
  العلوم الفيزيائية: مادة                            2ثانوية سيدي احمد بناصر                   فرض محروس رقم

  08.ت.ع.س.1: المستوى                                       2الدورة           زاكورة                                       

    08_09: السنة الدراسية        ساعتان                    :  حمو مونا                           مدة اإلنجاز: األستاذ 
 

 يؤخذ بعین االعتبار تنظیم الورقة و طريقة تقديم األجوبة

  )ن7,75( 01:مترين 
  .M=70g/molكتلته المولیة  Aنعتبر مركبا ھیدروكربونیا 

  (0,75)علل جوابك؟  A ما اسم المجوعة التي ينتمي إلیه ھذا المركب -0
                                                                                          (1,5)  (1,5)+غیر مشبع، أعط جمیع متماكباته الممكنة واذكر أسمائھا ؟   Aعلما أن المركب  -1
  A. (1,5)أعط الكتابة الطبولوجیة لجمیع متماكبات المركب -2
 كتلتهالفنالحظ أن ھذا األخیر يفقد لونه وأن  Br2 نمرره في ماء البروم Aنصف المنشورة للمركب  الصیغة لمعرفة -3

  .تنائي برومو بنتان -3،2اسمه  B، ونحصل على مركب عضوي  159,8g/molترتفع بـ  Aللمركب  المولیة
  (0,5).اكتب المعادلة الكیمیائیة لھذا التفاعل -3-1 
  A. (0,5)استنتج الصیغة نصف المنشورة للمركب  -3-2 

  (1,5) أعط الصیغ نصف المنشورة للھیدروكربورات التالیة -4
  كلوروبروبان - 2*  بروبانأمین* مثییل بنتانويك     -3حمض *    میثانال  *    أون  -2-بوتان*    أول -2- بروبان*  

                                                                                       
  M(H)=1g /mol                 M(Br)=79,9g/mol                        M(C)=12g/mol                  :  معطیات         

  

  )ن6(02:مترين 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  )ن5,25(03:رين مت

عمودي على  L1السلك  d=20cmسلكین موصلین النھائیین في الطول تفصل بینھما مسافة  L2و  L1نعتبر - 1

، I=10Aفي كل سلك يمر به تیار كھربائي شدته  ).الشكل أ(ينتمي إلى ھذا المستوى  L2السلك  مستوى أفقي و
المجال  المغنطیسي الكلي المحدث من أحسب شدة  .منتصف المسافة الفاصلة بین السلكین Mنعتبر النقطة 

  )M )1,75عند النقطة  L2و  L1طرف السلكین 
 L1عند نضع السلك  Mعند النقطة  L2و  L1المجال المغنطیسي الكلي المحدث من طرف السلكین  أحسب شدة -2

  )1,75 (.منحى التیار بھما نفس  و )الشكل ب ( L2موازيا  
 L1عند نضع السلك  Mعند النقطة  L2و  L1المجال المغنطیسي الكلي المحدث من طرف السلكین  أحسب شدة -3

   )1,75( .ومنحى التیار بھما متعاكسان ) جالشكل ( L2موازيا  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  الشكل ب                                     الشكل أ       الشكل ج                      
  وهللا لي التوفیق                                                                                                                                                     

 

وموضوعین على نفس المسافة  متشابھین  A2و  A1 مغنطیسیننعتبر 

يحدت كل مغنطیس مجاال . كما يوضح الشكل جانبه  Mمن النقطة 

  2,5mTشدته  Mمغنطیسیا في النقطة 

مثل متجھتي المجال المغنطیسي T-1cm  10-3باستعمال السلم  -0

B1 و  B2 وكذلك متجھة المجال المغنطیسي الكليB=B1+B2   (1,5) 

  B   (1,5)شدة المجال المغطیسي الكلي وجد مبیانیاا -1

  B   (1,5)أوجد حسابیا شدة المجال المغطیسي الكلي -2

حول  βبزاوية  A2في مكانه وندير المغنطیس  A1بالمغنطیس نحتفظ  -3

وفي المنحى المعاكس لدوران عقارب الساعة مع االحتفاظ  Mالنقطة 




