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 يؤخذ بعین االعتبار تنظیم الورقة و طريقة تقديم األجوبة
 

  )ن8( 01:مترين 
I-   لمركب ھیدروكوبوريالكتلة المولیة B  يھ M=86g/mol.  

  )B.                                                                                               )0,5حدد المجوعة التي ینتمي إلیھ ھذا المركب  -0
  )2 5,(                                                                                   الممكنة واذكر أسمائھا؟ Bجمیع متماكبات المركب  أعط -1
  )B.                                                                                       )2,5أعط الكتابة الطبولوجیة لجمیع متماكبات المركب  -2
II - 2,5(                                                                                     :كربورات التالیة أعط الصیغ نصف المنشورة للھیدرو(  

  ،  إن-2-مثیل بنت -2/ ج        ،  إن- 2- ھكس- )Z( /ب         ،  تنائي مثیل ھكسان -2،2- إثیل-3  /أ
  إن- 1- ثنائي مثیل بوت-2،3/ ھـ                                      إن-2-مثیل بنت-E(-4/ (د

 M(H)=1g /mol                                         M(C)=12g/mol                   : معطیات         

  

  )ن3(02:رين مت
   :جانبھأنظر الشكل  لولبي،یمر تیار كھربائي بملف 

    
  
  
  
  
  
  
  

  )ن8(03:مترين 

  نستعمل التركیب التجریبي التالي و المتكون من  Bلقیاس شدة مجال مغنطسي 
ویوجد جزء من السلك في حیز من  Aیمر من النقطة ) ∆ (أفقي وثابتیمكنھ الدوران حول محور غیر قابل للتشویھ  Lطولھ  OHسلك نحاسي  -

  . d=10cmمجال مغنطیسي منتظم عرضھ 
فینحرف السلك بالنسبة لموضع توازنھ الرأسي لإلعادة السلك إلى مو ضع توازنھ الرأسي نطبق علیھ في  Iنمرر في السلك تیار كھربائي شدتھ  -

 =OC   حیث Cالنقطة 
 �

�
 L       كتلتھ مھملة ویمر بمجرى بكرة و یحمل في طرفھ الحر كتلة معلمة  قوة أفقیة بواسطة خیط غیر مدودm  أنظر

  الشكل
 

 
 

75 60 45 30 15 m   الكتلة المستعملة)g (  

10 8 6 4 2 I  شدة التیار بـ)A  (  
 

→ باستعمال السلم   I f  m  ارسم منحنى الدالة - 1- 3  15�  cm2     ،→ 1�1cm                                             ),51(  
  أوجد مبیانییا   -3-2

 )B .                              )1,5باستعمال الوحدات العالمیة للقیاسات واستنتج شدة المجال المغنطیسي  kقیمة المعامل الموجھ  -
 )A I=5.                                                                                )1,5عندما تكون شدة التیار  mقیمة الكتلة المعلمة  -

 
 

وهللا ولي التوفیق       
 

  )OH. )2حدد ممیزات قوة لبالص، ثم استنتج منحى التیار الكھربائي في السلك  -1

  mتعبیر الكتلة  بین أن د،  OHنحاسي البتطبیق مبرھنة العزوم على السلك  -2

:ھو  شدة مجال الثقالة gو  B  و  dو  Iبداللة و
� .�.�

�
. 

�

�
m=               )1,5( 

وتقیس بالنسبة لكل قیمة شدة التیار  ،mنغیر قیمة الكتلة المعلمة  Bلتعین الشدة  -3

یمثل الجدول أسفلھ النتائج المحصل  ،الكھربائي الالزمة على التوازن الرأسي للساق

  علیھا

                              )1(     اللولبي؟الملف داخل  B��⃗ متجھة المجال المغنطیسي  اتجاهھو  ما -1

  )1(                                                   مثل خطوط المجال؟ -2

  )1(                  .  حدد توجھھا ممغنطة،نضع أمام كل وجھ إبرة  -3

 اعط اسم كل وجھ -4




