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 تافراوت تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 الوردي األستاذ: المختار

  2 فرض محـــــــــروس رقـــــــــم
 الثانٌةالــــــــدورة 

 األولى باك علوم تجرٌبٌةالمستوى: 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان

 2010/ / 03 27  التارٌخ:
 التحرٌرٌؤخد بعٌن االعتبار تنظٌم ورقة  :ملحوظة

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

 نقط( 7) ٌــــــاء:كٌمال 

 

 

 

 

 

 ن( 4)التمرٌن األول:

 هً كما فً الشكل المقابل : نشورةفحم هٌدروجٌنً صٌغته الجزٌئٌة نصف الم            
  Z , Y , X.حدد قٌم المعامالت :  -1

 ما هو اإلسم النظامً لهذا الجزيء؟ -2

 ؟نشورةوضع؟  إذا كان الجواب بنعم فما هً صٌغته نصف المالمماكب مت ٌئةهل لهذا الجز -3

 (ن 5):ثانًالتمرٌن ال

 .ذزة 12، عهًب أٌ عدد ذزاث انجصٚئت انٕاحدة ْٕ M(A)=56g/molكخهخّ انًٕنٛت  (A)َعخبس يسكبب ْٛدزٔكسبٕزٚب   -1

 نصٛغت انكًٛٛبئٛت نٓرا انًسكبأٔجد ا -1-1

 ؟نًجًٕعت انخٙ ُٚخًٙ إنٛٓب ْرا انًسكبْٙ ا يب  -1-2

 .َعخبس أٌ انًسكب حهقٙ، إعظ انصٛغخٍٛ َصف انًُشٕزحٍٛ نًخًبكبّٛ يع ذكس اظًًٛٓب -2

 .ًَسزِ فٙ يبء انبسٔو فُالحظ أٌ ْرا األخٛس ٚفقد نَّٕ (A)نهخعسف عهٗ انًسكب  -3

 ؟يبذا حعخُخج يٍ ْرِ انخجسبت -3-1

 كخفٗ ببنصٛغ انكًٛٛبئٛت(ًٛبئٙ انحبصم خالل ْرِ انخجسبت )اأكخب يعبدنت انخفبعم انكٛ -3-2

 .إعظ جًٛع انًخًبكببث انًًكٍ انحصٕل عهٛٓب -3-2

 نقطة ( 35) الفٌزٌــــــاء:
 ن( 6التمرٌن األول ) 

         AB البعد بٌنهما  .سلك من النحاس موضوع على سكتٌن أفقٌتٌن متوازٌتٌنd = 20 cm  زاوٌة البحٌث 90،  و بإمكانه

 .(( 3-أنظر ) الشكل  )االنزالق علٌهما دون احتكاك ، نربط طرفً السكتٌن بمعدلة و مولد لتٌار مستمر

TB مغناطٌسً منتظم خطوط حقله شاقولٌة ومتجهة نحو األعلى وشدته المجموعة فً حقل نغمر   8,0 . 

I –  شدته  ًنمرر فً الدارة تٌار كهربائI = 10 A . 
 صف الظاهرة التً ٌمكن مشاهدتها . - 1

 . AB منتصف القطعة  Oمَثل القوى المطبقة على السلك فً   -2
 . AB المطبقة على  Fأحسب شدة القوة الكهرومغناطٌسٌة   -3
 على السكتٌن . cm30 ب القوى عندما ٌنتقل السلك شغل مجموعاحسب  -4

 ن( 9)التمرٌن الثانً 

 الجزء األول

 شسٔط زؤٚت شٙء ضٕئٙ؟يب  -1

 أعظ َص يبدأ االَخشبز انًعخقًٛٙ نهضٕء -2

 ٔ االَكعبز إعظ قٕاٍَٛ دٚكبزث نالَعكبض -3

 الجزء الثانً
mmeكها وسم 5,1nشعاع أحادي الضوء ٌصل الى صفٌحة زجاجٌة معامل انكسارها  5,1 زاوٌة الورود . 30i. 

 .هذا الشعاع المنكسر أحسب زاوٌة انكسار الشعاع فً الزجاج. أنشئ -1
 أحسب زاوٌة ورود الشعاع الزجاج/هواء. -2

 ما هً زاوٌة االنكسار الشعاع المنبعث من الصفٌحة. أنشئ هذا الشعاع المنبعث. -3
 ؟nنبعث منها. هل هذا التجاه مرتبط بعامل االنكسار مجاة الشعاع الذي ٌصل الى الصفٌحة مع الشعاع القارن ات -4

 

اللهم ال فرج إال فرجك ففرج عنا كل شدة و كربة ٌا من بٌده مفاتٌح الفرج و كفنا شر من ٌرٌد ضرنا وحزننا من 
 .إنس وجان وحاسد و ادفعه عنا بٌدك القوٌة إنك على كل شًء قدٌر
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   )نق اط 24( : ولالتمرين األ
 :الكربون رباعي األوجه  -3

X = 1  ;  Y = 2  ;  Z = 2 .             +             +  

  ن . -3-مثيل بيوتـ  -5إثيل ،-4 :التسمية النظامية -4
 في موضع الفروع  و ىذا غير ممكن التماكب الموضع يتطلب وجود نفس الوظيفة و نفس السلسلة الرئيسية إال أن االختالف يكون  -5

 بالنسبة للفحم الهيدروجيني المدروس.
 ن(7ثاني )التمرين ال

 
 

 
  في اتجاه المعدلة. B A يتحرك السلك - 3
 . القوى ىي : القوة الكهرومغناطيسية و ثـقل السلك و رد فعل السكتين - 4
5-  F = B.I.AB = B.I.d = 1.6 N . 
         F.L.COS                = F.L = و منو :     ألن :                         صلة ىذه القوى يؤول إلى عملعمل مح   - 6

 = 1.6 x 0.3 = 0.48 J    
II- 
        حتى يتوازن السلك يجب أن نطبق عليو قوة معاكسة مباشرة لـ -3

 M = 0.16 Kg = 160 g  :  F = T = P’ = Mg و بالتالي

.N6.1d.2    -أ    -4
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  حسب قانون البالس الكهرومغناطيسية فقوة . (توتر الخيط  )  Tقيمة القوة لم تتغير إال أن حاملها أصبح يختلف عن حامل  إن -ب      
 . أي أن توازن السلك يـخـتل                    : و بالتالي مستوي  التيار و الحقل  تبقى عمودية على

 

 ن( 9)التمرٌن الثانً 

 الجزء األول

 :ْٙ شسٔط زؤٚت شٙء ضٕئٙ  -1

 * أٌ ٚكٌٕ يُبعب نهضٕء أٔ يضبءا ٔ ٚشخج جصءا يٍ انضٕء انر٘ ٚعخقبهّ.

 * أٌ ٚصم انضٕء األحٙ يٍ انشٙء انٗ انعٍٛ 

 .َص يبدأ االَخشبز انًعخقًٛٙ نهضٕء -2

نخٙ ٚعخٓهكٓب انضٕء انًُبعث يٍ َقطت شٙء، فٙ ٔظظ شفبف ٔ يخجبَط، بًعخقًٛبث يٕجٓت بعٓى فٙ يُحُٗ ًٚكٍ حًثٛم انًعبزاث ا

 .: شعاعا ضوئٌا: نسمً كال من هذه المستقٌماتاالَخشبز ابخدءا يٍ انُقطت انشٙء

 قٕاٍَٛ دٚكبزث نالَعكبض ٔ االَكعبز  -3

 قانونا ديكارت لالنعكاس -أ

 ٕازد ٔ انشعبع انًُعكط ٕٚجداٌ فٙ َفط انًعخٕٖ ) يعخٕٖ انٕزٔد(.انشعبع ان :القانون األول -

ii':  يخعبٔٚخبٌ i'ٔ شأٚت االَكعبز  iشأٚت انٕزٔد  :القانون الثاني -  

 قانونا ديكارت لالنكسار -ب

 اع المنكسر ٌوجدان فً نفس المستوى. الشعاع الوارد و الشع :القانون األول -

2211ترتبطان بالعالقة:  2iوزاوٌة االنكسار  1iزاوٌة الورود  :القانون الثاني - sinsin inin . 

 (2ْٕ يعبيم االَكعبز نهٕظظ ) 2n ٔ  (1ْٕ يعبيم االَكعبز نهٕظظ ) 1n :حٛث  
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F’ + P’ ≠  2 
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