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 1تمرین 

 .I شدتھ یمر فیھ تیار كھربائي N=250وعدد لفاتھ  ℓطولھ ) S(نعتبر ملفا لولبیا  -1
  تمكن الدراسة التجریبیة من تخطیط منحنى تغیرات شدة المجال المغناطیسي 

0B


   ).-1-الشكل(, Iبداللة شدة التیار الكھربائي  Oفي مركز الملف اللولبي 

0Bأعط تعبیر شدة المجال المغناطیسي:1-1


  من طرف التیار الكھربائي  المحدث 
  . ℓو  Iو  Nبداللة , Oفي النقطة 

  .              ℓ=31,4cm:طول الملف اللولبي ھي ℓاعتمادا على المنحنى بین أن قیمة : 2-1
  . 0=4π.10-7(SI): نعطي

  .لوحدة الطولعدد اللفات  nاستنتج : 3-1 
  .محورھا رأسي عمودي على محور الملف Oنضع إبرة ممغنطة في مركز الملف  -2

  .عند غیاب التیار الكھربائي في الملف یكون اتجاه اإلبرة عمودیا على محور الملف
  التي تدور بھا اإلبرة الممغنطة عند مرور تیار كھربائي في أوجد الزاویة : 1-2
  .  I=0.2Aالملف اللولبي شدتھ  

  .                                                  شدة المركبة األفقیة لمتجھة المجال المغناطیسي األرضي BH=2.10-5T: نعطي

Bاستنتج شدة المجال المغناطیسي الكلي: 2-2


  من طرف  Oالمحدث في النقطة  
  .التیار الكھربائي و األرض

 .   Iمنحى التیار الكھربائي  علیھأنقل الشكل المقابل ثم مثل : 3-2

 2تمرین 

تنحرف اإلبرة  (F)من  الموصل   I1عندما یمر تیار كھربائي شدتھ  .طویل و رأسي  (F)بالقرب من موصل  Mنضع إبرة ممغنطة في نقطة 
    )أنظر الشكل. (عن وضعھا األصلي  =450بزاویة  ()في المستوى األفقي  الممغنطة 

 .(F)عن الموصل  M، بعد النقطة  d=5cm: نعطي 

 7
0 4 .10 ( )SI    

  .، المركبة األفقیة لمتجھة المجال المغنطیسي األرضي BH=2.10-5Tو 
  . (F)في الموصل  I1حدد معلال جوابك منحى التیار  -1

HBثم مثل علیھ المتجھتین  ()أنقل على ورقة التحریر المستوى  -2


 

1Bو 


  من طرف Mمتجھة المجال المغنطیسي المحدث في النقطة  
  . و الزاویة  (F)الموصل 

  من Mشدة المجال المغنطیسي المحدث في النقطة  B1أحسب  -3
  (F)طرف الموصل 

     Mشدة المجال المغنطیسي الكلي المحدث في النقطة  Bاستنتج  -4
 . I1أحسب شدة التیار  -5

 3تمرین 

I -  0,1یعطي احتراقmol من ھیدروكربور AصیغتھCxHy   9,6في ثنائي األوكسجینL 7,2من ثنائي أوكسید الكربون وg  من الماء.  
  . اكتب معادلة ھذا التفاعل . 1
  .أوجد الصیغة االجمالیة لھذا الھیدروكربور . 2
  ثم حدد أسمائھاA لمتماكباتالمنشورة  النصفاكتب الصیغ . 3

1.4,22: نعطي   mollVm .  

II-  3ننجز معایرة  حجما
1 100cmV 1من محلول مائي لحمض الكلوریدریك تركیزه الموليC 2بواسطة محل�ول الص�ودا تركی�زه الم�وليC ,

SGeفنالحظ أن مواصلة الخلیط تأخذ أدنى قیمة لھا وھي. و ذلك بقیاس مواصلة الخلیط بعد كل إضافة 
210.64,12   35عندما نضیفcm 

  .من محلول الصودا
  .حددا المتفاعل المعایر و المتفاعل المعایر م. ھذه المعایرة  تفاعلأكتب معادلة . 1
  معرفة حدوث حالة التكافؤ أثناء ھذه المعایرة ؟كیف یمكنك . 2
  .أجرد أنواع األیونات المتواجدة في الخلیط عند التكافؤ .3

  .2Cو 1Cثم استنتج كل من. و احسب تراكیزھا 

  .2Cو 1Cتحقق من قیمتي .أنشئ الجدول الوصفي لتطور التفاعل  و أثبت عالقة التكافؤ لھذه المعایرة. 4

11ثابتة خلیة قیاس المواصلة : نعطي   mk  

  Na  C  األیون

)..(الموصلیة المولیة األیونیة 12 molmmS  5,01 7,63 
 

 




