
وادي  التأهيلة ثانويةال

 أصيلةبالذهب 

  3فرض محروس رقم 

 الدورة الأولى

 5102-5102السنة الدراسية : 

 المستوى:  الأولى علوم رياضية مدة الإنجاز : ساعتان مادة : الفيزياء و الكيمياء

 بير الحرفية قبل التطبيق العددي إعطاء التعا يجب

 تخصص نقطة لتنظيم  ورقة تحرير الفرض وتنظيم الأجوبة 

 الفيزياء 

 نقط( 2) : 0 فيزياء

 
𝜃1ودرجة حرارته  𝜇𝐶ندخل في مسعر سعته الحرارية -0 = 𝑚2من الماء كتلتها  كمية 21° = 200𝑔  ودرجة حرارتها 

  𝜃2 = 45°𝐶   تصبح عند التوازن الحراري درجة حرارة المجموعة𝜃𝑓 = 40°𝐶 . 

 ن(0)التي اكتسبها المسعر. 𝑄1أعط تعبير كمية الحرارة  -10.

 ن(0). التي فقدها الماء 𝑄2أعط تعبير كمية الحرارة  -5.0

𝜇𝐶بين أن السعة الحرارية للمسعر هي :  باستعمال المعادلة المسعرية ، -1.0 = 220 𝐽. 𝐾−1 . (1,5)ن 

𝜃ودرجة حرارتها   𝑚قطعة من جليد كتلتها  𝜃𝑓ندخل في المسعر ومحتواه عند درجة الحرارة -5 = −24°𝐶  . 

𝜃′𝑓ند التوازن الحراري تستقر درجة حرارة المجموعة عند القيمة ع  = 10°𝐶 .  أحسب الكتلة𝑚 .(2,5)ن 

 معطيات :

 

𝑐𝑒 الحرارة الكتلية للماء  = 4180 𝐽. 𝑘𝑔−1. 𝐾−1 

𝑐𝑔 الحرارة الكتلية للجليد  = 2100 𝐽. 𝑘𝑔−1. 𝐾−1 

𝐿𝑓 الحرارة الكامنة لانصهار الجليد  = 335.103 𝐽. 𝑘𝑔−1 

  

 نقط(2: ) 5فيزياء 
 

𝐾نعطي :   =
1

4𝜋𝜀0
= 9.109 (𝑆 𝐼) 

𝑞حيث    𝑞𝐵و  𝑞𝐴شحنتين كهربائيتين نقطيتين  𝐵و  𝐴نضع في نقطتين من الفراغ  = 𝑞𝐴 = −𝑞𝐵 = 10−8 𝐶   

𝐴𝐵بحيث  = 2𝑎 = 1𝑐𝑚  نسمي𝑂  واسط القطعة[𝐴, 𝐵] . 

𝑂𝑀حيث  𝑑بالمسافة  𝑂تبعد عن  𝑀النقطة  = 𝑑 = 0,5 𝑐𝑚 .  ه (أسفل)أنظر الشكل 

𝐹𝐴أحسب -0 𝐵⁄   القوة شدة�⃗�𝐴 𝐵⁄  المقرونة بتأثير الشحنة𝑞𝐴  على الشحنة𝑞𝐵   . مثل القوتين�⃗�𝐴 𝐵⁄  و�⃗�𝐵 𝐴⁄  باستعمال

 ن(1,5)سلم مناسب .

متجهة  Mفي النقطة  مبيانعلى ال مثل-5

 �⃗⃗�𝐵و   𝑞𝐴الذي تحدثه الشحنة  �⃗⃗�𝐴المجال 

متجهة المجال و   𝑞𝐵الذي تحدثه الشحنة 

 𝑞𝐵و  𝑞𝐴الذي تحدثه الشحنتان  �⃗⃗�الكهرساكن 

 ن(1,5)معا .

.  𝑎و  𝑑و  𝜀0و  𝑞بدلالة  𝐸 المجالعبر عن -1

 ن𝐸 . (1,5)أحسب 

 شحنة كهربائية 𝑀نضع في النقطة -4

 𝑞𝑀 = −2.10−8 𝐶  .  

 𝑞𝑀ما مميزات القوة المطبقة على الشحنة 

 ن(1,5) ؟  𝑀في النقطة 



 

 نقط(7) : الكيمياء
+2𝑁𝑎2)لكبريتات الصوديوم  (𝑆)مواصلة محلول مائي  𝐶°25نقيس عند  + 𝑆𝑂4

𝐶تركيزه  (−2   = 2,5 𝑚𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  فنجد 

𝐺 = 6,50. 10−4𝑆   . 

𝑆تتكون خلية لقياس المواصلة من إلكترودين فلزيين متوازيين مساحتهما  = 1,0 𝑐𝑚2 تفصل بينهما المسافة و 

 𝐿 = 1,0 𝑐𝑚 . الإلكترودين مغمورين  كليا في المحلول . 

 ن(1)في الماء . 𝑁𝑎2𝑆𝑂4أكتب معادلة الذوبان لكبريتات الصوديوم -0

𝑆𝑂4و  +𝑁𝑎أحسب التركيز المولي الفعلي للأيونات -5
.𝑚𝑜𝑙بالوحدة   −2 𝑚−3 . (1 ,5)ن 

 ن𝜎 .(0)موصلية المحلول  قيمة استنتج -1

𝝀𝑺𝑶𝟒و  +𝜆𝑁𝑎و  𝐶بدلالة  𝜎أعط تعبير الموصلية  -4
𝑆𝑂4و  +𝑁𝑎الموصليات المولية للأيونات   −𝟐

2−  . 

𝝀𝑺𝑶𝟒أحسب قيمة 
 ن(2. ) −𝟐

 نعطي :  
𝜆𝑁𝑎+ = 5,01 .10−3 𝑆. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

′𝐶تركيزه   (′𝑆)نضيف الماء الى المحلول السابق فنحصل على محلول -2 = 10 𝑚𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1  يشير مقياس المواصلة

 ن𝐺′ ( .1,5).أحسب  ′𝐺الى القيمة 

 

 الى أي مكان ..."، فهو غالبا لا يؤدي " إذا استطعت العثور الى طريق خال من المعوقات 
 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 


