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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

 1424/ 40/  21  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 

 

 

 

 

 

),(لهٌدروكسٌد البوتاسٌوم BSنحضر محلوال مائٌا  

aqaq HOK و ذلك بإذابةgm 280,0ٌدروكسٌد البوتاسٌوم من ه

 من الماء المقطر.ml500فً KOHالصلب 

mlVBنأخد  100 من المحلول)( BS لٌهإو نضٌفmlVA 50  ًمن محلول مائ)( AS لحمض الكلورٌدرٌك

)( 3

  aqaq ClOH فنحصل على التكافؤ. نعتبر حجم الخلٌط المحصل علٌه هو .V. 

 للمحلول المائً هٌدروكسٌد البوتاسٌوم. BCأحسب التركٌز  -2

 عند مزج الخلٌط ٌحدث تفاعل بٌن أنواع كٌمٌائٌة موجودة فً الخلٌط. -1
 ل؟ علل جوابكما هو نوع هذا التفاع -1-2
 حدد المزدوجات المشاركة فً هذا التفاعل. -1-1
 أكتب المعادلة الكٌمٌائٌة لهذا التفاعل. -1-3
 للمحلول المائً لحمض الكلورٌدرٌك. ACباستعمال الجدول الوصفً للتفاعل عند التكافؤ استنتج التركٌز  -1-0

 الموجودة فً الخلٌط عند التكافؤ. أحسب التراكٌز المولٌة لألٌونات -1-5

)(موصلٌة المحلول  Aأحسب  -3 ASوB   موصلٌة المحلول)( BS.قبل مزجهما 

 بٌن أن تعبٌر الموصلٌة عند التكافؤ هو: -0
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VV
VC






 
 

 أحسب قٌمتها
123 نعطً: ..104,7  molmS

K
، 123 ..106,7  molmS

Cl
 

 123 ..1035
3

 molmS
OH

، 123 ..1020  molmS
HO

 

molgHM /1)(  ،molgOM /16)(   ،molgKM /39)(  

 

 نقطة ( 11) الفٌزٌــــــاء:
 ن( 6التمرٌن األول ) 

I- ًالناشئ عن مرور تٌار كهربائً دراسة الحقل المغناطٌس 
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II- دراسة تراكب حقلٌن مغناطٌسٌٌن 

 

 

 

 ن( 7)التمرٌن الثانً 

cmLلفة متصلة، طوله  1000Nلدٌنا ملفا لولبٌا عدد لفاته  80ائٌا شدته ، ٌمر فٌه تٌارا كهربI. 

 أرسم الشكل و مثل: -2
 طٌف المجال المغناطٌسً للملف اللولبً. -  
 الوجه الشمالً و الوجه الجنوبً للملف اللولبً. -  
 متجهة المجال المغناطٌسً فً مركز الملف اللولبً. -  

 نفترض أن الملف اللولبً طوٌل جدا، مشابه لملف لولبً طوله غٌر محدود.
 ر شدة المجال المغناطٌسً فً مركز الملف اللولبً؟ما هو التعبٌ -1

mAIحٌث  Bأحسب شدة المجال المغناطٌسً  -1 20؟ 

نضع محور الملف اللولبً عمودٌا على مستوى الزوال المغناطٌسً ) ٌحدد بواسطة إبرة ممغنطة فً غٌاب تٌار 
 رك حول محور عمودي.كهربائً(. فً مركز الملف اللولبً نضع بوصلة صغٌرة تتح

AIما هو اتجاه البوصلة عند  -0 0؟ 

mAIعندما ٌجتاز الملف اللولبً تٌار كهربائً شدته  20 تنحرف البوصلة بزاوٌة 5,57 . 

 ٌة للمجال المغناطٌسً األرضً.، المركبة العمودHBاستنتج شدة المجال المغناطٌسً  -5
 

 
 

 
 

 

 

 

 


