sبعد -4

 
 .؟ة هذا األخیرح حركبكیف تص ،الجسم الصلب إیقافالمجرب  ةحاولم دمن التجربة وعن

 

 

 

 

 .عالقة دوراستنتاج  :التجربة الثانیة

 :الوسائل المستعملة
 
 

 .احتكاكات بدون الذي یدرس حركة نواسمحاكاة في غیاب وسادة هوائیة استعملنا مثال برنامج  -:مالحظة
m كتلتهS الجملة تتكون من جسم صلب - =145gملفوف حولھا  نابض مرن مھمل  ، ساق مثبتة أفقیا

Kالكتلة، حلقاتھ غیر متالصقة وثابت قساوتھ = 40 N / mإحدى نھایتیھ بحامل والنھایة الثانیة بالجسم  ، نثبت
S الذي یمكنھ االنزالق على الساق بدون احتكاك حسب الشكل التالي: 

 
xزح الجسم عن وضع توازنھ بمقدار  - = 4cm  ثم أتركھ لحالھ في لحظةt = 0s . 

 .TTمثل على الشكل قوة توتر النابض

 

 .tبداللة الزمن x فاصلةالسجل  اآللي،ة اإلعالم یعن طریق برمج-

   mكتلتھSصلبجسم  -
 نابض  -

.حامل -
ressort برنامج - exe. 
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 االهتزازات المسجلة توافق حركة دوریة ؟  هل -1/أ
 . شاهدلماالبیان رسم عد أ -2
 .قیمة الدور حّدد -3

mحیث  Sو بتغییر كتلة الجسمبنفس النابض ر التجربة السابقة كرّ / ب = 400g التمثیل البیاني سجل، ثم 
 .بداللة الزمن x لفاصلةل

  .قیمة الدور حّدد -1
 . ماذا تستنتج؟ -2

mمن أجل كتلة السابقةر التجربة كرّ / جـ = 145g تهقساو نابض آخر ثابت  ، وK =10N / m   لسجّ ثم 
  .الزمن بداللةx  لفاصلةل التمثیل البیاني

  .قیمة الدور حّدد -1
  .ماذا تستنتج؟ -2

 :عبارة دور النواس المرن -2
 

 :خالل النتائج التي حصلت علیها في النشاط السابق، أكمل الجدول التالي من -1

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .ماذا تستنتج ؟ -2
 

0,145 0,400 0,145 ( )m kg 
10 40 40 ( / )K N m 
   ( )T s 
   

1
ma
K 

   
2

ma
K 

   
1

T
a 

    
2

T
a 
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 قانون الدور للنواس البسیط
 :الوسائل المستعملة

27:كتل مختلفة -    ,   30    ,   33g g g                  
 .منقلة، خیط ، حامل -
penduloبرنامج  - - v.1.0(pendule pesant amorti) 

 :طرح إشكالیات -
 عندما نزیح األرجوحة عن وضع توازنها ونتركها لحالها، ماذا تالحظ؟  -1
 فظ الجملة على نفس السعة؟افي رأیك كیف یمكن أن تح -2
 

 :خطوات العمل
 
 
 
 
 
 
 

)θ°بالزاویة المستقرعندما نزیح الكریة عن وضع توازنها الشاقولي  باهتزازات حّرة فإنها تقوم نتركها لحالها  و (
0 سعتها األعظمیة حول الشاقول المار بمحور الدوران و تكون هذه االهتزازات دوریة °θ ( النواس البسیط یمثل .(

 .جملة مهتزة
tT: بالتالي فإن الدور یساوي tاهتزازات 10نقیس زمن  ستخراج عالقة دور النواس البسیطال - =

10
 

   :تأثیر السعة: 1التجربة
)زح النواس البسیط  = 50cm , m = 27g)= 50cm , 10عن وضع توازنه بسعات زاویة مختلفة ثم قس زمن 

 :اهتزازات، سجل النتائج في جدول كاآلتي
 أكمل الجدول ، ماذا تستنتج ؟  -
 

 

 تلميذال بطاقة التطورات المھتزة   
 21ع م 

3θ 2θ 1θ °θ( ) 
   t(s) 
   T(s) 

 

)Δ(محور الدوران   

 نواس بسیط

θ 

o( )

النواس البسیط جملة متكونة من 
خیط خفیف و طویل معلقة بھ 
جسم صغیر األبعاد ذو كثافة 

 .عالیة
بحیث یمكن إھمال أبعاد الجسم 
أمام طول الخیط و كتلة الخیط 

 أمام كتلة الجسم
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 :تأثیر الكتلة: 2التجربة 
=غّیر قیمة كتل التعلیق ثم ّزح النواس الذي طوله 50cm= 50cm بنفس السعة في كل مرة. 

النتائج في جدول التالي 10ّقس زمن   :اهتزازات ثم سّجل
 
 أكمل الجدول، ماذا تستنتج ؟ -

 

 :تأثیر الطول: 3التجربة
mعلق في نهایة الخیط كتلة قدرها  = 60gثم زحه عن وضع توازنه ، قس بعد ذلك زمن   ،غّیر طول النواس

 :اهتزازات ثم سجل النتائج في جدول التالي
 .أكمل الجدول -1
T: مثل المنحنى -2 = f(  ماذا تستنتج ؟ ،((
 .استنتج عبارة دور النواس البسیط-3
 
 

penduloاستعمل مثال برنامج  :التأكد من أنماط االهتزازات  - v.1.0(pendule pesant amorti) 
 :مهملةالمطبقة على الجملة المهتزة ) فعل الهواء، نقطة التعلیق(إذا كانت قوة االحتكاكات  -
 االهتزازات المسجلة توافق حركة دوریة ؟ هل -1
 .حدد قیمة الدور -2

 :مهملة غیرالمطبقة على الجملة ) فعل الهواء، نقطة التعلیق(إذا كانت قوة االحتكاك  -
 االهتزازات المسجلة توافق حركة دوریة ؟ هل -1
 .حدد قیمة الدور -2
 عند زیادة التخامد كیف تكون الحركة؟ -3
 
 
 
 
 
 
 

117 87 60 27 m(g) 
    t(s) 
    T(s) 

100 80 50 31 (cm)(cm) 
        t(s) 
       T(s) 
    ( m)( m)
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 i 

E = 2V  

Y1 

Y2 

R = 50(Ω)

1 F 

 االهتزازات الكهربائیة الحرة
 :الوسائل المستعملة

 .signalcarréاإلشارة المربعة :GBF جهاز -                            :راسم االهتزاز المهبطي -
:المدخلین  

 
CH1:5V / div
CH2:5V / div

f :تواتره                           =1kHz. 

 .5V توتره                         . 0,2ms/div:   قاعدة الزمن 
 fiche BNC.                                         سعته أعظمیةال. 
R: ناقل أومي مقاومته - = 50Ω C :مكثفة سعتها -         .          =1μF . 
L:وشیعة ممیزاتها - = 70 mH   ,   r = 27 Ω    .       -  أسالك توصیل.   
          .RLClibre.xls  ، rlc.htm  :الیةالت یمكن استعمال البرامج إذا كان التجهیز غیر متوفر -

                                                      :خطوات العمل
 :حقق الدارة التالیة -1
 
 
 
 
 على شاشة راسم االهتزاز المهبطي؟ أرسم ما تشاهد -2

 RLClibre.xls :استعمال البرنامج التالي
  :01نشاط 

 
 :حقق الدارة التالیة

 
 
 على شاشة راسم االهتزاز  أرسم ما تشاهد -1

 المهبطي؟
 لراسم  1yما هو التوتر المشاهد في المدخل -2

 االهتزاز المهبطي؟
 ؟ 1y ما شكل البیان المشاهد على راسم االهتزاز المهبطي في المدخل -3

)RLC(الدارة   
 .تفریغ مكثفة في وشیعة تحریضیة

 بطاقة التلميذ
 22ع م 

Y1 

Y2 
 

E C 

(L,r) 

UC 
R 
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 لراسم االهتزاز المهبطي؟  2y ما هو التوتر المشاهد في المدخل -4
 ؟ 2y ما شكل البیان المشاهد على راسم االهتزاز المهبطي في المدخل -5

  :02نشاط 
Lممیزاتها حقق الدارة السابقة بإضافة على التسلسل وشیعة  = 70 mH   ,   r = 27 Ω. 

 لراسم االهتزاز 1y ما هو التوتر المشاهد في المدخل -1
 المهبطي؟ 
 ما شكل البیان المشاهد على راسم االهتزاز المهبطي  -2

 ؟  1y في المدخل
 لراسم االهتزاز 2y ما هو التوتر المشاهد في المدخل -3
 المهبطي؟ 
 .فسر ذلك أرسم ما تشاهد؟ -4
 
 

 .العوامل المؤثرة على نظام االهتزاز الكهربائي الحر :03نشاط 
 :البادلة في الوضع بعد شحن المكثفة توضع

éqE: ضع -1 = 5 V , R = R + r = 0 Ω , L =1000mH  
  Cسعة المكثفة ثم غیر من قیمة  Lثبت ذاتیة الوشیعة

C  -أ   :كما یلي  = 2000nF 
C-ب             = 3000nF . 

 L، ثم غیر من قیمة ذاتیة الوشیعةCثبت اآلن سعة المكثفة -2
L   -أ    :كما یلي  =1500mH 

L   -ب              =1000 mH. 
 ماذا تستنتج؟ ؟في كل مرة ارسم ما تشاهد -
E: ضع -3 = 5 V , C = 2000nF ،L =1000 mH حدد قیمة ،CritiqueR   ثم ضع

éq CritiqueR = 150 < R = 1414Ω 
éqضع   -4 CritiqueR = R . 
éqضع   -5 CritiqueR > R. 
 ماذا تستنتج؟ ؟ في كل مرة ارسم ما تشاهد -
0 :  هي 0Tباستعمال التحلیل البعدي تحقق من أن وحدة الدور  -6 2T LC. 

 

Y1 

Y2 

C
UC 

 i 

R 
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إن المكثفة تعیق التغیرات المفاجئة للتوتر في ما  تعیق الوشیعة التغیرات المفاجئة للتیار                                    
                                  فماذا یحدث عندما نربط على التسلسل هاذین العنصرین ؟                               

 .كما یمكن  للمكثفة و الوشیعة  أن تخزنا طاقة
;;;;;;;;;;؟ RLCو ماهي الطاقة الكلیة لدارة  LCفكیف تتطور هاتین الطاقتین خالل إهتزازات  دارة 

 :األدوات المستعملة

                          .(latispro)برمجیة                                                .حاسوب 
                                        .بادلة                                     .sysam sp5وسیط 
multimètreجهاز متعدد القیاسات                      .قابل للضبط  5.0Vمولد خارجي    .        
   .أسالك توصیل                           .            مقاومات  متغیرة  
                                                                       . مجموعة مكثفات و وشائع متغیرة 

 :RLتفریغ مكثفة في ثنائي قطب  -
 مخطط الدارة  -1

 المقابل حیث  1حقق الدارة المبینة في الشكل
 C=100µF و L= 1H    

 .متغیرة  Rأما المقاومة 
  

  SYNCHRONO إن        و  مالحظة
 موجودة على الوسیط المعلوماتي EA1و 
          sysam sp5  3كلالش 

 )2الوثیقة(التركیب  -2
 
 
 
 
 
 

 

TP 
EXAO 

باستعمال التجربة   RLCالدارة 
  لحاسوب المدعمة با

  لتلميذا  بطاقة
  22 ع م

3 2 

1 
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 latisproإستعمال برمجیة  -3
démarrer إما من  (latispro)إفتح   raccourci للحاسوب  أو من إختصارات   الموجود على سطح    

 .المكتب 
 EA1قم بتحدید 

    التجربة األولى

L=1H ,r =12)وشیعة  و R= 0و  C=100µFنستعمل   )   
لبدأ القیاسات ، انتظر  clavier  من  لوحة المفاتیح  F10أو على   إضغط على األیقونة              

 .ظهر لك البیان یف E2إلى الوضع  E1ثواني حتى تشحن المكثفة ثم غیر البادلة من   الوضع  5إلى   4من
 للوسیط  synchro externeمربوطة بـ  Mیؤدي إلى شحن المكثفة بشرط أن تكون E2وضع البادلة بالوضع 

  :تأثیر المقاومة الكلیة  للدارة على نمط االهتزازات -4
 :في كل مرة  R تغییر قیمة المقاومةالتجربة ولكن ب نعید

 

5R 4R 3R 2R 1R 
500 200 100 50 10 
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                                                                                          :إستغالل النتائج التجریبیة - 
   :تحدید شبه الدور -1

؟                                                         EA1ر الفیزیائي الذي یتم إحرازه عن طریق ماهو المقدا -أ 
    كیف یتطور هذا المقدار ؟                                                        1إ عتمادا  على التجربة   -ب
كیف یمكن قیاس شبه الدور بدقة ؟ أوجد قیمته من هذه التجربة وقارنها مع المقدار المحسوب نظریا  -جـ 

2إنطالقا من العالقة  .T L C ماذا تستنتج ؟                                                                      
  :ة االهتزازات الحرةدراسة مختلف أنظم -2

كیف یتطور نمط اإلهتزازت عندما نغیر من المقاومة في كل حالة ؟                                               -أ  
  ؟ دوریا یكون ال  في أي الحاالت یكون النظام شبه دوریا و في أیها -ب    
 ن أجلها یؤول النظام الال دوري إلى الصفر بسرعة ؟ ماذا یسمى هذا النظام ؟التي م Rما هي قیمة  -جـ    

2القیمة مع القیمة    هذه  قارن   L
C

   . 

 ماهو شكل البیان المحصل علیه  لو كانت المقاومة الكلیة للدراة معدومة ؟ -د      
 :  على قیمة الدورC وL تأثیر -

 على قیمة شبه الدور Cتأثیر  
                                                                                 E=6V    ،R=2نحقق الدارة حیث 

rومقاومتها L=11mHلفة ذاتیها  500نستبدل الوشیعة السابقة بوشیعة تحتوي  10 كما نستبدل المكثفة  10 
C=2µFالسابقة  بمكثفة سعتها    .                                                                 

 .Latispro الحظ البیان المحصل علیه عن طریق -1
، قارن بین البیانات الثالثة عندما یكون أحد  i(t)و q(t)باإلستعانة بالبرمجیة أنشىء بیان كل من  -2

ماذا تستنتج ؟                                                                       . كیف یكون األخر  االمقادیر أعظمی
 :لمكثفة في كل مرة، و نغیر من قیمة سعة ا   L=40mHنستبدل الوشیعة السابقة بأخرى ذاتیتها   -3

4 C 3 C 2 C 1 C 
10.5 F 5.3 F 2.0 F 1.0 F 
 .  ت مختلفة فنحصل على أربع بیانا

 باإلعتماد على البیانات السابقة ما هو المقدار المتغیر؟ - أ
قارنها مع المقدار المحسوب نظریا إنطالقا من العالقة أوجد قیمة شبه الدورفي الحاالت األربعة ثم  -ب 

2 .T L C.                                                 ماذا تستنتج ؟                      
)أرسم البیانین   -جـ   )T f C  و( )T g C                                                       . 
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 :على قیمة شبه الدور L تأثیر
10,5Cنستبدل المكثفة السابقة بأخرى سعتها   F  و نغیر من قیمة ذاتیة الوشیعة  في كل مرة ،: 

4 L 3L 2 L 1 L 

94H 71H 40H 11H 
 .  فنحصل على أربع بیانات مختلفة 

 باإلعتماد على البیانات السابقة ما هو المقدار المتغیر؟ - أ
قارنها مع المقدار المحسوب نظریا إنطالقا من العالقة أوجد قیمة شبه الدورفي الحاالت األربعة ثم  -ب

2 .T L C  .       ماذا تستنتج ؟                                                               
)أرسم البیانین   -جـ    )T f L  و( )T g L                                                       . 
 V- الحصیلة الطاقویة:                                           

)1 :، مثل البیانات  Regressiأو  Latisproباإلستعانة  ببرمجیة  ) ( )E C f t  ،2( ) ( )E L f t  ،

3( )E f t  ) 0في المجال الزمني ) الطاقة الكلیة 5t T 
 تستنتج؟  ماذا    -
 

Ï÷ê\Ê∏\;flŸ;fl“⁄ih;Ìit;Ç]ià¯\;Ì÷¡;„Ë÷¡;◊ë,\;‡]Ëe’\;ôÖ¡^.;

 

acquisition إذا إعترضك مشكلة وقف عملیة اإلحراز للوحة   Echap وأضغط على الزر   
 .وأعد العملیة من جدید  clavier  المفاتیح
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عندما نرمي بحجر على سطح الماء الراكد نالحظ تشكل تشوهات دائریة على هذا السطح، ما تلبث أن  
 . ظاهرة فیزیائیة في غایة اإلثارة ، تتسع لتعم نقاط السطح

 :انتشار اضطراب

  :الوسائل المستعملة
 ، میقاتیة،)حوض به ماء(االنتشار نابض طویل، حبل مرن ، حامل، تجهیز دراسة ظاهرة  -

 :نشاط
 هز و بسرعة طرف حبل مرن و طویل، ماذا تشاهد؟ -1
 ثبت النابض الطویل أفقیا من أحد أطرافه ثم اضغط على بعض  -2

 الحلقات واتركه بسرعة، ماذا تشاهد؟
 عند رمي حجر على سطح سائل و ساكن وفي اللحظة التي یالمس  -3

 الحجر سطح الماء، ماذا یحدث ؟  فیها
 .أنجز رسما توضیحیا في كل مرة -4

 .ماذا تستنتج من هذه التجارب ؟ لخص مالحظاتك في جدول -
 .أعط تعریفا للموجة -5

الموجة المتقدمة

  :الوسائل المستعملة
فإذا اهتز المنبع    ،سطح ماء راكد ة فیها ساق تنتهي بفرع واحد یالمستبه رنانة كهربائیة مثبالتجهیز  -

 .طرف الفرع حركة جیبیة  تولد في فإنه یبحركة اهتزازیة جیبیة 
 (stroboscope)الوماض  -
 

 :نشاط 
 أنجز التجربة وذلك بالنقر في نقطة من السطح الحر للماء في الحوض -1
 ماذا تالحظ؟ -
 بحذر شدید عدة قطع خفیفة في نقاط مختلفة من سطح الماء ثم شغل  ضع -2

 كیف یكون منحى حركة القطع عندها؟. الجهاز مرة أخرى
 هل تغیر مكان القطع الخفیفة ؟-3
 ارسم شكل سطح الماء بجوار نقطة النقر، ماذا یمكنك القول عن سرعة انتشار الموجة؟ -4

 ذتلميال بطاقة ظواھر االنتشار  
      23 ع م 
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 سرعة انتشار االضطراب
  :المستعملة الوسائل

 .حبل مرن طویل شریط فیدیو مصور لحركة اضطراب على -
Regressiو avimecaجهاز إعالم آلي و برنامج -  .Excelو  Avistep أو  
 

  :خطوات العمل
الذي یوجد به (corde.avi)و عالج الملف avimecaافتح برنامج -

 .حبل مرن طویل شریط فیدیو لحركة اضطراب على
 برنامج نجمعها في الجدول التاليالا النتائج المحصل علیها بواسطة هذ -

  

 :المطلوب
 ما هو منحى انتقال النقطة السوداء على الشریط؟ماذا تستنتج؟ -1
صورة في الثانیة 20بین صورتین متتالیتین، هل یوافق Δtأحسب الفاصل الزمني -2

20 images par seconde
 

 ). الصورة (المعطى في هذا الشریط؟ 
1xمثل بیانیا -3 = f (t)    2وy = f (t) رنامج ببExcel  أوRegressi. ماذا تستنتج ؟ 
 .أحسب سرعة الموجة -

 :سرعة موجة مستویة على سطح الماء
هذه الوثیقة تمثل صورة للمرآة العاكسة  .یعطي شكل اضطراب) صورة فوتوغرافیة(استثمار ملف تجریبي  

 ).قبل االضطراب الموالي((o)لسطح الماء في حوض، عند بلوغ موجة الموضع 
 
 
 
 
 
 
 

t s       
x m       
y m       
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 :باستعمال المسطرة و المرجع على المرآة -
 .التي قطعها االضطراب أحسب المسافة -أ

 . أحسب سرعة انتشار هذا االضطراب -ب

 :ظاهرة تراكب األمواج المیكانیكیة

 :  1نشاط 
 . أنجز تجربة التداخل المیكانیكي على سطح الماء الساكن

 ؟عند تالقي الموجتینماذا یحدث على السطح  -1
 .سطح السائل بین المنبعین  أرسم -2

  :2نشاط 
أو  avimecaباستعمال لدراسة الظاهرة كامیرا رقمیة لمحمول ألخذ شربط فیدیو ، لیطو مرن  حبل ستعملن

avistep. 
  .نحدث اضطرابان في طرفي الحبل

 وهي تتأثر باإلضطرابین ؟ (M)كیف تكون حركة النقطة  -1
 بعد تالقیهما؟كیف یواصل اإلضطرابان حركتهما  -2
 قبل التالقي بقلیل، أثناء التالقي،:  حبلارسم شكل ال -3
 .عد التالقي بقلیلب ثم 
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 : الوسائل المستعملة
 فإذا اهتز المنبع بحركة ،راكدة فیها ساق تنتهي بفرع واحد یالمس سطح ماء تبه رنانة كهربائیة مثبالتجهیز  -

 . حركة جیبیة كذلكبتولد في طرف الفرع حركة جیبیة و بالتالي تهتز النقطة التي یالمسها فإنه یاهتزازیة جیبیة 
 .صفیحتین متینتین تسمحان بتحقیق فجوة یمكن تغییر قطرها -
 .آلة تصویر أو محمول -
 .(stroboscope) جهاز اإلضاءة المتقطعة -
 .شفافیاتأو  مثال ondes.htmلتحقیق هذا النشاط یمكن استعمال برمجیة  -

 :1نشاط 
 أمواج  ینتهي بشوكة لتولیدفرع في الحالة األولى ال
  نستعمل دائریة، وفي الحالة الثانیة على شكل تجاعید

 .لتولید أمواج على شكل تجاعید مستویة مسطرة
 
 

ارسم  ، و )المتعاقب استعمل التصویر(  في الحالتین حاجزا مستقیما به  فتحة صغیرة أمام تقدم األمواج ضع -
 تشاهده بعد الحاجزما 
 

 
 
 

 :2نشاط 
 ماذا تالحظ؟ .قطرهاق فجوة یمكن تغییر ضع في الحوض صفیحتین وحقّ  -1
في الحالة األولى ضع حاجزا مستقیما في جهة واحدة فقط أمام تقدم األمواج ، و في الحالة الثانیة ضع  -2

 .حاجزا صغیرا في مركز الحوض أمام تقدم األمواج 
 ).استعمل التصویر المتعاقب(ارسم ما تشاهده بعد الحاجز 

 
 
 
 

لتلميذا بطاقة سطح سائلاالنعراج على      
      24ع م 

األولىالحالة  الحالة الثانية  

-2-حالة ال -1-حالة ال   

 جھة االنتشار

 الحاجز

 الحاجز

 جھة االنتشار
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