
 9102/9191:السنة الدراسية                                                                                            حفصة أقبــو   : ثانوية

 9191مارس  10: التاريخ                                                                                                    رياضيات: الشعبة

  الفصل الثاني :ختبارا

 ساعتني: املدة                                                                       العلوم الفيزيائية: مادة يف 

 

 

 9من  0صفحة 

 (نقاط 60)  :التمرين األول

هو جهاز  كهربائي ،مبدأ اشتغاله يعتمد عل معرفة قيمة ذاتية وشيعة اجلهاز  املوافقة للمعدن كاشف املعادن 

ترتفع قيمة الذاتية مع الذهب  ، للمعدنعند تقريب اجلهاز من املادة اخلامة  ة الوشيعةاواملكشوف الذي يلعب دور ن

 . خصائص الدارة الكهربائية للجهاز لندرس.و تنخفض مع معدن الفضة

 .تنمذج الدارة الكهربائية للجهاز  كما يف الشكل املقابل -

 (E=12v)مثالي تتكون من مولد 

  (L)وشيعة مثلية ذاتيتها 

   R=100  و  rٌمقاومتاهما  نيأمويناقلني 

  (2)  و  (1)  املنحنيني  ExAO عند غلق القاطعة نسجل جبهاز

 .بالتعليل(B)و  (A)انسب كل منحنى ألحد املدخلني وجه الدارة ثم  -1

 . r=20و حتقق أن  rحدد قيمة  -2

ثم بني أن حلها من  ،i(t)استخرج املعادلة التفاضلية لتغريات شدة التيار  -3

بداللة املقادير   Aو    وذلك مع حتديد الثوابت i=A(1-e-t/  )الشكل  

 .املميزة للدارة

 .للوشيعة Lاستنتج قيمة الذاتية  -4

 يف الوشيعة يف النظام الدائم احسب الطاقة املخزنة -5

تكتب  ان عبارة حلظة ختزين نصف الطاقة األعظمية يف الوشيعةبني  -0

         :  كما يلي
  

    
     

 

 (نقاط 60: )التمرين الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 g=9,8 m.s-2: تعطى

 %2و  %2,5هي على الرتتيب  gو   اذا علمت ان الدقة يف قياس املقدارين  و ذلك 
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 ساعتني :املدة  - رايضيات: الشعبة –يف مادة العلوم الفيزايئية  –الفصل الثاين  ختبارا

 9من  9صفحة 

 (نقاط 60) :التجرييبالتمرين 

 هي   ms.m2/molوالناقلية النوعية املولية للشوارد بوحدة    C°25مجيع القياسات اجنزت عند 

1 = λ Na+  = 5      ;    λ 2 = λ C6H5COO
-
  = 3,2   ;    λ 3 =λ CH3COO

-
 = 4.1 λ 

 :لول  ضض البنزويكمرتية حمل pHالـ عايرةامل (1

 من  ضض البنزويك حجمه  (S)نعاير حملوال 
 V= 15,2 ml    تركيزهCa   هليدروكسيد مبحلول

 . L  Cb = 0,2 moL/الصوديوم تركيزه املولي

 ارسم ادوات جهاز املعايرة بالبيانات (1-1

 .احلادث ذج للتحولماملن اكتب معادلة التفاعل (2 -1

بداللة   PHحنصل خالل هذه املعايرة على تطور  (1-3

حمللول هيدروكسيد الصوديوم املضاف  Vbاحلجم 

حدد تركيز حملول البنزويك و     (2الشكل )

PHE     اخلليط عند التكافؤ. 

 :نتوفر على الكاشفني امللونني التاليني ( 1-4

 .اخرت الكاشف امللون املناسب هلذه املعايرة مربرا اجابتك 

 

)للثنائية  APKبت احتديد الث -(2
-COO5H6COOH/ C5 H6C ) 

حماليل مائية حلمض   PHاعتمادا على قياسات 

مت حتديد نسبة   Cالبنزويك ذات تراكيز خمتلفة 

فتم رسم ، لكل حملول على حدى  τالتقدم النهائي 

  : -3-املنحنى  الشكل 
 .  Cو  τبداللة  KAاوجد عبارة ثابت احلموضة  (1
 . PKAحدد قيمة     3-الشكل بيانباستغالل   (2

 

 
 :تفاعل  ضض البنزويك مع شاردة االيثانوات( 3

من ايثانوات     n0 = 3x10-3  molمن  ضض البنزويك و    n0 = 3x10-3  molندخل يف كاس حيتوي على املاء 

 فنحصل على حملول مائي حجمه  CH3COONaالصوديوم 

 V =100 ml  التحول الكيميائي باملعادلة التالية  ننمذج: 

C6H5COOH(aq)   +   CH3COO-(aq)  =   C6 H5COO-(aq)  +  CH3COOH(aq)    

    σ = 255 ms/mاعطى قياس الناقلية النوعية للمحلول القيمة 
       :بني ان عبارة التقدم النهائي للتفاعل تكتب على الشكل  ( أ

             

     
 .Xfاحسب قيمة  ثم  

 ماذا تستنتج؟ احسب قيمته.n0و    Xfاوجد عبارة ثابت التوازن للتفاعل بداللة  ( ب
                                                                                                           

 بالتوفيــــــــــــــــــــــــق                                                                                                              

 منطقة االنعطافpH الكاشف

   3,2     -   4,4 اهليليانتني

 2,2     -    11 الفينول الفتاليني
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