
 

                                                                                                    
 

 الــدورة الـــثـــانــيـــة  3 :رقــم    كتابيفـــرض 

 لفيزياء و الكيمياء::  المادةالمادة

 التأهيلي الثانوي التعليم لسلك التكنولوجيا جدع::المستوىالمستوى
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1 | P a g e  

 

MM((AAll))==  2277gg//mmooll  ;;  MM((CCll))  ==  3355,,55  gg//mmooll  ;;  VVmm  ==  2244LL//mmooll  ;;  MM((CC))==1122gg//mmooll  ;;  MM((HH))==11gg//mmooll  ;;  MM((OO))==1166  gg//mmooll  

  ((نقطنقط    88))    ::كــــيـــميـــاء  كــــيـــميـــاء  
 لغليكوزلغليكوزاا  ::اجلزء األول اجلزء األول 

حجمه  الغليكوز في الماء المقطر للحصول على محلول الغليكوز  من  mنذيب كتلة  .C6H12O6نوع كيميائي صيغته اإلجمالية  وزغليكلا       
V0 = 150 mL  ذي تركيز موليC0 = 0,1 mol/L. 

 .الموجودة في المحلولالغليكوز  كمية مادة  n( C6H12O6)أوجد   .1

 .المذابةالغليكوز  كتلة   m استنتج   .2

 .الخطوات المتبعة لتحضير هذا المحلول أعط  .3

 .C2من الماء الخالص فنحصل على محلول جديد تركيزه  mL 90من المحلول السابق ونضيف إليه حجما   V1=10mLنأخذ حجما  .4

 .بماذا تسمى هذه العملية  1-4
 .للمحلول الجديد C2حدد التركيز   2-4
 .Fأوجد معامل التخفيف   2-4

 التفاعل بني األلومنيوم وغاز ثنائي الكلورالتفاعل بني األلومنيوم وغاز ثنائي الكلور  : :   اجلزء الثانياجلزء الثاني

 .(AlCl3)ليعطي كلورور األلومنيوم  (Cl2)وغاز ثنائي الكلور  (Al)يتم التفاعل بين األلومنيوم  
 .أكتب معادلة هذا التفاعل الكيميائي ووازنها .1

 .الكلورمن غاز  ثنائي  V = 1,44 Lمن مسحوق األلومنيوم وحجم   m = 0,81 gننجز التفاعل بين  .2

 .لكل من األلومنيوم وغاز ثنائي الكلور n0(Cl2)و   n0(Al)أحسب كمية المادة البدئية  – 1.2
 .هذا التفاعل رأنشئ الجدول الوصفي لتطو  – 2.2
 .متفاعل المحد للتفاعل و استنتج ال xmaxحدد التقدم األقصى  – 3.2
 .أنجز حصيلة المادة للمجموعة في الحالة النهائية – 4.2
 .أحسب كتلة كلورور األلومنيوم الناتج – 5.2

  ((نقطنقط    66,,0000    ))  ::    11فــــيـــزيـــاء فــــيـــزيـــاء 
، موصال  (2)مولدا مركبا على التوالي مع صمام ثنائي مؤمثل مميزته ممثلة في الشكل   (1) ارة الكهربائية الممثلة في الشكلتمثل الد            

 .V 6=NPU  نعطي. وأمبيرمتر  Rأوميا مقاومته 
 . Rو  NPU  ،ACUاعط تعبير شدة التيار الكهربائي المار في الدارة بداللة  .1

 .Am 33=Iأعطى قياس شدة التيار المار في الدارة القيمة  .2

 . الذي يشتغل تحته الصمام AC Uعين التوتر 1.2

 . مقاومة الموصل األومي Rاحسب  2.2

 .مستقطب في المنحى المعاكس (3الشكل )نعوض الصمام السابق بصمام ثنائي زينرمميزته مؤمثلة  .3

 . استنتج قيمتهما مبيانيا و zUوتوتر زينر  Usعرف عتبة التوتر  1.3
 . اعط تبيانة التركيب  ..2



 

 . بمرور التيار علل لماذا يسمح الصمام زينر. mA5=Iإلى القيمة   ريشير األمبير مت 4.3

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ((نقطنقط      0000,,66))  :  :  22  فــــيـــزيـــاء فــــيـــزيـــاء 
 

، موصل أومي مقاومته  rومقاومته الداخلية  Eقوته الكهرمحركة   Gمولد كهربائي : من  1 –يتكون التركيب الكهربائي الممثل في الشكل 
R جهاز أمبيرمتر وجهاز فولطمتر ،. 

 :امأل الجدول التالي .1

  

 الصمام المتألق كهربائيا المصباح الكهربائي المقاومة الضوئية اسم ثنائي القطب
    نوعه
    رمزه

 مميزته

 
 
 
 
 

  

  

 .Rوالموصل األومي  Gلكل من المولد   U= f(I)المميزة  -2يعطي المبيان الممثل في الشكل . 2

 .عين مميزة كل من المولد و الموصل األومي معلال جوابك،   -2انطالقا من  الشكل   1.2
 .Rأعط تبيانة التركيب التجريبي التي مكنتنا من الحصول على مميزة الموصل األومي   2.2

 .استنتج معادلة مميزة المولد. للمولد rوالمقاومة الداخلية  Eأوجد مبيانيا القوة الكهرمحركة   3.2

 .Rمقاومة الموصل األومي أوجد   4.2
  
  

  

  

  

  

  

  
 

 

 


