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 تافراوت تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 الوردي األستاذ: المختار

  1 فرض محـــــــــروس رقـــــــــم
 الثانٌةالــــــــدورة 

 األولى باك علوم تجرٌبٌةالمستوى: 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان

 2010/ 03 /21  التارٌخ:
 لتحرٌرٌؤخد بعٌن االعتبار تنظٌم ورقة ا :ملحوظة

 ٌجب أن تعطً العالقة الحرفٌة قبل التطبٌق العددي
 استعمال رقمٌن معبرٌن فً التطبٌقات العددٌة

 نقط( 7) ٌــــــاء:كٌمال 

 

 

 

 

 

 ن( 2) قاعدة –معادالت حمض  التمرٌن األول:
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–
  +  HCO3

–
      H2O  +  CO3

2– 

 HCOOH + CH3OH    HCOOCH3  +  H2O   -ب

CH3COOH  +  CH3NH2    CH3COO                         -ج
–
   +  CH3NH3

+ 

                                -د
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+
  +  Cl

–
    AgCl 

 –قاعدة. مبٌنا المزدوجة حمض  -حمض معادالت(حدد التً ) اللواتً ( هً )هن( معادلة )من بٌن المعادالت أعاله، 
 قاعدة. 

 ن( 5) الثانً التمرٌن

لبرمنغنات البوتاسٌوم  1Sفً الماء الخالص فنحصل على  4KMnOمن برمنغنات البوتاسٌوم  g8,15نذٌب 

)( 4

  MnOK  حجمهLV 1. 

LmolCهو  1Sبٌن أن تركٌز المحلول  -1 /1,01 . 

)( IIلكبرٌتات الحدٌد  2Sنعاٌر محلول  -2 2

4

2   SOFe  3حجمه

2 10 cmV   1بواسطة محلولS و للحصول على ،

3صب حجم    إلىالتكافؤ نحتاج 

1 8 cmV  1ول من المحلS. 

 حدد المزدوجتٌن المتفاعلتٌن. -2-1
 أكتب معادلة تفاعل األكسدة و االختزال الحاصل. -2-2
. أحسب   2Vو  1C   ،1Vبداللة 2Sفً المحلول  2Feتركٌز أٌونات  2Cأوجد عالقة التكافؤ مستنتجا تعبٌر  -2-3

2C. 

 ما هً شروط المعاٌرة. -2-4
molgOMنعطً:   /16)(    ،molgKM /39)(   وmolgMnM /55)( . 

 نقطة ( 13) الفٌزٌــــــاء:
 ن( 6ول )التمرٌن األ 

، Iو ٌمر فٌها تٌار كهربائً شدته  N، و عدد لفاتها rو شعاعها  lشدة المجال المغناطٌسً فً مركز وشٌعة طولها 
 نعبر عنها بالعالقة التالٌة:
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) بالنسبة للملف اللولبً rو شعاعه  lاطٌسً لملف لولبً طوله استنتج من هذه العالقة تعبٌر شدة المجال المغن -1

rl .) 

cmdوشٌعة مسطحة قطرها  -2 30  200و عدد لفاتهاN  لفة ) بالنسبة لوشٌعة مسطحةrl ) 

استنتج من خالل العالقة أعاله أن شدة المجال المغناطٌسً فً مركز الوشٌعة هو  -2-1
r

IN
B 7104   بحٌث .

 شعاع الوشٌعة. rأن 
برة ٳنضع الوشٌعة على أساس أن محورها أفقً و متعامد مع خط الزوال المغناطٌسً. و نضع فً مركزها  -2-2

mAIر رأسً. عندما نمرر فً الوشٌعة تٌارا كهربائٌا مستمرا شدته ممغنطة قابلة للدوران حول محو 5  تنحرف

 . أحسب هذه الزاوٌة.اإلبرة عن موضعها البدئً بزاوٌة 
 أحسب شدة المجال المغناطٌسً الكلً المحدث بمركز الوشٌعة. -2-3
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 ن( 7)التمرٌن الثانً 
)(ٌعة مسطحة دائرٌة نعتبر و ش -1 1b  101عدد لفاتها N  1و شعاعهاR. 

 تٌارا كهربائٌا، فتحدث مجاال مغناطٌسٌا. ٌبٌن الشكل نمرر بهذه الوشٌعة 
 ،مع مستوى الوشٌعة متعامد P)(بعض خطوط هذا المجال فً مستوى  

 .Oو ٌمر فً مركزها  
 عٌن على التبٌانة جانبه منحى التٌار الكهربائً.

 للمجال المغناطٌسً المحدث 1Bتغٌرات الشدة  2ٌمثل المبٌان الشكل  -2

)(من طرف الوشٌعة  Oفً النقطة  1b و ذلك بداللة الشدة ،I .للتٌار 

 .Iبداللة 1Bٌرأوجد مبٌانٌا تعب -2-1

)(للوشٌعة  1Rاستنتج قٌمة الشعاع  -2-2 1b. 

104)(نعطً نفادٌة الوسط  7

0 SI . 

)(نعتبر وشٌعة مسطحة و دائرٌة  -3 2b 21، عدد لفاتها NN  

عها و شعا 
2

1
2

R
R .  

)(نضع الوشٌعتٌن  1b و)( 2bبحٌث ٌكون مستواهما فً خط الزوال 

 برةٳ، الذي توجد فٌه Oالمغناطٌسً، و ٌكون لهما نفس المركز 
 ممغنطة، قابلة للدوران بدون احتكاك، فً مستوى أفقً، حول محور

  (.3رأسً ) الشكل 
 ،Iعندما نمرر فً الوشٌعتٌن تٌارٌن لهما نفس المنحى و نفس الشدة 

برة عه اتجاهها البدئي ) اتجاي إلتىحرف ا
HB بزاويت ) 80. 

 أوجد شدة المجال المغناطٌسً الكلً المحدث من طرف -3-1
 ألفقٌة للمجال. نعطً منظم المركبة اOالوشٌعتٌن فً مركزهما  

TBHالمغناطٌسً األرضً: 

5102 . 

 للتٌار الكهربائً. Iاستنتج الشدة  -3-2
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

اللهم ال فرج إال فرجك ففرج عنا كل شدة و كربة ٌا من بٌده مفاتٌح الفرج و كفنا شر من ٌرٌد ضرنا وحزننا من 
 كل شًء قدٌر. إنس وجان وحاسد و ادفعه عنا بٌدك القوٌة إنك على
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 2212 - 4تصحيح فرض محروس رقم 
 الكيمياء

 تصحيح التمرين األول
 بيه المتفاعليه. Hقاعدة ألوهما يىافقان تبادل البروتىن  –)أ( و )ج( هما معادلتي حمض  المعادلتيه

 المزدوجتيه المتدخلتيه هما:

 -أ
HOOH    و  2/

 2

33 / COHCO 

COOCHCOOHCH -ج 33   و  /
2333 / NHCHNHCH  

 ن( 5)التمرٌن الثانً 

: 1Sتركٌز المحلول  -1
VM

m

V

n
C


1  ت عlmolKMnOM /158)( 4   وlmolC /1,01  

)( IIكبرٌتات الحدٌد ل 2Sنعاٌر محلول  -2 2

4

2   SOFe  3حجمه

2 10 cmV   1بواسطة محلولS و للحصول على التكافؤ ،

3نحتاج إلى صب حجم   

1 8 cmV   1من المحلولS. 

المزدوجتٌن المتفاعلتٌن. -2-1 32 / FeFe   و 2

4 / MnMnO 

 عادلة تفاعل األكسدة و االختزال الحاصل.م -2-2

OHMnFeHMnOFe 2

23

4

2 4585   

 عالقة التكافؤ. -2-3

)(من خالل المعادلة، عند التكافؤ نكتب:  
5

)(
4

2




 MnOn
Fen

11أي       
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5
VC

VC



أي   

2

1
12 5

V

V
CC  

lmolCت ع     /4,0
10

8
1,052  

 شروط المعاٌرة هً أن ٌكون التفاعل: -2-4
 تاما -       
 سرٌعا -       
  انتقائٌا -       

 الفيزياء
 تصحيح التمرين األول
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 لثانيتصحيح التمرين ا

 

 

 

 
 


