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السنة الدراسية 1013 / 1014 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

 الفيزياء )  13,00نقطة ( )  70دقيقة (

التنقيط
 الجزء األول :
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1ن
1ن
1ن
 1,25ن
 0,5ن
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 0,5ن
1
1ن
 1,5ن

نركب على التوالي موصلين اوميين مقاومتهما  R1=10Ωو  R2=14Ωمع مولد Gللتوتر المستمر  ،مقاومته الداخلية مهملة
).(r=0Ωفيمر في الدارة تيارا كهربائيا شدته  ) I= 0,5Aالشكل . )-1-
القدرة الحرارية الكلية المبددة في الدارة.
 .1أحسب القدرة الحرارية المبددة بمفعول جول من طرف كل موصل أومي و استنتج
 .1بين أن القوة الكهر محركة للمولد
هي E=12V
نركب الموصلين اإلوميين على التوازي
مع المولد  ) Gالشكل .)-1-
 .3إعط تعبير ثم أحسب مقاومة
الموصل االومي المكافئ Req
 .4أحسب  Iشدة التيار المار من الولد .
=  I1ثم أحسب و شدة التيار المار في كل من الموصلين.
 .5بين ان
 .6أحسب القدرة الحرارية المبددة بمفعول جول من طرف كل موصل أومي و استنتج
 .7قارن القدرة الحرارية المبددة الكلية بمفعول جول بالنسبة للتركيبين  ،ماذا تستنتج ؟

 الجزء لثاني :
نعتبر الدارة الكهربائية الشكل -3-والمكونة من مولد) G (E=12V , r=2Ωومحرك  Mوموصل أومي مقاومته  Rحيت يمر في
الدارة تيار كهربائي شدته I=0,6 A
 .8مثل التيبانة التجريبية ومثل التوترات وماذا تمتل المقادير
 .9عرف المستقبل الكهربائي
التي يمنحها المولد .
التي يمنحها المحرك  Mعلى شكل طاقة ميكانيكية و القدرة الكلية
 .10أحسب القدرة النافعة
 .11أستنتج القدرة المبددة بمفعول جول في الدارة واستنتج قيمة المقاومة R
لكل من المولد  Gو المحرك الكهربا ئي M
و
 .11أحسب المردودين

 الكيمياء )  7,00نقط ( )  50دقيقة (

التنقيط
1ن

القدرة الحرارية المبددة الكلية في الدارة

 الجزء األول :
أتمم نصف المعادلة حمض –قاعدة وإعط المزدوجة قاعدة /حمض الموافقة لكل نصف معادلة :
…………… + H+
HNO3
………………… +H+
…………..

H2 O + H +

)CH3OOH (aq

…………………+ H+

HP

 الجزء الثاني :
تتكون خلية القياس من إلكترودين مساحة كل وجه منهما  S=2cm2تفصل بينهما المسافة  . L =1cmنستعملها لقياس مواصلة
 VA=100mlمن محلول  SAلكلورور األمونيوم ) (NH4+ + Cl-تركيزه  , CAفنجد . G = 0,90mS
 0,25ن

 .1احسب ثابتة الخلية = Kفي النظام العلمي للوحدات .

0,5ن
1ن
0,75ن

 .1أحسب  σموصلية المحلول .SA
 .3أعطي تعبير  σبداللة التراكيز المولية لأليونات المتواجدة في المحلول و الموصليات المولية األيونية .تم احسب التركيز . CA
 .4حدد األيون الذ ي يلعب دور الحمض واكتب المزدوجة الموافقة له.
نضيف الى المحلول  SAحجما  VB=25mlمن محلول  SBلهيدروكسيد الصوديوم ) (Na+ + HO-تركيزه .CB=0 ,4mol/L
 .5حدد األيون الذي يلعب دور القاعدة في المحلول  SBواكتب المزدوجة الموافقة له.
 .6أكتب معادلة التفاعل الحاصل .
 .7أنجز جدول التقدم لهدا التفاعل .تم استنتج المتفاعل المحد و التقدم األقصى.
 .8أحسب تراكيز االيونات الموجودة في الخليط في الحالة النهائية .
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األيون
حـــــــــــظ سعيــــــــــد
للجميـــــــــع
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