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 رشيد جنكل: األستاذ  لبسم اهلل الرحمان الرحيم الثانوية التأهيلية أيت باها 

  2ع ت  1،  1ع ت  1: القسم  ثانيةالالدورة   2  رقمنزلي فرض م نيابة أشتوكة أيت باها 

2013/  2014: السنة الدراسية  ساعات 3: المدة    الفيزياء والكيمياء: مادة ال 

 قبل التطبيقات العددية )مع  التاطري   (تعطى الصيغ احلرفية

 )دقيقة  90  (  ) ةنقط  20,00 ( فيزياءال  التنقيط

 

 

 

 

 

 
 

 نقط  5 (  : تمرين األولال( 

 . (E=6V;r=2)بمولد  (E'=4V;r'=8)نصل مربطي محرك كهربائي 

  .الدارة الكهربائية مبينا عليها أجهزة القياس الالزمة لقياس القدرة المكتسبة من طرف المحرك  أعط تبيانة. 1
 .احسب شدة التيار المار في الدارة. 2

 :احسب . 3

 .القدرة الكهربائية المكتسبة من طرف المحرك * 

 إلى أي أشكال من القدرات يحول المحرك القدرة المكتسبة* 

 .و احسب هذه القدرات 

 .  مردود المحرك * 

 .القدرة المبددة بمفعول جول في الدارة * 

 :احسب . 4

 .القدرة الكهربائية الكلية الممنوحة من طرف المولد* 

 .القدرة الكهربائية التي يمنحها المولد للدارة * 

 .  مردود المولد * 

 .احسب مردود الدارة . 5

 

  نقط  5 ( :التمرين الثاني( 

);(: مولد  -: نعتبر دارة كهربائية مكونة من العناصر التالية rE G. 

:موصل أومي  -                                                 7,5R. 

)'8,1;'5,4(محرك كهربائي  -                                                  rVE. 

mAIيشير األمبيرمتر ذا مقاومة مهملة إلى القيمة 50. 

 .ثم احسب قيمته. أعط تعبير مردود المحرك الكهربائي .1

 .احسب القدرة النافعة للمحرك الكهربائي .2

 .احسب القدرة الكهربائية المبددة بمفعول جول في كل من الموصل األومي و المحرك .3

 . G منحهااستنتج القدرة النافعة التي ي .4

mWPعلما أن القدرة التي ينتجها المولد هي  .5 125  . أوجدEوr. 

 استنتج مردود المولد .6

 

  نقط  5 ( :التمرين الثالث( 

 :نعتبر التركيب التالي 

 .I احسب في الحاالت التالية: 

 ( : 1)الحالةK1 مغلق وK2  مفتوح. 

 ( : 2)الحالةK1 مفتوح وK2  مغلق. 

 ( : 3)الحالةK1 وK2   مغلقان. 

 (.المحلل)الطاقة الكهربائية المكتسبة من طرف المحرك . 1

 (.المحلل)الطاقة النافعة التي يمنحها المحرك . 2

 ( .  المحلل)مردود المحرك . 3

 .الطاقة المبددة بمفعول جول في الدارة . 4

 .II احسب كذلك  ,في الحالة األخيرة: 

 .الطاقة الكهربائية الكلية الممنوحة من طرف المولد. 1

 .الطاقة الكهربائية التي يمنحها المولد للدارة . 2

 .  مردود المولد . 3

 t=2minΔ: نعطي مدة االشتغال في كل حالة هي 

 

  نقط  5 ( : الرابعالتمرين( 

 :نعتبر التركيب التالي 

 .مفتوح  K2مغلق و K1( : 1)الحالة .1

 D2 و D1حدد القدرة الحرارية التي ينتجها كل الموصل 

 :أحسب.مغلق  K2مفتوح و K1( : 2)الحالة .2

 D2 و D1القدرة الحرارية التي ينتجها كل الموصل . 2.1

 .القدرة الكهربائية المتوفرة بين مربطي المولد. 2.2

 .مردود المولد. 2.3
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 .مغلقان K2و K1( : 3)الحالة .3

 .أشكال القدرات التي تظهر بين مربطي كل من الموصلين و المحركاعط . 3.1

JQهي t=2minΔخالل D1 علما أن الطاقة المبددة بمفعول جول في الموصل, أوجد القدرة النافعة التي يمنحها المحرك. 3.2 3245. 

 .احسب مردود المحرك. 3.3

 )دقيقة  90  (  )نقط  20,00 ( كيمياءال    التنقيط

 

 
 

 نقط  5 (  :األول  التمرين( 
 .  Cتركيزه  (S)من محلول V=500mLفي الماء الخالص فنحصل على حجم  KNO3من نترات البوتاسيوم   m=101mgنذيب  .1

 .  (S)للمحلول Cأحسب التركيز المولي . 1.1
K  ياكتب معادلة ذوبان نترات البوتاسيوم في الماء  علما ان النواتج ه. 1.2

+
  Nو   

      . 

 .ول لنواع الكيميائية المتواجدة في المحأللأحسب التركيز المولي الفعلي  ثمز جدول التقدم لتفاعل الذوبان انج. 1.3

S = 240mmمساحة وجه كل واحد منهما, تتكون خلية لقياس المواصلة من إلكترودين مستويين و متوازيين . 2
2

  L=1,2cmو تفصل بينهما مسافة  

 .    I = 40,6mA                  أعطى قياس شدة التيار الكهربائي المار في الدارة.   U = 0,7Vتوترا جيبيا  (S) نطبق بين إلكترودي الخلية المغمورين كليا في المحلول

 .مثل تبيانة التركيب التجريبي المستعمل   2.1

 .اإللكترودين المحصور بين  (S)أحسب مواصلة الجزء للمحلول 2.2

S.m)و عبر عنها بالوحدة (S)استنتج موصلية المحلول 2.3
-1

)  .  

 قيمة تركيز المحلول  Cتحقق من   .2.4

 M (O ) = 16 g/mol        ،M ( N ) = 14 g/mol       ،M ( K ) = 39 g/ mol         :    نعطي 
-1
 =  7,3 .  10

-3  
S .m

2
 . mol        و.mol

-1
  7,1 .  10

-3  
S .m

2
 =         

 

 نقط  5 ( :الثاني   تمرينال( 
 .في نصف لتر من الماء الخالص  IIمن كبريتات الحديد  mبإذابة كتلة  (S1)نحضر محلول مائي 

البوتاسيوملثنائي كرومات  (S2)مع بعض قطرات من حمض الكبريتيك ثم نضيف إليه تدريجيا محلول مائي (S1) من المحلول  V1=40mLنأخذ 

)2( 2

)(72

  aqOCrKتركيزه C2= 5.10
-2

mol.L
-1

الذي يتميز باللون البرتقالي المميز أليونات    
2

)(72 aqOCr التي تختزل إلى أيونات الكروم
3

)(aqCr . و

 .ينتهي اختفاء اللون البرتقالي (S2) من المحلول  14mLعند صب 

 .محددا أسماء األدوات المستعملة و مشيرا إلى المتفاعل المعاير و المتفاعل المعاير , ارسم التركيب التجريبي المستعمل إلنجاز هذه المعايرة .1

 .حدد المزدوجتين المتفاعلتين . 2

 و ما نوع هذا التفاعل ؟. أكتب معادلة تفاعل هذه المعايرة . 3

 لتكافؤ أثناء هذه المعايرة ؟كيف يمكنك معرفة حدوث حالة ا. 4

 .أنشئ الجدول الوصفي لتطور التفاعل  و أثبت عالقة التكافؤ لهذه المعايرة . 5

 .  mو حدد قيمة (S1) التركيز المولي للمحلول  C1استنتج . 6

: نعطي 
1.16)(  molgOM  و

1.1,32)(  molgSM  و
1.8,55)(  molgFeM . 

 

  نقط  5 (: الثالث التمرين( 
 . Sفنحصل على محلول , مرة  200نخفف هذه األخير , لحمض الكلوريدريك  C0لتحديد التركيز المولي 

بواسطة محلول الصودا تركيزه المولي  Sمن المحلول V=100mLنعاير حجما 

C'=9,6.10
-2

mol.L
-1 

فنحصل على  .و ذلك بقياس مواصلة الخليط بعد كل إضافة , 

 :المنحنى التالي 

 .حدد المتفاعل المعاير و المتفاعل المعاير . 1

 و ما نوع هذا التفاعل ؟. أكتب معادلة تفاعل هذه المعايرة . 2

 ما المزدوجتان المتفاعلتان ؟. 3

 .علل كيفيا تطور المواصلة . 4

 كيف يمكنك معرفة حدوث حالة التكافؤ أثناء هذه المعايرة ؟. 5

 .ما طبيعة الخليط عند التكافؤ . 6

 . أنشئ الجدول الوصفي لتطور التفاعل  و أثبت عالقة التكافؤ لهذه المعايرة . 7

 . C0و استنتج التركيز,  Sللمحلول Cاحسب التركيز. 8

 

  نقط  5 ( :التمرين الثالث( 

gmبإذابة كتلة (S1)نحضر محلول مائي  36  2(كرومات البوتاسيوممن ثنائي( 2

)(72

  aqOCrK  في لترين من الماء الخالص. 

22)(للماء األوكسيجيني (S2) من المحلول  V2=10mLمحمض و نعاير به   (S1)نأخذ محلول مائي  aqOH  

 .ينتهي اختفاء اللون البرتقالي (S1) من المحلول  V1=25mL و عند صب 

 .محددا أسماء األدوات المستعملة و مشيرا إلى المتفاعل المعاير و المتفاعل المعاير , التجريبي المستعمل إلنجاز هذه المعايرة ارسم التركيب .1

2)(22)(: خالل هذه المعايرة يحدث تفاعل كيميائي تتدخل فيه المزدوجتان . 2 / aqaq OHO و)(
3

)(

2

72 / aqaq
CrOCr 

 

 . و استنتج معادلة تفاعل المعايرة, نصف معادلة أكسدة و اختزال المقرونة بكل مزدوجة أكتب 

 كيف يمكنك معرفة حدوث حالة التكافؤ أثناء هذه المعايرة ؟. 3

 .(S1)التركيز المولي للمحلول  C1احسب . 4

 .أنشئ الجدول الوصفي لتطور التفاعل  و أثبت عالقة التكافؤ لهذه المعايرة . 5

: نعطي .           (S2)التركيز المولي للمحلول  C2استنتج  .6
1

72 .2,242)(  molgCrOKM 

         وحظ سعيد للجميع عطلة سعيدة                                                                                                                                   اهلل ولي التوفيق       

 

 


