
2010/2011السنة الدراسية  اختبار الفصل الثاني في مادة   
 العلوم الفيزيائية

ضريثانوية محمد بن يوسف خ  
ر    ت2 ، ع تج2: القسم  -القبة–   

  
  :1تمرين 

  
فس ية و أجھزة اخرى ، حضرت المخبرية عند نلباستعمال خلية قياس الناقھدفھا قياس الناقلية خالل حصة أعمال تطبيقية في المخبر 

تساوية الحجوم مختلفة التراكيز وذلك باستعمال محلول  م  )………S1 ,S2 ,S3 , S4 , S5(عدة محاليل مخففة )25°(درجة الحرارة 
  .V0 = 20mlوحجمه )C0(  تركيزه )K2SO4( لكبريتات البوتاسيوم ) 0S(ابتدائ 

  .لھذه التجربةمثل مخطط الدارة المناسب / 1
  .من المحليل السابقةS5 و S2ذ اختفاء البطاقة الحا ملة لمعلومات حول تراكيز المحلولين أثناء التجربة الحظ األستا/ 2
   .S5 و S2 لأل ستاذ بتحديد تركيزي المحلولين اقترح بروتوكوال تجريبيا يسمح/ أ

G(ms)

C(mmol/l)

0 1

2

  لماذا تؤخذ المحاليل مخففة؟/ ب
 .ءفي الما) K2SO4(أكتب معادلة انحالل كبريتات البوتاسيوم /ج

  ل؟يلا المحا يمكن قياس ناقلية ھذهاشرح لماذ
  
 )1الشكل (،G=f(C)سمحت نتائج القياس برسم البيان / 3
 ).1الشكل(علومة التراكيز متغيرات الناقلية بداللة التركيز المولي  للمحاليل السابقة ال 
  وما ھي شروط استعماله؟.G=f(C)كيف يسمى البيان / أ
  :ى الترتيبعل فوجدتS5 و S2قيست ناقلية المحلولين /ب

=2,93ms G2،G5=8,54ms  استنتج بيانيا تركيز المحلولينS2 و S5.  

  

أحسب التركيز   .S2 مرة يعطي الملحول 25 :ب) 0S (اذا علمت أن تمديد المحلول/4
  ).0S( للمحلول األصلي C0المولي 

  .)0S (المحلول  المولي لكل شاردة في التركيزاستنتج /ب
  
                                                                                         .S2  للمحلول2б ثم استنتج  )0S(  للمحلول 0б ةاحسب الناقلية النوعي/ أ/ 5

  :)25°(  نعطي عند
K

+ =7.35ms.m2.mol-1              SO4
2- =16ms.m2.mol-1              .                            ) 1الشكل(                                         

  .ةل للخلية المستعمKاستنتج ثابت الخلية / ب
                                       :2تمرين
                                                                                        →         

 1

  .T5 -2.10 = HBحيث   HBنريد التحقق من قيمة المركبة األفقية لشعاع الحقل المغناطيسي األرضي 
  

  .في المتر  لفة 1000 ،حيث تحتوي الوشيعة على )2(من أجل ذلك نستعمل الدارة الكھربائية الموضحة في الشكل
 نضع ابرة ممغنطة في مركز الوشيعة بحيث تكون لفات ھذه األخيرة موازية لمستوي الزوال المغناطيسي عندما تكون القاطعة مفتوحة -

       .وتكون االبرة متزنة
لتي انحرفت بھا  وكذلك  نغلق القاطعة ونضبط شدة التيار التي تجتاز الدارة على قيمة معينة نالحظ انحراف االبرة ، نقيس الزاوية ا-

  .و الوشيعةھربائي الذي يجتاز الدارة كشدة التيار ال
  . أكتب معادلة البيان .i  بداللة  شدة التيارα   تغيرات ضل الزاويةtg(α) = f(i)    )3الشكل( يمثل البيان -1
  .  الكھربائي مثل على الدارة اتجاه التيار/2

                                                                           →                                →  
الحقل المغناطيسي   و BH في الو شيعة  الكھربائيالناتج عن مرور التيار   Bbالحقل المغناطيسي   O مثل في مركز الوشيعة -أ/3

            →                               →                   → . األرضي 
ثم أوجد العالقة .  BH  الحقل المغناطيسي األرضي  و  Bالحقل المغناطيسي التي يصنعھا  αالزاوية  كذا  وB   مثل محصلة الحقلين- ب
  I 4∏.10-7.n.                                                         .و Bb          BHبين

  .= tg(α)            : بالشكل التاليية العالقةالنظره يمكن كتابة  أثبت أن-4
  

BH   
  )Iشدة التيار  ھي، nل للوشيعةھي عدد الحلقات في وحدة الطو.(  

   →                                       
  ا ؟ھل تتفق مع القيمة المعطاة سابق. للحقل المغناطيسي األرضي    BHبمقارنة العالقات السابقة استنتج شدة المركبة األفقية  -5



  
   

   خط الزوال المغناطيسي

 2

 

S u d

N o rd

B

M

H

  
N                                

    
  
  

O •                         
 

                                                     
                                                       Ⅰ 

S                                               
  +                                                       
 

                     

                   

 
   )3( الشكل  )                                                                         2(        الشكل             
  

      3:     تمرين
                                                                     

سكتي " يشكالن  ، اإلنزالق فوق ناقلين متوازيين،)مقاومته مھملة( M H) ( لناقل  ا  لقضيبل المقابل يمكن) 4(في  الشكل 
  . M H 0,12 m) ( ،طول القضيب "الصالب
  

 قطبيه عرض( U بين فرعي مغناطيس على شكل حرف القضيب نضع. بقصر الدارة عند وضعه على السكتينM H)  ( يسمح  القضيب
0,4 cm (شدتهحيث يولد حقل مغناطيسي  B = 0,1 T.  

  
من M H) ( ئ في  القضيب ٮاعد رسم الدارة الكھربائية مع ربطھا بمولد للتيار المستمر بطريقة يكون مرور التيارالكھربا -1

 . M الى النقطة H النقطة

  .على الشكل    مثل كيفيا قوة البالس/أ -2
  .1A =  i علما أن  ،أحسب شد تھا/      ب

  في حالة توازن؟ علل      )  القضيب (ھل الجملة -3
ل ھذه القوة على ّ،مث)  القضيب (ا على الناقل لتحقيق  توازن الجملة ،ما ھي مميزات القوة الواجب تطبيقھالاذا كان الجواب ب

  .الشكل
  

  
 

      
  

    
 

  
  
  
  

                                                                                      )4( الشكل                                                                       
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