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 الكيمياء
 ةبمعاٌر OnKM 4  لتعٌٌن التركٌز المولً لمحلول برمنغنات البوتاسٌوم

 IIمن كبرٌتات الحدٌد  1m=  5.56 6األكسدة واالختزال، نذٌب  
( فً الماء للحصول على لتر واحد من O 277, 4OS eFالممٌه ﴿

من  هذا المحلول فً كأس ونضٌف إلٌه  m1 10  =1Vالمحلول ثم نأخذ 
وبواسطة سحاحة نصب علٌه  ٌك،محلول حمض الكبرٌت قطرات من

 محلول برمنغنات البوتاسٌوم 
؟1mالموجودة فً  الكمٌة  IIما هً كمٌة كبرٌتات الحدٌد  -1  

. IIاحسب التركٌز المولً ألٌونات الحدٌد  -2  
V 1ما هً كمٌة مادة كبرٌتات الحدٌد الموجودة فً الحجم   -3  
الختزال األكسدة وتعرٌف ا تعرٌف أعط -4  
 eF /+2 3+اكتب نصفً المعادلتٌن األكسدة واالختزال المرافقتٌن ل  -5

eF و
+2 n M/

- 4OnM المعادلة الحصٌلة و.   
ٌك؟محلول حمض الكبرٌتما هو دور  أرسم تبٌانة التجربة. -6  
قبل التكافؤ  -7  
. کٌف تفسر اختفاء اللون البنفسجً ؟7-1  
ا هو التفاعل المحدد؟. م7-2  
من برمنغنات البوتاسٌوم  m1 20  =2Vصول على التكافؤ نصب للح -8  
. بماذا ٌفسر اختفاء اللون األخضر؟8-1  
2C. احسب التركٌز المولً لمحلول برمنغنات البوتاسٌوم 8-2  
بعد التكافؤ كٌف ٌصبح لون الخلٌط؟ فسر. -9  
ما هً شروط المعاٌرة المباشرة؟ ـ10  

1om/6 278﴿ =O 277, 4OS eF)Mنعطً      

 الفيزياء
 التمرٌن1

 الجزء األول.
بماذا ٌمكن إبراز وجود مجال مغناطٌسً؟- 1  
اذكر ممٌزات متجهة.- 2  
ما هو جهاز قٌاس شدة المجال المغناطٌسً؟- 3  
مثل مبٌانٌا خطوط  المجال المغناطٌسً:- 4  
لمغنطٌس مستقٌم.- أ  
.Uلمغنطٌس على شكل - ب  

B ًالجزء الثانً: تطبٌق تراكب متجهات المجال المغناطٌس 
على مركبتٌن:مركبة أفقٌة TBتتوفر متجهة المجال المغناطٌسً األرضً

7B  ومركبة رأسٌةVB.  
وزاوٌة المٌل  Oفً نقطة  T5- 2.10  =7Bمنظمها  B 7المركبة األفقٌة

I   64°تساوي  
 Oفً النقطة  TBحدد مبٌانٌا متجهة المجال المغناطٌسً األرضً - أ

تٌار السلم المناسب.. مع اخVBوكذا المركبة   
VBو  TBاحسب منظمً المتجهتٌن - ب  

 الجزء الثالث: المجال المغنطٌسً المحدث من طرف تٌار كهربائً. 
ملحوظة: المركبة األفقٌة للمجال المغناطٌسً األرضً هً المسؤولة عن توجٌه 

.فً التمرٌن غٌر مهملة هًاإلبرة الممغنطة إلى خط الزوال المغناطٌسً. و  

( أفقٌة ٌمكنها الدوران حول   محور رأسً ٌمر من SSمغنطة )إبرة م
مركزها، وضعت بمسافة من موصل رأسً. عندما ال ٌمر تٌار 

[ ٌقطع الموصل )المسافة من اإلبرة إلى SSكهربائً، نصف المستقٌم )
 الموصل كبٌرة بالمقارنة مع بعد اإلبرة(.

صل من األسفل إلى ماهو منحى اإلبرة إذا كان التٌار المار فً المو- 1
 األعلى؟

. احسب شدة  المجال α=  1°علما أن اإلبرة خضعت لدوران- 2
 المغناطٌسً المحدث من طرف  التٌار الكهربائً بجوار اإلبرة.

ما هً شدة  .I0,3 = Iإذا كانت شدة التٌار المارة سابقا هً: - 3
؟ ماهً إذن شدة α'= 45°التً تمكننا من انحناء  اإلبرة بزاوٌة   Iالتٌار'

 المجال المغناطٌسً  بجوار اإلبرة؟
. إبرة ممغنطة معلقة بسلك بدون لً فً مركز وشٌعة مسطحة تتكون 4  
.5m5لفات شعاعها   10من  
.فتنحنً    Iنركب الو شٌعة فً دارة ٌمر فٌها تٌار كهربائً شدته - 1ـ4

؟ I. ماهً قٌمة 45°اإلبرة بزاوٌة   

 التمرٌن2

  ׃والمكون من  (1لكهربائً الممثل فً الشكل )نعتبر التركٌب ا
قابلة للضبط ومقاومته الداخلٌة Eمولد كهربائً قوته الكهرمحركة   

  4 = r؛  
  R = 8 موصلٌن أومٌٌن مركبٌن على التوازي لهما نفس المقاومة 

1r=  2 ومقاومته الداخلٌة   1Eقوته المضادة  Mمحرك كهربائً   
؛R'موصل أومً مقاومته   

ونغلق قاطع  V120=Eضبط القوة الكهرمحركة للمولد عند القٌمة ن –1
.eeR=  20 مفتوح(، بحٌث أن المقاومة أإلجمالٌة لدارة   2K) 1Kالتٌار  
.R'. احسب المقاومة  1ـ1  
المار فً الدارة . 1I. احسب قٌمة شدة التٌار الكهربائً 2ـ1  
مفتوح2K (1K .)نغلق قاطع التٌار -2  
المار فً الدارة . Iة التٌار الكهربائً .اوجد تعبٌر شد 2-1  
( ، فتفقد طاقة حرارٌة فً 1E=0. نمنع المحرك عن الدوران)2ــ2

. احسب قٌمة شدة التٌار المارة فً Q/5 1240 = Qالدارة قٌمتها 
 المحرك.

 Q/1 5 60. عندما ٌشتغل المحرك، تصبح الطاقة المفقودة فً الدارة 3
 فقط.
. اشرح لماذا؟1ـ3  
ا هً شدة التٌار الجدٌدة المارة فً المحرك؟. وم2ـ3  
. احسب القوة الكهرمحركة المضادة و القدرة للمحرك.3ـ3  
. ما هو فرق الجهد بٌن مربطً المحرك و كدا المردود فً كلتا 4

 الحالتٌن؟
5 .1K  2وK .مغلقٌن  
.R'. احسب قٌمة شدة التٌار المارة فً المحرك و كدا المقاومة  1ـ5  
.  R'قدرة المبددة بمفعول جول فً المقاومة . احسب ال2ـ5  
. احسب قدرة المحرك و كدا مردوده. مادا تستنتج؟3ـ5  
نربط المحرك بمضخة ، بحٌث مفتوح2K (1K ). نغلق قاطع التٌار6

أمتار. h﴾7من بئر عمقه ﴿ n m/1300 = nلضخ الماء بصبٌب   
.علما أن الشغلuP. أحسب القدرة النافعة للمضخة1ـ6  
  j ﴿ h 8,9×n × =﴾W  
. uP - P. أحسب الفرق 2ـ6  
. مادا ٌمثل الفرق؟ 3ـ6  

 
(1الشكل )   


