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الشعبة  :علوم رياضية

نيابة أشتوكة أيت باها
المدة  :تساعتان

السنة الدراتسية 1014 / 1015 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء )  13,00نقطة ( )  85دقيقة (

التنقيط

 التمرين األول :حساب شدة المجال الكهرتساكن )  7,25نقط ( )  45دقيقة (
نعطي :

= 9.109 m 3 .Kg.s-2 . C-2

=  ، kشدة الثقالة

g= 10 N/Kg

شحنتان كهربائيتان  qAو  qBموجبتان ومتساويتان  qA = qB = 1,6 .10 Cوضعتا بالتتابع في نقطتين  Aو  Bتوجدان عل
AB = 2a = 20 cm
نفس المستقيم الرأتسي متباعدتين بالمسافة
و  aو qA
 .1أكتب تعبير شدة المجال الكهرتساكن ) EA(Bالمحدث من طرف الشحنة  qAفي النقطة  Bبداللة
-7
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) إنجذابية أو نابذة ( معلال جوابك
 .1حدد طبيعة متجهة المجال الكهرتساكن
باتستعمال تسلم مناتسب
 .3حدد مميزات متجهة المجال الكهرتساكن في النقطة  Bثم مثل
 .4إتستنتج  Fشدة القوة الكهرتساكنة المطبقة من طرف االشحنة  qAعل الشحنة qB

 .5النقطة  Cتنتمي ال القطعة ] [ABبحيث = BC
أ .أحسب شدة المجال الكهرتساكن ) EA(Cالمحدث من طرف الشحنة  qAفي النقطة  ) ، Cإنجذابية أو نابذة (
ب .أحسب شدة المجال الكهرتساكن ) EB(Cالمحدث من طرف الشحنة  qBفي النقطة  ) ، Cإنجذابية أو نابذة (
ج .إتستنتج شدة المجال الكهرتساكن )  E (Cفي النقطة  ) ، Cأرتسم الشكل (
 .6نعلق قرب النقطتين  Aو  Bنواتسا كهرتساكنا تحمل كريته شحنة  ، qOفينحرف عن الخط الرأتسي بزاوية 𝜶 =17,75°
 ،فتستقر كريته في نقطة  Oتنتمي ال واتسط القطعة ] [ABأنظر الشكل جانبه
عند النقطة  ، Oعلما أن هذه النقطة تبعد عن المنتصف  Mللقطعة
أ .حدد مميزات متجهة المجال الكهرتساكن
] [ABبالمسافة OM = a :
ب .أحسب شدة القوة الكهرتساكنة المطبقة عل كرية النواس علما أن كتلة هذه األخيرة هي m = 1 g
ج .إتستنتج قيمة شحنة كرية النواس

 التمرين الثاني  :طاقة الوضع الكهرتساكنة )  5,75نقط ( )  40دقيقة (
يبعث مدفع إلكترونات لراتسم التذبذب إلكترون ,فيدخل ,من الثقب Kبدون تسرعة بدئية ,مجاال كهرتساكن ناتجا عن التوترU0
المطبق بين الصفيحتين الرأتسيتين و التي تفصل بينهما المسافة  . d=1cmتنطلق حزمة اإللكترونات من  Kبسرعة ضعيفة
يمكن اعتبارها منعدمة
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 .1بتطبيق م.ط.ح .أوجد تعبير تسرعة اإللكترون  v 0عند الثقيب . T
 .1ما قيمة التوتر U0الذي يجب تطبيقه للحصول عل تسرعة . v0  5930km.s 1
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 .3احسب تغير طاقة الوضع الكهرتساكنة إللكترون عند انتقاله من  Kإل . T
 .4بين أن حركة اإللكترون عند انتقاله من Tإل  Oحركة مستقيمية منتظمة.
 .5تدخل اإللكترونات مجاال كهرتساكنا  Eبين صفيحتين أفقيتين و متوازيتين Pو’ Pطبق بينهما توترا كهربائيا
 . U  10Vالمسافة بين  Pو’ Pهي  . d  1cmو تخرج اإللكترونات من المجال الكهرتساكن عند الموضع  Sأرتوبها في
المعلم ) (O ;x ;yهو . y S  2cm
أ .أعط مميزات القوة الكهرتساكنة  Fالمطبقة عل إلكترون داخل المجال . E
ب .أوجد شغل القوة الكهرتساكنة  Fالمطبقة عل إلكترون عند انتقاله من  Oإل . S
ج .اتستنتج  E peإللكترون بين  Oو . S
د .بتطبيق انحفاظ الطاقة الكلية ,احسب تسرعة اإللكترون عند الموضع. S
نعطي  :كتلة اإللكترون  me  9,11.10 31 kgو الشحنة االبتدائية . e  1,6.1019 C

 الكيمياء )  7,00نقطة ( )  35دقيقة (

التنقيط

 التمرين الثالث :تحديد تركيز محلول ما )  7,00نقط (
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في كاس يحتوي عل  V1 = 20 mLمن محلول مائي  S1لثنائي أوكسيد الكبريت المحمض تركيزه  ، C1نصب
 (K+ , Mnو اللون البنفسجي تركيزه
تدريجيا بواتسطة تسحاحة مدرجة محلوال مائيا  S2لبرمنغنات البوتاتسيوم )
. C2 = 10-4 mol / Lعند كل إضافة يختفي اللون البنفسجي بسرعة  .عند صب الحجم  V2 = 5 mLمن المحلول S2
يظهر اللون البنفسجي ويبق في الخليط  .الهدف من هذا التمرين هو تحديد تركيز المحلول S1
2+
S
 Mnو )(aq) / SO2 (aq
المزدوجتان المتدخلتان في التفاعل هما (aq) / Mn (aq) :
 .1ما إتسم هذه العملية وما هدفها ثم أرتسم التبيانة التجريبية لهذه العملية
 .1عرف التكافؤ وكيف نحدده تجريبيا وما نسمي الحجم V2
 .3حدد المتفاعل المؤكسد والمتفاعل المختزل ثم أكتب أنصاف معادلة التفاعل
 .4إتستنتج المعادلة الحصيلة وأنشيء الجدول الوصفي لهذا التفاعل
 .5حدد تعبير  C1ثم أحسب قيمته
 .6يحتوي  1Lمن المحلول  S1كتلة )  m ( SO2من ثنائي أوكسيد الكبريت الموجودة في  1Lمن هواء مدينة صناعية
أ .أحسب الكتلة ) m ( SO2الموجودة في  1Lمن هواء مدينة صناعية
ب .إ ا علمت أن كتلة غاز ثنائي أوكسيد الكبريت المسموح بها من طرف المنظمة العالمية للصحة  OMSفي لتر واحد
للهواء هي  . m’ ( SO2 ) = 0,05 ug :ما ا تستنتج ؟
نعطي :

ألربت اينشتاين :

M ( S ) = 32 g/ moL

،

M ( O ) = 16 g / moL

”املعرفة ليست املعلومات ،فمـــــــصدر املعرفة الوحـــــــيد هو التجربة واخلربة”

حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق

تصحيح فرض حمروس رقم  1الدورة 2
أوىل علوم رياضية

