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 تأهٍلٍت الجدٌدةثاًىٌت الال

 تافراوث
 م. الىرديذ: 

 IIIرقـــــــــم:فرض محـــــــــروس 

 ثانيتاللــــــــدورة ا

 .ثب.ع.1المستوى : 

 كٍوٍاء -فٍسٌاء الوادة:
 ساعتاى. اإلًجاز:هدة 

 04/232002/ التارٌخ:
 

 نقط( 8 ) يــــــاء:كيمال 

 

 

 

 

 

 4) (التمرين األول :  

 تووهأسفله ثن ألجدول أًقل ا1- 

يل 1٬  أالسم ث ي ي م نائ     بوتان1- ث

  لصيغتانصف

 المنشورة

    

 لكتابتا

 لطبولوجيتا

  
 

 

  

  ( 4)ثانيالتمرين ال

  M=70g/molكتلته الوىلٍت  غٍر هشبع و غٍر حلقً، (A)ًعتبر هركبا هٍدروكربىًٍا  

  .ثن أعظ إسن الوجوىعت التً ٌٌتوً إلٍها (A)حدد   الصٍغت اإلجوالٍت ل  -1

ضعهتوا كباث جوٍعأعظ  -2 تمو ية   ال خط   .التجسٍنهتواكباث  و هع تحدٌد أسواءها (A)ل ال

     M(H)=1g/mol  M(C)=12g/molًعطً : 
 

 نقطت ( 21) الفيزيــــــاء:

 

 
 

 

 

 

 

 ن( 6) التمرين األول

نها هوغٌطت  برةإ ًضع   ك م دوران   ي قطة Oرأسً  حول محور ال ي ن   .۟   ف

 .الوجال الوغٌاطٍسً هوٍساث هتجهت أعظ1 - 

.VBوهركبت رأسٍت  HBعلى هركبتٍي:هركبت أفقٍت TBتتىفر هتجهت الوجال الوغٌاطٍسً األرضً  

Tهٌظوها  H Bالوركبت األفقٍت
5- 

2.10  =HB  فً ًقطتO  وزاوٌت الوٍلI   46°تساوي. 

 .VBو  TBاحسب هٌظوً الوتجهتٍي  2- 

TBشذته  ًمغنطٌس مستقٌم نضع 410*5 متعامدٌن المغنطٌسو  بحٌث إتجاهً اإلبرة. 

 .مثل مبٌانٌا خطوط  المجال المغناطٌسً لمغنطٌس مستقٌم 3- 

شدة المجال المغناطٌسًأحسب 4- 
'B  فً النقطة.O   غٌر مهملة.  متجهة المجال المغناطٌسً األرضً علما أن   

 . : المجال المغنطيسي المحدث من طرف تيار كهربائي  ن( 6) انيثالتمرين ال

( أفقٌة ٌمكنها الدوران حول   محور رأسً ٌمر من مركزها، وضعت بمسافة من موصل رأسً. عندما ال ٌمر تٌار كهربائً، نصف SNإبرة ممغنطة )
قطع الموصل )المسافة من اإلبرة إلى الموصل كبٌرة بالمقارنة مع بعد اإلبرة(.[ SNٌالمستقٌم )  

؟تٌار كهربائً رة  عندما ال ٌمر أي   1-   ما هو منحى اإلب
ماهو منحى اإلبرة إذا كان التٌار المار فً الموصل من األسفل إلى األعلى؟  2 

 
510*2 HB ال المغناطٌسً األرضًمتجهة المج علما أن  غٌر مهملة  و   . α=  1°علما أن اإلبرة خضعت لدوران  -3 

أ  احسب شدة  المجال المغناطٌسً المحدث من طرف  التٌار الكهربائً      
  استنتج شدة المجال المغنطٌسً الكلٌة فً مركز االبرة. ب 

؟ ماهً إذن شدةα'= 54°تمكننا من انحناء  اإلبرة بزاوٌة  التً  Aما هً شدة التٌار' .I =  = Aإذا كانت شدة التٌار المارة سابقا هً:    4 
المغناطٌسً  بجوار اإلبرة؟ المجال    

 

 

 

 


