تصحيح الفرض الوحروس
اىسحاحت ٍذسجت بها

 --1حبٍاّت اىَعاٌشة :

(ٍحيىه بشٍْغْاث اىبىحاسٍىً)

حاٍو

مأس به (مبشٌخاث اىحذٌذ
ٍحشاك ٍغْطٍسً

Fe3+/Fe2+

 --2اىَزدوجخاُ اىَشاسمخاُ فً اىخفاعو :

و


اىَعادىت اىحصٍيت ىيخفاعو :

+5

ٌَ --3نِ حعٍٍِ اىخنافؤ بخغٍش ىىُ اىخيٍط اىخفاعيً حٍج ٌخحىه عْذ ىحظت اىخنافؤ اىى ىىُ اىبشٍْغْاث اىبْفسجً
 --4أ  -اىجذوه اىىصفً :

0
5X
5Xm

0
X
Xm

 اىخقذً االقصى  : Xmىذٌْا )-Xm=0
-4ب مٍَت ٍادة اىحذٌذ : II
-4ث

عْذ اىخنافؤ ىذٌْا )=C1V1 . :

)
-X
)-Xm

(ni
(ni
)-5.X
(ni
)-5Xm
=0

(ni
ni
(ni
=0

( niارُ )=C2.Ve=8.16.10-3 mol
)=5Xm =5*8.16.10-3 =10.8.10-3 mol

()=5Xm=5 ni

( niارُ =4.08 mol/L

ٍىضىع اىفٍزٌاء :1
A

-1حـــــبٍاّت اىذاسة .

M

 --2اىطاقت اىخً ٌَْحها اىَىىذ حسخهيل فً اىَحشك

V

اي :

 We =Wu+Wjوٍْه UpN.I.Δt= (E-rI).I.Δt =E’.I.Δt + r’.I2.Δt.
وباىخاىً ّجذ أُ

= 0.72 A

=I

اىخقذً
0
X
Xm

( هزا هى قاّىُ بىًٌ )

اىحاىت
اىبذئٍت
اىىسٍطت
عْذ
اىخنافؤ

(Xm= ni
(ni
ِ

 -3أ

اىقذسة اىَنخسبت ٍِ طشف اىَحشك Pe=UM.I=(E’ + r’.I).I=10.88 w :

-3ب

اىقذسة اىْافعت اىخً ٌَْحها اىَحشك :

- 3ج

اىطاقت اىَبذدة فً اىذاسة ميها Pj=(r+r’)I2=6.32 w :

-3د ٍشدود اىَحشك :

Pu=E’I=5.18w

𝜌

= 0.47= 47 %

We=Pe Δt=10.88*2.75 =29.92 wh =107712 J

 --4اىطاقت اىَنخسبت ٍِ طشف اىَحشك :

Wu=Pu. Δt= 14.245 wh=51282 J
Wj=P’j. Δt =r’.I2 Δt=15.68wh =56453.76 J

اىطاقت اىٍَناٍّنٍت ( اىْافعت ):
اىطاقت اىَبذدة فً اىَحشك .:

ٍىضىع اىفٍزٌاء 2
-1اىخَثـٍو بذوُ سيٌ :

⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇𝐵

 -2شذة اىَجاه BT
ىذٌْا

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

ارُ

⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵

)BT2=B12+B22+2.B1.B2.cos(180-40

اي

اي BT2=2B12(1 +cos(140) ) =0.47 B12
)BT2=2B12 +2.B12.cos(140
وباىخــــــــــــــــــــــــــاىً BT=1.71.10-3T
اىجزء : 2
 -1حعبٍش شذة اىَجاه :

=B1

 -2حساب شذة مو ٍِ اىَجاىٍِ :
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵

َّ-3ثو مو ٍِ  B1و  B2ب 2cm
 --4احذاثٍخً مو ٍِ اىَجاىٍِ فً اىَعيٌ

:
⃗⃗⃗⃗⃗
𝑇𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗ بخعبٍش اخش
⃗⃗⃗⃗⃗ بخعبٍش اخش

شدة متجهة المجال المغنطيسي الكلي :

⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗

 -3اىعالقت اىَخجهٍت :

⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗

⃗⃗⃗⃗⃗

BT2=B12+B22 = 2. B12 =2.83.10-3 T
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اولــى علوم تجريبيت
هدة االًجاز  :ساعتاى

موضوع الكيمياء ( 5.6نقط )
نعاٌر حجما  V1=10 mLمن محلول اٌونات الحدٌد  IIتركٌزه C1مجهول بواسطة محلول برمنغنات البوتاسٌوم
 ( K+(aq) +تركٌزه المولً C2=1.2 mol/L
) )(aq
(1ن)
-1انجز تبٌانة المعاٌرة مع تحدٌد اسماء االدوات الزجاجٌة المستعملة
-2عٌن المزدوجات المشاركة فً التفاعل ثم اكتب المعادلة الكٌمٌائٌة الحصٌلة 1( .ن)
 -3كٌف ٌمكن تعٌٌن التكافؤ ؟(1ن)
-4عند التكافؤ  ,حجم المحلول المضاف هو Ve=6,8 mL :
أ -انشًء جدول التقدم لتطور المجموعة الكٌمٌائٌة عند التكافؤ ,حدد التقد االقصى 1( Xmن)
ب -حدد كمٌة مادة اٌونات الحدٌد  IIالمعا ٌَرة 1( .ن)
ت -أحسب التركٌز المولً 1.5( C1ن)
موضوع الفٌزٌاء  5.5 ( 1نقط )

1ن
1ن
0.6ن
0.6ن
0.6ن
1ن
1ن

موضوع الفيزياء  8( 2نقط )

الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزء 1
نعتبر مغنطٌسٌن  A1و  A2مماثلٌن موضوعٌن كما ٌبٌن الشكل جانبه :
ٌحدث كل مغنطٌس مجاال مغنطٌسٌا فً النقطة  Mشدته 2,5.10-3T
(1ن)
وكذا
 -1مثل متجهتً المجال و
(1ن)
 -2احسب شدة المجال المغنطٌسً الكلً
الجـــــــــــــــــــــــــــــــزء 2
نعتبر سلكٌن موصلٌن مستقٌمٌٌن ال نهائٌٌن  F1و  F2متوازٌان تفصل بٌنهما المسافة ٌ , dمر بهما تٌاران كهربائٌان شدتهما على
التوالً  І1و , І2منحاهما من االمام الى الخلف بالنسبة للورقة (اختراق الورقة ).
نرٌد تحدٌد ممٌزات المجال المغنطٌسً المحدث من طرف هذٌن التٌارٌن على المستوى المتعامد مع السلكٌن بالنقطة  Oالموجودة على
المسافة  d1من  F1و  d2من . F2
معطٌات u0=4π.10-7 (SI) - d=5cm - d2=3 cm - d1=4 cm - І2=30 A - І1=40 A :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اعط تعبٌر شدة المجال المغنطٌسً الذي ٌحدثه التٌار  І1بداللة  d1و  І1و  u0بالنقطة 1( Oن)
احسب الشدتٌن  B1و  B2لمتجهتً المجالٌن المغناطٌسٌٌن المحدثٌن على التوالً من طرف  І1و  І2بالنقطة 1( Oن)
1( 1 cm ---> 0.1 mTن)
مثل المتجهتٌن  B1و  B2بالسلم
(1ن)
اكتب احداثٌات المتجهتٌن  B1و  B2فً المعلم ) (O ,i , j
اكتب العالقة المتجهٌة بٌن  B1و  B2والمتجهة الكلٌة  BTبالنقطة 1( Oن)
مثل المتجة  BTفً المعلم واحسب شدتها (1ن)

وفقك هللا وزادك في العلم بسطة

