األستاذ  :رشيد جنكل

لبسن هللا الرحواى الرحين

القسن  :أولى علوم رياضيت

فرض هحروس رقن  3الدورة الثانيت

الوادة  :الفيزياء والكيوياء

السنت الدراسيت 2017 / 2018 :

الثانويت التأهيليت أيت باها
نيابت أشتوكت أيت باها
الودة  :ساعت ونصف 19 / 05 / 2018 :

تعطى الصيغ الحرفية ) مع التاطير ( قبل التطبيقات العددية
 الفيزياء )  13,00نقطت ( )  70دقيقت (

التنقيط

 الخمسيً ألاول  :دزاست كىة لبالص و اسخيخاج شدة الخياز املاز في الدازة )  5,50هلطت ( ) 35دكيلت (

1ن
 1,5ن
2ن
1ن

ساق هحاسيت  ABطىلها    40cmو كخلتها ً , m  5gمكنها الدوزان حىل الىلطت  . Aجمس الساق في جفسحت مغىطيس غلى شكل, U
غسض فسغيه  , h  5cmو ًىحد مسخىي جماجله ألافلي غلى مسافت  d  30cmمً الىلطت .A
وػخبر املجال املغىطيس ي املحدث بين فسعي املغىطيس مىخظم شدجه . B  30mT
 .1غىدما همسز في الساق جيازا كهسبائيا شدجه  , Iهالحظ اهحساف الساق بصاويت
.  = 15°
 1 .1غلل مىحى و اججاه هرا الاهحساف ) ذكس اللاغدة املسخػملت )
 2 .1احسد اللىي املطبلت غلى الساق جم مثل هره اللىي بدون اغخباز السلم غىد
الخىاشن الثاوي (
 .2بخطبيم مبرهىت الػصوم اوحد  Fشدة كىة لبالص
 .3اسخيخج شدة الخياز الكهسبائي املاز في الدازة

 الخمسيً الثاوي  :دزاست املجال املغىطيس ي املحدث مً طسف امللف اللىلبي )  7,50هلطت ( ) 40دكيلت (
يهدف هرا الخمسيً الى دزاست املجال املغىطيس ي املحدث مً طسف امللف اللىلبي وجحدًد املجال املغىطيس ي الكلي غىد مسكص امللف
اللىلبي  .وػطي . 0=4π.10-7(SI) :
 .1وػخبر ملفا لىلبيا ( )Sطىله  ℓوغدد لفاجه ً N=250مس فيه جياز كهسبائي شدجه .I
جمكً الدزاست الخجسيبيت مً جخطيط مىحنى حغيراث شدة املجال املغىاطيس ي
 B 0في مسكص امللف اللىلبي  Oبداللت شدة الخياز الكهسبائي ( ,Iالشكل.)-1-
 0,5ن

 1 .1أغط حػبير شدة املجال املغىاطيس ي  B 0املحدث مً طسف الخياز الكهسبائي في
الىلطت  .Oبداللت  Nو  Iو .ℓ
 2 .1اغخمادا غلى املىحنى بين أن كيمت  ℓطىل امللف اللىلبي هي.ℓ=31,4cm:
 3 .1اسخيخج  nغدد اللفاث لىحدة الطىل ( غدد اللفاث املىحىدة في املتر الىاحد (
 .2هضؼ إبسة ممغىطت في مسكص امللف  Oمحىزها زأس ي غمىدي غلى محىز امللف.
غىد غياب الخياز الكهسبائي في امللف ًكىن اججاه إلابسة غمىدًا غلى محىز امللف.
 1 .2أوحد الصاويت  التي جدوز بها إلابسة املمغىطت غىد مسوز جياز كهسبائي في امللف
اللىلبي شدجه . I=0.2A

1ن
 0,5ن
 0,5ن
 0,5ن

 2 .2اسخيخج شدة املجال املغىاطيس ي الكلي  Bاملحدث في الىلطت  Oمً طسف الخياز الكهسبائي و ألازض.
 3 .2أهلل الشكل امللابل محددا اللطب الشمالي والجىىبي لالبسة املمغىت
 4 .2مثل غلى الخبياهت مىحى الخياز الكهسبائي  ( Iمً اليمين هحى اليساز او الػكس محددا اللاغدة املسخػملت (
 5 .2حدد الىحه الشمالي والىحه الجىىبي للملف اللىلبي مػلال حىابك
وػطي  BH=2.10-5T :شدة املسكبت ألافليت ملخجهت املجال املغىاطيس ي ألازض ي.

2ن
1ن

1,5ن
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 الكيوياء )  7,00نقط ( )  45دقيقت (

التنقيط

 الخمسيً الثالث  :الكيمياء الػضىيت )  7,00هلطت ( ) 45دكيلت (
 الجصء ألاول  :دزاست املسكباث الػضىيت )  3,75هلط (
3ن

 .1أجمم الجدول الخالي :
اسم املسكب

الصيغت إلاحماليت

الصيغت هصف امليشىزة

الكخابت الطبىلىحيت

-3إجيل  - 4,2جىائي مثيل هكسان

)-(Eبيت-2-إن
-1إجيل - 2مثيل سيكلىبىجان

0,25ن
0,25ن
0,25ن

 .2أحب بصحيح أم خطأ
 كلما إشداد طىل السلسلت الكسبىهيت وكل غدد الفسوع وجحت ضغط مػين  ،اشدادث دزحت حسازة الغليان ودزحت حسازة
إلاهصهاز للمسكباث الػضىيت املىخميت لىفس املجمىغت
 الهيدزوكبىزاث ال جروب في املاء ولها كثافت أكل مً املاء
 مخماكباث الىظيفت هي حصيئاث جحخىي غلى هفس املجمىغت املميزة وجخخلف مً حيث الصيغت إلاحماليت

 الجصء الثاوي :دزاست ألكان غاشي )  3,25هلط (
1ن
2,25ن

وػخبر ألكاها غاشيا كثافخه باليسبت للهىاء هي d = 2,483 :
 .1أكخب الصيغت إلاحماليت لهرا ألالكان
 .2اكخب الصيغ الىصف امليشىزة ملخماكباث هرا ألالكان مؼ جحدًد أسمائها

’‘ يضيـــــــع العلــــــــــم بيـــــن إثنيــــــــن الحيـــــــــــاء والكبـــــــر ’‘

عطلة سعيدة للجميع
رمضان كريم
وكل عام وانتم بالف خير
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