ثانوية الخوارزمي التأهيلية

فرض كتابي رقم 2

المستوى  1 :باك ع  .ت

المدة 2h :

األستاذ  :أختار المهدي

الكيمياء :
َشٚذ فْ ٙزا انرًش ٍٚانرؽقق يٍ انرشكٛض انًٕن ٙنًؽهٕل يائ ٙنٓزاَ ،ؽعش يؽهٕال يائٛا نثشيُغُاخ انثٕذاسٕٛو ٔرنك تئراتح كرهح  m=9,45gيٍ
تهٕساخ تشيُغُاخ انثٕذاسٕٛو ف ٙؼعى  V=3Lيٍ انًاء انًقطش.
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نهرؽقق يٍ انرشكٛض انًٕن ٙنٓزا انًؽهٕل َُ C0عض يعاٚشج
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 VRed=20mlيٍ يؽهٕل شٕٛكثشٚراخ انصٕدٕٚو ذشكٛضِ  CRed=0,10mol/lشى َعٛف إن 10ml ّٛؼًط انكثشٚرٛك
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انًشكض ) ) 𝑞𝑎( . (2𝐻(𝑎𝑞 ) + S𝑂4إَٔٚاخ شٕٛكثشٚراخ انعذًٚح انهٌٕ ذكٌٕ انًخرضل ف ٙانًضدٔظح )𝒒𝒂(𝟑
 .1أؼسة  C0انرشكٛض انًٕن ٙنًؽهٕل تشيُغُاخ انثٕذاسٕٛو.
 .2أسسى ذثٛاَح ذٕظػ انًعذاخ ٔاألدٔاخ انًخثشٚح انالصيح الَعاص ْزِ انًعاٚشج يؽذدا يٕظع كم يٍ انًؽهٕل انًعاٚش ٔانًؽهٕل انًعاٚش.
 .3ؼذد انًضدٔظر ) ٍٛيخرضل /يؤكسذ( انًشاسكر ٍٛف ٙانرفاعم ٔاكرة َصف انًعادنح انًٕافقح نكم يضدٔظح.
 .4اسرُرط يعهال ظٕاتك يعادنح ذفاعم انًعاٚشج ) اَطالقا يٍ أَصاف يعادالخ أكسذج  -اخرضال( .
 .5عشف ذكافؤ يعاٚشج.
 .6اششغ كٛف ًٚكٍ يعهًح ؼانح انركافؤ ذعشٚثٛا تانُسثح نٓزا انرفاعم.
 .7أذًى ظذٔل انرقذو نهًعًٕعح انكًٛٛائٛح أسفهّ تاسرعًال انشيٕص ) . ( CRed ; COX ; VOX ; xE ; x
انًعادنح
انرقذو  ) xتانًٕل( ؼانح انًعًٕعح
انؽانح انثذئٛح
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خالل انرفاعم
x
عُذ انركافؤ
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 .8أٔظذ )) (Vox(Eؼعى يؽهٕل تشيُغُاخ انثٕذاسٕٛو انالصو إظافرّ نهؽصٕل عهٗ انركافؤ إرا كاٌ ذشكٛض ْزا انًؽهٕل ْٕ انرشكٛض انز٘ ذى
ؼساتّ ساتقا.
 .9ؼعى انركافؤ انًؽصم عه ّٛذعشٚثٛا ْٕ  . 21,60mlيإْ انرشكٛض انؽقٛق ٙنًؽهٕل تشيُغُاخ انثٕذاسٕٛو؟
َعطM(K)=39,1g ; M(Mn)=54,9g/mol ; M(O)=16g/mol : ٙ
فيسياء : 1
ُٚشثّ انًعال انًغُاطٛس ٙاألسظ ٙتانًعال انز٘ ٚؽذشّ يغُاطٛس يسرقٛى ََُٔظع ف ٙيشكض األسض.
 .1أسسى سسًا يثُٛا ف ّٛانكشج األسظٛح ،يعهال ظٕاتك ،قطث ٙانًغُاطٛس انًٕظٕد داخم يشكض األسضٔ .يصم خطٕغ انًعال انز٘ ٚؽذذّ
انًغُاطٛس.
-5
ًَٛ .2ض انًعال انًغُاطٛس ،ٙف ٙيكاٌ يع ،ٍٛتشذذّ ٔ BT=4,7.10 Tيٛهّ  ، I=64°أؼسة يُظى انًشكثح األفقٛح ٔ BHيُظى انًشكثح
انشأسٛح  BVنًرعٓح انًعال . BT
َ .3عع فَ ٙقطح  Mيٍ انًعال انًغُاطٛس ٙاألسظ ٙانساتق إتشج يغُاطٛسٛح ؼشج انذٔساٌ ف ٙيسرٕٖ أفق ٙؼٕل يؽٕس سأس ٙشاتد ًٚش
تًشكضْاَ .قشب يٍ ْزِ اإلتشج انقطة انشًان ٙنقعٛة يغُاطٛس ،ٙتؽٛس ُٚكٌٕ يؽٕسِ ف ٙيسرٕٖ أفقٔ ٙيرعايذا يع انًشكثح  BHف ٙانُقطح . M
ذأخز اإلتشج اذعاْا يكَٕح تزنك صأٚح  θ=60°يع  ) BHأَظش انشكم ظاَثّ( .
 1-3يصم ،تذٌٔ سهى ،يرعٓح انًعال انًغُاطٛس Ba ٙانز٘ ٚؽذشّ انقعٛة انًغُاطٛسٙ
ف ٙانُقطح .M
 2-3ف ٙأ٘ يُؽٗ ذذٔس اإلتشج ٔٔظػ ف ٙانشكم يُؽٗ ْزا انذٔساٌ.
 3-3أؼسة شذج انًعال انًغُاطٛس.Ba ٙ
 .4أؼسة قًٛح انضأٚح  αانرٚ ٙعة أٌ َذٚشْا تٓا انًؽٕس )∆( نهقعٛة
انًغُاطٛس ،ٙؼٕل  ، Mنررخذ انضأٚح  θانقًٛح ٔٔ ، θ’=90°ظػ يُؽٗ ْزا
انذٔساٌ.
فيسياء : 2
َعرثش يهفا نٕنثٛا طٕنّ ٔ L=50cmعذد نفاذّ ًٚٔ N=1000Nش ف ّٛذٛاس كٓشتائ ٙشذذّ  . I=250mAعُذيا َعع إتشج يًغُطح أياو أؼذ ٔظّٓٛ
ذُؽشف اإلتشج ) أَظش انشكم ظاَثّ(.
 .1ؼذد انٕظّ انشًانٔ ٙانٕظّ انعُٕت ٙنهًهف انهٕنث.ٙ
 .2ؼذد اذعاِ ٔيُؽٗ خطٕغ انًعال انًغُاطٛس ٙداخم ٔخاسض انًهف انهٕنث.ٙ
 .3اسرُرط يُؽٗ انرٛاس . I
 .4أؼسة شذج انًعال انًغُطٛس ٙداخم انًهف انهٕنث ٙانًؽذز يٍ طشف انرٛاس .I
 .5يا قًٛح شذج انرٛاس ’ Iانز٘ ٚعة ذًشٚشِ ف ٙانًهف نركٌٕ شذج انًعال انًغُطٛسٙ
داخهّ ْ. B’=2,5mT ٙ
َعطμ0=4П.10-7(SI) : ٙ

1

