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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/ 05 /13  التارٌخ:
 لتحرٌرٌؤخد بعٌن االعتبار تنظٌم ورقة ا :ملحوظة

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

 نقط( 9) :ٌــــــاءكٌمال 
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yxلشكل ( هً على اA(. الصٌغة االجمالٌة للمركب )B( و )Aنتوفر على خلٌط مكون من هٌدروكربونٌن غازٌٌن ) HC  بحٌث

 عددٌن صحٌحٌن طبٌعٌٌن. yو  xأن 

 .931,1Ad. و كثافته بالنسبة للهواء 71,85%( نسبة Aتمثل كتلة الكربو فً المركب ) -1

 (.Aأحسب الكتلة المولٌة للمركب ) -1-1
 دد المجموعة )أو المجموعات( الكٌمٌائٌة التً ٌمكن أن ٌنتمً الٌها. ( و حAأوجد الصٌغة االجمالٌة للمركب ) -1-2

molgCMنعطً: : /12)(  ،molgHM /1)(  

لهذه المتماكبات مع تحدٌد اسم  ( و أعط الكتابة الطبولوجٌةAأكتب جمٌع الصٌغ نصف المنشورة لجمٌع متماكبات المركب ) -1-3
 كل متماكب.

22( هً على الشكل التالً Bاالجمالٌة للمركب )الصٌغة  -2 nnHC . 

من غاز ثنائً أوكسٌد الكربون و  g3,16( Bمن المركب العضوي ) mٌنتج االحتراق الكامل فً غاز األوكسجٌن، لكتلة 

g0,10 .من الماء 

22لكامل مستعمال الصٌغة أكتب معادلة تفاعل االحتراق ا -2-1 nnHC .مع موازنتها 

(. و حدد Bباستعمال الجدول الوصفً للتفاعل و باعتبار أن كل المتفاعالت اختفت كلٌا أوجد الصٌغة االجمالٌة للمركب ) -2-2
 المجموعة الكٌمٌائٌة التً ٌمكن أن ٌنتمً الٌها. و أعط اسمه. 

 . Bالعضوي  للمركب mأحسب الكتلة  -2-3

(. ٌنتج عن هذا Bمن المركب ) 2V( و حجم Aمن المركب ) 1Vمن خلٌط ٌتكون من حجم  310cmننجز االحتراق الكامل  -4

االحتراق الماء و حجم 
2COV .فً الخلٌط 

و  1V  ،2Vأحسب 
2OV    .حجم األوكسجٌن الالزم لهذا االحتراق 

 نقطة ( 35) الفٌزٌــــــاء:
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 ن( 8) : الكهرمغناطٌسالتمرٌن 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

 .ABمنتصف القطعة  Oمَثل القوى المطبقة على السلك فً   -2
 . ABالمطبقة على  Fأحسب شدة القوة الكهرومغناطٌسٌة   -3

 على السكتٌن . cm30 ب القوى عندما ٌنتقل السلك شغل مجموعاحسب  -4

 

 

II-  َٔمش   -األفقٓ مُجُد فٓ وفظ مغرُْ اىذاسج اىغاتق  طشفً –( تشتظ خٕظ مٍمو اىنريح  2-وحقق اٖن اىرشمٕة اىمثٕه فٓ ) اىشنو

 .   Mتنشج قاتيح ىيذَسان دَن احرناك حُه محُس أفقٓ، َ اىطشف اىصاوٓ ىيخٕظ مصثد تنريح   شِػيّ مح

 (  g = 10 N/Kgٔثقّ اىغيل مرُاصوا ؟ ) وأخز :حرّ  Mٌٓ قٕمح اىنريح  ما  -1

  α = 30 0َوغٕش مه َضؼٕح اىغيل تحٕس ذنُن   I ` = 5 Aوؼذه شذج اىرٕاس تحٕس ذصثح   -2        
. 

`Fأحغة اىقٕمح اىجذٔذج  -أ      
 

 ىيقُج اىنٍشَمغىاطٕغٕح اىمطثقح ػيّ اىغيل . 

 غيل فٓ ٌزي اىحاىح؟   مارا ٔحذز ىي  -ب      
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 ن( 7) : البصرياتالتمرين الثاني

 الجزء األول

 ششَط سؤٔح شٓء ضُئٓ؟ ٌٓ ما -1

 أػظ وص مثذأ االورشاس اىمغرقٕمٓ ىيضُء -2

 َ االونغاس ئػظ قُاوٕه دٔناسخ ىالوؼناط -3

 الجزء الثانً
ج مغرُٔح أفقٕح آصجاجٓ قؼشي عمٕل، َ اىزْ َضغ ػيّ مش ذشد حضمح ضُئٕح دقٕقح أحادٔح اىيُن ػيّ عطح اىماء اىمُجُد فٓ اواء

 )أوظش اىشنو(.

11وؼطٓ مؼامو اونغاس اىمطيق ىيٍُاء  n  33,12َ مؼامو االونغاس اىمطيق ىيماء n. 

 -طح اىماء. أحغة صأَح االونغاس تاىىغثح ىيغطح اىناعش اىٍُاءمغ ع60وضثظ اذجاي اىحضمح اىضُئٕح اىذقٕقح تحٕس ذنُن صأَح  -1

 اىماء.

 .5,19صجاض ٌٓ  –ىيضجاض ػيما أن صأَح االونغاس تاىىغثح ىيغطح اىناعش ماء  3nأحغة مؼامو اونغاس اىمطيق  -2

 ج شم مصو مغاس اىحضمح اىضُئٕح فٓ األَعاط اىصالشح تؼذ االونغاس.آحذد قٕمح صأَح اونغاس اىحضمح اىضُئٕح ػيّ اىمش -3

 
  mirageLeظاهرة السراب الجزء الثالث: 

ذظٍش ظاٌشج اىغشاب ػىذما ذنُن دسجح اىحشاسج ىيجُ مشذفؼح، خصُصا فٓ فصو اىصٕف، حٕس ذأشش دسجح اىحشاسج ػيّ مؼامو 

ىغطح األسض. َ ميما اقرشتىا وحُ األسض ذضداد دسجح اىحشاسج، َ ذىقص قٕمح مؼامو االونغاس، مما اونغاس طثقاخ اىٍُاء اىمجاَسج 

 ٔإدْ اىّ ظٍُس اىغشاب.

 
تٕه طثقرٕه مه اىٍُاء َ أن  وقطح اىُسَد ػيّ اىغطح اىفاصو4Iتحٕس أن  4SIمصو اىمغاس اىمرثغ مه طشف اىشؼاع اىضُئٓ  -1

liiاىضأَح  2. 

 محددا منحى انتشار الضوء. Oاىشٓء اىزْ عٕالحظً اىمشاٌذ  حذد -2

 "من غش فلٌس منا"
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 4232 - 7تصحيح فسض محسَس زقم 

 اىنيمياء

   )وقاط 24( : َهاىتمسيه األ

 اىنستُن زتاػي األَجً: -3

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

  ن . -3-مثيو تيُتـ  -5إثيو ،-4 اىتضميح اىىظاميح: -4
اىتمامة اىمُضغ يتطية َجُد وفش اىُظيفح َ وفش اىضيضيح اىسئيضيح إال أن االختالف ينُن في مُضغ اىفسَع  َ ٌرا  -5

 غيس ممنه 

 تاىىضثح ىيفحم اىٍيدزَجيىي اىمدزَس.

 ن(7) ثاوياىتمسيه اى

3 – 

yxاىصيغح اىنيميائيح ىيمسمة اىٍيدزَجيىي: -3-3 HC  0ػيما أن yx  اىنتيح اىمُىيح َmolgHCM yx /156)( . 

 4x   َ8yإذن 

 خ أَ صينيُأىنىاخ.اىمجمُػح اىتي يىتمي ىٍا ٌرا اىمسمة ٌي:األىنيىا -3-4

4-  

 

5- 

 وضتىتج مه ٌري اىتجستح أن اىمسمة ٌُ أىنيه. -5-3

 مؼادىح اىتفاػو اىحاصو خاله ٌري اىتجستح. -5-4

2842 BrHCBrHC yx  

 اىمتمامثاخ اىممنه اىحصُه ػييٍا ٌي: -5-5

 

 

 

  في اتجاي اىمؼدىح. B Aيتحسك اىضيل  - 3

 . مغىاطيضيح َ ثـقو اىضيل َ زد فؼو اىضنتيهاىقُِ ٌي : اىقُج اىنٍسَ - 4

5-  F = B.I.AB = B.I.d = 1.6 N . 

         F.L.COS                = F.L = ألن :                    َ مىً :     ػمو محصيح ٌري اىقُِ يؤَه إىّ ػمو        - 6
 = 1.6 x 0.3 = 0.48 J    

 اىفيزياء

 (ن 9)اىتمسيه اىثاوي 

 اىجزء األَه

 ششَط سؤٔح شٓء ضُئٓ ٌٓ:  -1

 * أن ٔنُن مىثؼا ىيضُء أَ مضاءا َ ٔشرد جضءا مه اىضُء اىزْ ٔغرقثيً.

 * أن ٔصو اىضُء األذٓ مه اىشٓء اىّ اىؼٕه 

 وص مثذأ االورشاس اىمغرقٕمٓ ىيضُء. -2

اف َ مرجاوظ، تمغرقٕماخ مُجٍح تغٍم فٓ مىحىّ االورشاس ٔمنه ذمصٕو اىمغاساخ اىرٓ ٔغرٍينٍا اىضُء اىمىثؼس مه وقطح شٓء، فٓ َعظ شف

 .: شؼاػا ضُئيااترذءا مه اىىقطح اىشٓء: وغمٓ مال مه ٌزي اىمغرقٕماخ

 قُاوٕه دٔناسخ ىالوؼناط َ االونغاس  -3

 قاوُوا دينازخ ىالوؼناس -أ

 ُِ اىُسَد(.اىشؼاع اىُاسد َ اىشؼاع اىمىؼنظ ُٔجذان فٓ وفظ اىمغرُِ ) مغر اىقاوُن األَه: -

ii'مرغأَران:   i'َ صأَح االونغاس  iصأَح اىُسَد  اىقاوُن اىثاوي: -  

 قاوُوا دينازخ ىالونضاز -ب

 اىشؼاع اىُاسد َ اىشؼاع اىمىنغش ُٔجذان فٓ وفظ اىمغرُِ.  اىقاوُن األَه: -

2211ذشذثطان تاىؼالقح:  2iَصأَح االونغاس  1iصأَح اىُسَد وي: اىقاوُن اىثا - sinsin inin . 

 (2ٌُ مؼامو االونغاس ىيُعظ ) 2n َ  (1ٌُ مؼامو االونغاس ىيُعظ ) 1nحٕس:   

F R + P = 0 W( F )  

W( F )  
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 اىجزء اىثاوي

Corrigé 

 
1 sin 30 = 1,5 sin r 

sin r = 0,333 d'où r = 19,47° 

puis dioptre verre air : 

angle d'incidence 19,47 ° (angle alterne interne) 

1,5 sin 19,47 = 1 sin i' 

i' = 30° 

le rayon incident et le rayon émergeant ont des directions parallèles quel que soit l'indice n 

donc pas de dispersion de la lumière blanche par la vitre. 

par contre dans un prisme il y a dispersion de la lumière blanche, car la longueur d'onde de la lumière dépend de 

l'indice n. Le prisme est un milieu dispersif. 

 

 


