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تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية

التنقيط

 الفيزياء )  13,75نقطة(
التمرين األول :قياس شدة التيار الكهربائي )  05,25نقطة (

 0,75ن
1ن
 0,75ن
 0,75ن
 0,5ن
 1,5ن

نعترب الرتكيب املبني يف الشكل جانبه :
 .2لقياس شدة التيار الكهربائي  Iاملار يف الفرع الرئيسي ،نستعمل جهاز أمبريمرت ذي اإلبرة فئته  X  1,5حيتوي ميناؤه
على  03تدرجية ،و خنتار عليه العيار  C  0,3 Aتشري إبرة األمبريمرت إىل
التدرجية . n  20
 -1.1أحسب شدة التيار . I
 -1.1أوجد اإلرتياب املطلق  Iثم أطر شدة التيار . I
 -0.1حدد اإلرتياب النسيب هلذا القياس و عرب عنه ب .%
 .2إذا علمت أن أن شدة التيار  Iمتر يف املقطع  ABخالل املدة الزمنية . t  1min
 -1.1أحسب كمية الكهرباء  Qالــيت عربت هذا املقطع خالل املدة الزمنية . t

 -1.1استنتج عدد اإللكرتونات  Nالـــيت عربت هذا املقطع خالل هذه املدة الزمنية .نعطيe  1,6.1019 C :

 .3أكتب قانون العقد
 .4إذا علمت أن  I1  I 4  0,05 Aعين شدة التيار  I 2و  I 3و . I 5

التمرين الثاني  :حساب عدد األيونات المتنقلة في محلول عند إشتغال الدارة )  04,5نقطة (
نعترب الدارة املبينة على الشكل جانبه.حيث احمللول املتواجد يف اإلناء هو حملول مائي لكلورور النحاس ; 1 Cl- ( II
 .1انقل الشكل ثم بني عليه منحى التيارات الكهربائية يف كل فرع.
األمبريمرت  A1مستعمل حتت العيار  C=1Aوتشري إبرته إىل التدرجية  ،n=64عدد تدرجيات مينائه هي . n0=100
 .1احسب شدة التيار  I1الذي جيتاز املصباح .L1
 .0حيتوي األمبريمرت  A1على عيارات اخرى  1,5 Aو  ، 0,5 Aهل
ميكن استعمال هذه العيارات ا لقياس هذه الشدة معال جوابك
 .4ما هو العيار األفضل من بني هذه العيارات الثالث ؟ علل جوابك
 .5ما طبيعة محلة الشحن الكهربائية يف املصباحني؟ ويف احمللول
 .6يشري األمبريمرت  Aإىل الشدة  . I=1Aاحسب عدد أيونات Cu2+
املنتقلة عند تشغيل الدارة ملدة زمنية Δt=10min
2+

 0,75ن
 0,75ن
1ن
 0,5ن
 0,5ن
1ن

.) Cu

التمرين الثالث  :دراسة التوتر المتناوب الجيبي )  04,00نقطة (
 0,75ن

0,75ن
0,5ن
0,5ن
1ن
0,5ن

 .1أجب بصحيح أو خطأ.
 راسم التذبذب جهاز يستعمل لقياس التوتر الكهربائي. لقياس توتر  UABنصل املربط  COMلفولطمرت رقمي بالنقطة  Aواملربط  Vبالنقطة . B .UAC=UBC - UBA .1نعاين بواسطة راسم التذبذب توترا متناوبا جيبيا فنحصل على الشكل
التالي على الشاشة :احلساسية الرأسية للجهاز هي
Sy=5V/cmواحلساسية األفقية هي .Sx=50ms/cm
 .1.1عرف التوتر املتناوب اجلييب
 .1.0حدد القيمة القصوية للتوتر .Umax
 .1.1أحسب قيمة التوتر الفعال .Ue
 .0.1حدد الدور  Tو الرتدد  fللتوتر املعاين.
 .3باعتبار الشاشة املمثلة يف التبيانة ،حدد قيمة احلساسية األفقية الــيت
جيب ضبط اجلهاز عليها لكي نشاهد على الشاشة دورا واحدا.
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التنقيط

 الكيمياء )  6,25نقطة (
التمرين الرابع :دراسة املركب العضوي الغازي  6,25 ) CnH2nنقطة (

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

الصيغة العامة ملركب عضوي غازي هي ( CnH2nحيث  nعدد صحيح) وكثافته بالنسبة للهواء . d≈0,966
 -1عرف احلجم املولي Vm
 -2أحسب الكتلة املولية هلذا الغاز
-3أوجد الكتلة املولية هلدا املركب بداللة n
 -4استنتج قيمة  nوالصيغة اإلمجالية جلزيئة الغاز.
-5نتوفر على قارورة حجمها  V=750cm3حتتوي على الغاز السابق.
 -1-5ندرس هذا الغاز يف الشروط اإلعتيادية  ،أذكر هذه الشروط مع قيمة احلجم املولي Vm
 -2-5أحسب كمية مادة الغاز املوجودة يف القارورة .
 -3-5استنتج كتلة الغاز يف القارورة.
 -4-5أحسب عدد جزيئات الغاز املتواجدة يف القارورة.
;
نعطي M(C)=12g.mol-1 ; M(H)=1g.mol-1 :
; NA=6,02.1023 mol-1
ثابتة أفوكادرو:

القـــــانون األول لإلمــتحان او مبــــــدأ السكـــون اإلمتحاني :
» يبقى اإلمتـــحان ساكنا  ...ما مل يؤثر عليه املتعلم  « ...ذ .رشيــد جنكــل
حــــــظ سعـــيد للجميــــــع
اللـــــه ولـــي التوفيـــــــق
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