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  )نقاط 4(:التمرین األول

I      –  0جمعنا كمیة من األكسجین الناتج من تفاعل كیمیائي في قارورتین حیث كانت درجة الحرارة°C   

  . 2atmمن غاز األكسجین تحت ضغط  2.5L یوجد بھا 1القارورة 
  .5atmمن غاز األكسجین تحت ضغط  1Lیوجد بھا  2القارورة 

  ) R=8,314:حیث(  .قارن بین كمیتي المادة الموجودة في القارورتین - 1    
   ما ھي قیمة الضغط في . في نفس درجة الحرارة نصل بین القارورتین بواسطة أنبوب مھمل الحجم  - 2    

  .القارورتین

II      – 20في غرفة اإلنعاش بالمستشفى توجد قارورة من الفوالذ تحتوي على غاز األكسجین حجمھL 
  Pa 1,8.107.تحت ضغط 

  باعتبار درجة الحرارة ثابتة؟ Pa 105ما ھو حجم الغاز عندما یصبح الضغط  -       

  )نقاط 5:(الثاني التمرین

وذلك بإذابة كتلة  C0=2,5.10-2mol .L-1تركیزه المولي  (-Na++Cl)نحضر محلول من كلور الصودیوم 
m=73,1 . 10-3 g  0,05 من كلور الصودیوم في حجم قدره L.  

  .باستعمال خلیة قیاس الناقلیة σبیشر ونقیس ناقلیتھ النوعیة نضع المحلول الناتج في 
  :فنحصل على النتائج التالیة L 0,05نعید التجربة السابقة لعدة مرات، بإضافة نفس الحجم من الماء 

  
  
  
  

  أكمل الجدول السابق؟ 'C.V=C'.Vباستعمال عالقة التخفیف  -1     
  ماذا تستنتج؟. f(c)= σ : أرسم المنحنى البیاني -2     
  : ت النوعیة المولیة الشاردیة لشاردة الكلور وشاردة الصودیوم ھياإذا كانت الناقلی -3     

  
  
 
  

  . mol .L-1 6-5.10أحسب الناقلیة النوعیة للمحلول تركیزه   -     

  . ن ھذه النتیجة بالنتیجة المتحصل علیھا بواسطة التجربةرقا -     

  V(L)حجم المحلول  0,05  0,10  0,15  0,20  0,25  0,30
0,50 0,60 0,74 0,98 1,44 2,80 ( s. L-1)σ  

            C(m mol.m-1) 
 



 

  )نقاط 7:(التمرین الثالث

I- وشیعة في تیار مرور عن الناشئ المغناطیسي الحقل دراسة :  

 تیار الوشیعة ھذه یجتاز، لفة 500 من تتكون R = 1,5 cm قطرھا نصف و L = 20 cm طولھا وشیعة
  I .   شدتھ كھربائي

  .)1الشكل (الوشیعة  ھذه أقطاب حدد - 1
  . الوشیعة لھذه المغناطیسي الحقل خطوط ثالث أرسم - 2
  ؟ الوشیعة ھذه داخل المغناطیسي الحقل ممیزات ھي ما - 3
  .L أصغر من طولھاR ھا قطر نصف یكون التي الوشیعة اسم ما/ أ - 4

   ؟ الوشیعة ھذه داخل الحقل لشدة الحرفیة العبارةأكتب / ب       
 المغناطیسي الحقل أن علما الوشیعة في I  التیار شدة أحسب    5 -

  ).0 = 4..10 –7 S.I .یعطى  ( mT 0,15 . یساوي الوشیعة ھذه داخل 

II- مغناطیسیین حقلین تراكب دراسة : 

 تیار مرور عن ناتجین مغناطیسیین حقلین تراكب یحدث   Mفي نقطة  
 الحقل شعاع شدة كانت حیث متعامدین محوراھما وشیعتین في كھربائي 
  = 60°  ویصنع زاویة.  B = 50 mT :ـب تقدر الناتج المغناطیسي 

  ).2(كما یوضح الشكل  )2(مع محور الوشیعة 
  : األرضي المغناطیسي الحقل بإھمال 

  .؟ ثم مثلھاM النقطة في وشیعة كل عن شئالنا المغناطیسي الحقل لشعاع األربعة الممیزات حدد - 1
  .DوA  لنقطتینا بجوار ) القطب نوع ( الوشیعتین وجھ  طبیعة حدد /أ  - 2

  .الوشیعتین رسم إعادة دون DCو BA   القطعتین بتوجیھ وشیعة كل في التیار جھة استنتج/ ب          
  .عندئذ الممغنطة اإلبرة توازن وضعیة أرسم  )1(عند قطع التیار عن الوشیعة  - 3

  )نقاط 4:(التمرین الرابع

  بعد على فیولد I1 شدتھ كھربائیا تیارا وطویل مستقیم سلك في یسري
 d=2cm شدتھ مغناطیسیا حقال B  حیث توجد القطعةMN ناقل سلك من 
  .10cm طولھا ) المقابل الشكل أنظر ( الطویل للسلك مواز و مستقیم و 
  . I1 = 2I2 = 2A: حیث I2ویجتازھا تیار  

 .MN نقطة من القطعةفي   ⃗ 푩مثل كیفیا شعاع الحقل المغناطیسي - 1
 .خاضعة لحقل منتظم؟ علل MN القطعة أن القول یمكن ھل - 2
 ؟B  المغناطیسي الحقل قیمة أحسب - 3
 .ومثلھا MN  القطعة على المطبقة ⃗ 푭 الكھرومغناطیسیة القوة قیمة أحسب -4

 ؟ ⃗ 푭 القوة تتغیر كیف ، جھتھ تغییر دون القطعة في المار التیار شدة مضاعفة عند -5

  

  فرصعود اجلبال                يعيش أبد الدهر بني احلومن ال حيب 

 انتھى 2/2الصفحة بالتوفيق أستاذ المادة 
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