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حعطى الصُغ الحسفُت ) مع الخاطير ( كبل الخطبُلاث العددًت
ٌظمذ بأطخعمال ألالت الحاطبت العلمُت غير اللابلت للبرمجت
 الكيوياء )  7نقط ( )  00دقيقت (

التنقيط

 الخمسًٍ ألاول :عمىد زصاص  -فضت )  44دكُلت (

0,75ن
 0,75ن
0,25ن
1ن
 0,75ن
0,5ن
1ن
0,5ن
 0,5ن
1ن

إلهجاش عمىد هخىفس في املخخبر على صفُدت السصاص ) ، Pb(sصفُدت الفضت ) ، Ag (sمدلىل هترار السصاص
 ( Pb2+ , 2 Nجسكيزه  ، C1 = 0,1 mol.L-1مدلىل هترار الفضت )  ( Ag+ , Nجسكيزه  C2 = 0,05 mol.L-1وكىطسة أًىهُت
)
+
جدخىي على ألاًىهاث ) . ( K , Cl
بعد إهجاش العمىد هسكب بين الصفُدخين على الخىالي مىصل أومي و أمبيرمتر خُث أن املسبط  comلألمبيرمتر مسجبط
بصفُدت السصاص ٌ ، Pbشخغل العمىد ملدة  1hمىلدا جُازا شدجه I = 100 mA
وعطي 1 F = 9,65 .104 C . mol-1 :
 .1أزطم الخبُاهت الخجسبُت زم خدد كطبُت العمىد معلال حىابك
 .2إطخيخج مىحى مخخلف خمالث الشحىاث ) إلالكتروهاث وألاًىهاث (
 .3أعط الخبُاهت إلاصطالخُت لهرا العمىد
 .4أعطي هصفي معادلتي الخفاعل عىد كل إلكترود
 .5إطخيخج املعادلت الحصلُت للخفاعل زم أوش ي الجدول الىصفي لهرا الخفاعل
 .6أخظب كُمت خازج الخفاعل البدئي  Qriاملىافم للمعادلت
 .7أخظب كُمت جلدم الخفاعل  xبعد جمام مدة إلاشخغال
 .8أخظب حغير كمُت مادة السصاص ) Pb(sماذا حظخيخج ) هل جدىاكص أم جتزاًد كمُت السصاص (
 .9إطخيخج كخلت السصاص املخخفُت علما أن الكخلت املىلُت للسصاص هي M(Pb) = 207,2 g.mol-1
 .14أخظب كُمت جساكيز ألاهىاع الكُمُائُت  Pb2+ ، Ag+بعد جمام إلاشخغال  ،علما أن للمدلىلين هفع الحجم V = 200 mL

 الفيزياء )  14نقطت ( )  00دقيقت (

التنقيط

 الخمسًٍ الثاوي  :دزاطت خسكت الكسة في مجال الثلالت  7,00 ):هلط ( )  44دكُلت (
في ملابلت لكسة اللدم بين الفسٍلين  2ع ز أ و  2ع أ ف بالثاهىٍت الخأهُلُت أًذ باها  ،خسحذ الكسة الى الخماض  ،وإلعادتها
إلى املُدان ً ،لىم أخد الالعبين بسميها مً خط الخماض
بكلخا ًدًه لخمسٍسيها فىق زأطه .
لدزاطت خسكت الكسة  ،نهمل جأزير الهىاء وهىمرج الكسة بىلطت
مادًت  .وهأخد g = 10 m.s-2
في اللحظت  t = 0حغادز الكسة ًدي الالعب في هلطت A
جىحد على ازجفاع  h0 = 2 mمً ططذ ألازض بظسعت بدئُت
⃗⃗⃗⃗ ًكىن اججاهها شاوٍت  𝜶 = 25°مع املظخىي ألافلي اهظس

1ن
1ن
1ن

الشكل حاهبه
وعخبر العبا أخس مً فسٍم الخصم طىل كامخه h1 = 1,80 m
وٍلف على بعد  x1 = 12 mمً الالعب الري ًسمي الكسة
 .1بخطبُم اللاهىن الثاوي لىُىجً أوحد املعادالث الصمىُت ) vx(tو ) vz(tبداللت  V0و 𝜶 و g
 .2اطخيخج املعادالث الصمىُت ) x(tو )z(t
 .3أوحد معادلت املظاز بداللت  h0و  V0و 𝜶 و g
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ً .4لفص الالعب الخصم بمظافت  h’ = 70 cmهدى ألاعلى ولم ًىجح في الخصدي للكسة فترجطم هره ألاخيرة باألزض عىد
.5
.6
.7
.8

هلطت  Pأفصىلها  ، xp = 18 mأعط حعبير الظسعت البدئُت بداللت 𝜶 و  gو  xpو  h0زم أ خظب كُمتها
على أي إزجفاع  h2مً زأض الخصم جمس الكسة ؟
مثل مخططاث الظسعت  vx = f(t) :و ) vy = f (tبظلم مىاطب
أوحد اخدازُاث الظسعت عىد الىلطت  ، Fكمت املظاز زم اطخيخج مىظمها
أخظب املدة الصمىُت  tpاملظخغسكت مً طسف الكسة مً لحظت اهطالكها الى غاًت ازجطامها باألزض

 الخمسًٍ الثالث  :اطخغالل املجال املغىطِس ي لفسش الاًىهاث  7,00 ):هلط ( )  44دكُلت (
البساش جطبُلاث املجال املغىطِس ي في الحُاة الُىمُت وبالخددًد في املجال الرزي طلب الاطخاذ مً جالمُر علىم فيزًائُت ازىاء
الاشغال الخطبُلُت بالثاهىٍت الخاهُلُت اًذ باها اكتراح جلىُت لفسش الاًىهاث

ذاث كخلت m1 = 5,01 .10-27 Kg

ذاث كخلت  . m2 = 6,65 .10-27 Kgوطلب منهم الاحابت عً الاطئلت الىازدة اطفله بعد اكتراخهم

عً الاًىهاث
الخلىُت الخالُت :
الهداش الخجسبت هدخاج الى الجهاش املبين في الشكل حاهبه واملخكىن
مً حجسجين  :حجسة الدظسَع وحجسة الاهدساف .
جدخل هره الاًىهاث عىد الىلطت  ، T1بظسعت ًمكً اعخبازها
مىعدمت خُذ ًخم حظسَعها بىاططت الخىجس U = VP1 - VP2
مطبم بين صفُدت الدخىل  P1وصفُدت الخسوج . P2
حغادز الاًىهاث ذاث شحىت  qوذاث كخلت  mصفُدت الخسوج ،
عىد الثلب  T2بظسعت بدئبت

√ =  v0مخجهتها عمىدًت

على هره الصفُدت لخدخل مجاال مغىاطِظُا مىخظما مخجهخه
⃗⃗ عمىدًت على مظخىي الخبُاهت .فخىدسف هدى الالكط C
) شاشت مظدشععت (املىحىد في هفع مظخىي الصفُدت
 .1عبر بداللت  eو  Uعً الظسعت  v1الًىهاث ذاث الكخلت  m1و عً الظسعت  v2الًىهاث ذاث الكخلت  m2عىد الثلب T2
 .2خدد معلال حىابك مىحى مخجهت املجال املغىطِس ي لكي جخجه ألاًىهاث هدى الالكط ) (Cممثال كل مً ⃗ كىة لىزهتز و ⃗⃗
. P2

1ن
0,5ن
0,5ن
0,5ن
0,75ن
1ن
1ن
0,5ن
1ن

.3
.4
.5
.6

خدد كُمت  Pكدزة كىة لىهتز
بين أن الطاكت الحسكُت زابخت
بين أن مخجهت الدظازع اهجرابُت مسكصٍت
بين أن خسكت ألاًىهاث داخل الحجسة ) (Dدائسٍت مىخظمت

 .7اطخيخج حعبير كل مً الشعاع  r1والشعاع  r2ملظاز الاًىهاث
 Bو الكخلت
 .8ما الفائدة مً هرا الجهاش ؟
 .9لخكً  A1هلطت اصطدام الاًىهاث
مظدشععت ( ،أخظب املظافت A1A2
وعطي .B=0,5T , U=6.104v , e=1,6.10-19C :

والاًىهاث

بالالكط  Cو  A2هلطت اصطدام الاًىهاث

على الخىالي بداللت  eو  Uو

بالالكط  ) Cشاشت

اللاهىن الثاوي لالمخدان او املبدا العللي :
» في معلم مسجبط باللظم اذا كان مجمىع املعازف واملهازاث والكفاًاث جتركص في هلطت وخُدة "العلل" ،جكىن خسكت
الللم خسكت مظخلُمت مىخظمت « زشُــد حىكــل
كل معلم ًخدلم فُه هرا املبدا ٌظمى معلما حىكالُلُا
حــظ سعـــيد للجميــع
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