
العلوم الفيزيـائية              : مـادة                       2:فرض محروس رقم                                              المستوى        

 ـانـســاعت: مدة اإلنجاز                    الدورة الثانية                                             األولى بكالوريا علوم    

 1تمرین 

 .       R=5 cmو شعاعھا  N=200نعتبر وشیعة مسطحة عدد لفاتھا 
  .حول محور ثابت یمر من مركزھا نضع في مركز الوشیعة إبرة ممغنطة أفقیة قابلة للدوران 

x' في غیاب التیار الكھربائي تتوجھ اإلبرة الممغنطة وفق المحور x


 . -1-كما یبین الشكل 
 .  بزاویة  ، فتنحرف اإلبرة عن موضعھا البدئي  - 1-في المنحى المبین على الشكل I=5mAنمرر في الوشیعة تیارا كھربائیا مستمرا 

  
  . عرف الوشیعة المسطحة -1

HBثم حدد علیھ اتجاه و منحى   -2-أنقل الشكل  -2


  . األفقیة للمجال المغنطیسي األرضي  المركبة 

1Bمثل على نفس الشكل  -3


التي تدور بھا اإلبرة  ، و كذالك الزاویة  Oمتجھة المجال المغنطیسي المحدث من طرف الوشیعة في المركز  
  .الممغنطة بالنسبة لموضعھا األول

  . زاویة دوران اإلبرة الممغنطة  أحسب  -4

Bاستنتج شدة المجال المغنطیسي الكلي  -5


  . في مركز الوشیعة 

7: نعطي 
0 4 .10 ( )SI   . 52.10وHB T. 

 2تمرین 

   .عرف الملف اللولبي  -1
  R=2,5 cmو شعاعھا   L= 42cmنتوفر على وشیعة طولھا  -2 

  . I=0,75 Aلفة ، یمر بھا تیار كھربائي مستمر شدتھ  N=800و تضم 
  . بین أنھ یمكن اعتبار ھذه الوشیعة ملفا لولبیا طویال: 1-2
  أنقل الشكل المقابل ثم مثل علیھ متجھة المجال المغنطیسي : 2-2

 . Nالمحدث من طرف الوشیعة في النقطة 
على نفس الشكل ، مثل طیف المجال المغنطیسي المحدث من طرف الوشیعة موجھا : 3-2

                        .                                                     خطوط المجال داخل و خارج الوشیعة 
  .حدد على نفس الشكل وجھي الوشیعة : 4-2
  . B(N)أحسب شدة المجال المغنطیسي : 5-2

7: نعطي 
0 4 .10 ( )SI  . 

 3تمرین 

I -  نعطي :M(H)=1 g.mol-1       وM(C)=12 g.mol-1   . 
xصیغتھ العامة  (A)یحتوي ھیدروكربور  yC H  من الكربون بالكتلة  %85,7على.  

x.2: ھي  yو  xأثبت أن العالقة بین  -1 y .  

  .ذرات كربون ، أعط الصیغة اإلجمالیة لھذا المركب 4تضم  (A)علما أن جزیئة المركب  -2
  .            (A)أعط الصیغ النصف منشورة لجمیع متماكبات المركب  -3

  . Sفنحصل على محلول , مرة  200نخفف ھذه األخیر , لحمض الكلوریدریك  C0لتحدید التركیز المولي 
  بواسطة محلول الصودا تركیزه S من المحلول V=100mLنعایر حجما 

. و ذلك بقیاس مواصلة الخل�یط بع�د ك�ل إض�افة  , C'=9,6.10-2mol.L-1المولي  
  :فنحصل على المنحنى التالي 

 .حدد المتفاعل المعایر و المتفاعل المعایر . 1
  و ما نوع ھذا التفاعل ؟. ھذه المعایرة  تفاعلأكتب معادلة . 2
  ما المزدوجتان المتفاعلتان ؟. 3
  .علل كیفیا تطور المواصلة . 4
  حالة التكافؤ أثناء ھذه المعایرة ؟ كیف یمكنك معرفة حدوث. 5
  .ما طبیعة الخلیط عند التكافؤ . 6
   .أنشئ الجدول الوصفي لتطور التفاعل  و أثبت عالقة التكافؤ لھذه المعایرة  .7
                                                          C0و استنتج التركیز,  S للمحلول Cاحسب التركیز. 8
 




