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 تافراوت تأهٌلٌة الجدٌدةثانوٌة الال
 الوردي األستاذ: المختار

   3فرض محـــــــــروس رقـــــــــم
 الــــــــدورة االولى

 األولى باك علوم تجريبيةالمستوى: 

 كٌمٌاء -المادة: فٌزٌاء
 مدة اإلنجاز: ساعتان

 19/01/2010  التارٌخ:
 ريريؤخد بعيه االعتبار تنظيم ورقة التح :ملحوظة

 يجب أن تعطي العالقة الحرفية قبل التطبيق العددي

 استعمال رقميه معبريه في التطبيقات العددية

 نقط( 7) يــــــاء:كيمال 

 

 

 

 

 

لكترولٌتً لنثرات المغنزٌوم إلنعتبر المحلول ا
)(3)(

2 2
aqaq NOMg    0دو تركٌزC. 

I - ة منحنى التدرٌج أسفله. لدلك تم قٌاس المواصلة نرٌد تحدٌد التركٌز بواسطG  لهذا المحلول بخلٌة تابثتهاmK 1,0. 

SGنعطً: 025,0. 

 حدد موصلٌة هذا المحلول. -1

 .lmolو  3mmolاستنتج مبٌانٌا تركٌز المحلول ب  -2

علما أن  -3
1200714,0

3

 molmS
NO
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 .2Mgحدد قٌمة الموصلٌة المولٌة األٌونٌة ألٌون  

2Mgحدد تعبٌر المعامل الموجه لمنحنى التدرٌج بداللة  -4
 و

3NO
.  

II-   نقوم بإضافة إلىmlV 1000  ن الماء المحلول السابق  حجما مmlV 1501  

 ما هي القيمة التي يشير إليها جهاز قياس المواصلة؛ -1

VUأعطى جهاز الفولطمتر توترا فعاال قيمته  -2 5 .أحسب شدة التيار المارة الدارة . 

 نقطة ( 31) الفيزيــــــاء:
 ن( 7التمرين األول ) 

  .r' =10 و  E=20V ،E'= 16 V، R=200 نعتبر الدارة الممثلة جانبه، حٌث 
  ؟ UABما هً قٌمة التوتر  -1

 .iو  1i ،2iأحسب شدات التٌار  -2

 أحسب القدرة الممنوحة من المولد. -3
 المكتسبة من طرف المستقبل. القدرة أحسب -4
 من طرف المستقبل. القدرة الممنوحةأحسب  -5
 أحسب مردود المحرك. -6

 أحسب القدرة المبددة فً المحرك.-7
 

 ن( 6) التمرين الثاني
 تتكون الدارة الكهربائٌة أسفله من: 

  r=4Ωومقاومته الداخلٌة  E=12V*مولد كهربائً قوته الكهرمحركة 
  E’=3Vربائً قوته الكهرمحركة المضادة محرك كه *

   r’=2Ωومقاومته الداخلٌة 

  R*موصل أومً  مقاومته 

  I=0,5Aٌشٌر إلى القٌمة  ر*جهاز أمبٌرمت

 التً ٌمنحها المولد لباقً الدارة exأحسب القدرة الكهربائٌة  -1

المكتسبة من طرف المحرك .إلى أي نوع من  أحسب القدرة الكهربائٌة  -2
 القدرات تتحول 

)'(بٌن أن: -3
'
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.أحسبها ، 

 ماهً القدرة الحرارٌة الضائعة بمفعول جول فً الدارة -4

 . المستقبلحدد مردود  -5

 هل مبدأ انحفاظ الطاقة ٌتحقق. -6
 

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

 

 

 


