
 
 التمرين األول:   
243لمحلول مائي لفوسفات المغنزيوم  Cالتركيز المولي  تحديد نريد  )(POMgبالرمز  هوالذي نرمز لS دمن اجل هذا نحضر عن 

lVحجما درجة الحرارة  00.10 gmبإذابة كتلة0Sبنرمز له  من محلول� 243لمغنزيوم من فوسفات ا�50.2 )(POMg 
 نحضر أربعة محاليل مخففة بالكيفية التالية  0Sانطالقا من محلول  
 جلة عيارية .بالماء المقطر في حوml100ثم نكمل إلى  0Sمن محلول 1S:ml83المحلول  - 
 بالماء المقطر في حوجلة عيارية .ml100ثم نكمل إلى 0Sمن محلول 2S :ml62المحلول  - 
 بالماء المقطر في حوجلة عيارية .ml100ثم نكمل إلى 0Sمن محلول 3S :ml50المحلول  - 
 بالماء المقطر في حوجلة عيارية .ml100ثم نكمل إلى 0Sمن محلول 4S :ml31المحلول  - 

.  نغمر على التوالي خلية قياس الناقلية و المؤلفة من صفيحتين مستويتين ومتوازيتين Sوالمحلول 4S,3S,2S,1S,0Sفي المحاليل 
و تحت توتر  GBF. نصل الطرفين بمولد التوترات المنخفضةlينهما ثابت و البعد ب مساحة السطح المغمور من كل صفيحة

.ثابت

 ية :فنحصل على النتائج التال Sللتيار المار في الدارة لمختلف المحاليل المحضرة و المحلول Iنقوم بقياس الشدة 

 اكتب معادلة تفكك فوسفات المغنزيوم الصلب في الماء.-

 لماذا –اذكر نوع التيار المستخدم في تغذية الدارة -

واستنتج تراكيز 0Sعين التركيز المولي للمحلول -
 0Sالشوارد الموجودة في المحلول

1234عين التراكيز المولية لمحاليل:- ,,, SSSS. 

 .توتر الكهربائيوال بداللة شدة التيار Gاكتب عبارة الناقيلة  -
 أكمل الجدول.-
 الفاصلة بين الصفيحتين . lو استنتج المسافة 0Sللمحلول  �0الناقيلة النوعية  -

   بداللة تركيز محلول فوسفات المغنزيوم حيث Gالمحنى البياني الممثل لتغيرت الناقلية  يلى ورق مليمترارسم ع-
 و   

��.Sاستنتج التركيز المولي للمحلول - �� �� molmmsmolmms
POMg ..9.27,..7.10 22
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 التمرين الثاني :

يعتمد مبدأ إشتغال المفاعالت النووية المولدة للطاقة 

الكهربائية على إحداث تفاعل نووي متسلسل و مغذى ذاتيا 

اليورانيوم أو البلوتونيوم  كإنشطار" لوقود نووي  يدعى 

ينتج عنه حرارة هائلة تستغل في تسخين الماء متحوال إلى 

لحصول على لصول بمنوب مو (عنفة) توربين يديربخار 

 طاقة كهربائية .

مياه النهر و  باستعمال إلى أن يصبح سائال عند درجة حرارة  يتم تبريد بخار الماء الناتج و الذي تكون درجة حرارته 

S 4S 3S 2S 1S 0S المحلول 

    )(mAI

      )/( lmmolC 

      )(msG 
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 . لتتوازن الجملة حراريا بعد تبادل حراري  االبتدائيةالتي تكون درجة حرارتها 

 مرحلة؟يمر بها الماء الناتج عن المفاعل النووي إلى أن يبرد مبينا حالته الفيزيائية في كل ما هي المراحل التي ° 

 لناتج عن المفاعل  من الماء أحسب التحويل الحراري الحادث في كل مرحلة من المراحل التي ذكرتها في إجابتك لكتلة قدرها ° 

 .السعة الحرارية الكتلية للماء' سائل' . لتبريد  استخدامهاأحسب كتلة مياه النهر الواجب ° 

السعة الحرارية الكتلية لبخار الماءالماء بخرالسعة الكتلية لت

 التمرين الثالث :

لتحقق من قيمة المركبة األفقية لشعاع الحقل المغناطيسي بغرض ا

نستعمل الدارة الكهربائية   حيث األرضي 

ي المتر , نضع فلفة   عدد لفاتهاتحتوي الوشيعة التي الموضحة 

موازية  برة ابرة ممغنطة في مركز الوشيعة بحيث تكون هذه اال

برة اال ولمستوي الزوال المغناطيسي عندما تكون القاطعة مفتوحة 

 .زنةوامت

تجتازها الدارة على قيمة معينة غلق القاطعة و نضبط شدة التيار التي ن

 المغناطيسي.عن مستوي الزوال ,بالزاوية نالحظ انحراف اإلبرة 

الذي يجتاز الوشيعة.شدة التيار كهربائي  و αالزاوية  قيم نندو

 . بداللة شدة التيار  تغيرات    نيمثل البيا

 ؟ العبارة الرياضية للبيانأكتب -
ارة اتجاه التيار الكهربائي ؟مثل على الد-
الحقل  شعاع  ةمثل في مركز الو شيع-

الناتج  عن مرور التيار    المغناطيسي
الحقل شعاع و ةالكهربائي في الوشيع

 المغناطيسي األرضي ؟

التي  αو  الزاوية    محصلة الشعاع المثل -
   المحصلة الحقل المغناطيسي شعاع يصنعها

؟الحقل المغناطيسي األرضي شعاع و

أثبت أنه يمكن كتابة العالقة النظرية بالشكل التالي:-

 هي عدد الحلقات في وحدة الطول للوشيعة) شدة التيار ,  (      

 شعاع الحقل المغناطيسيل المركبة األفقيةطويلةاستنادا على البيان اوجد -

Åé|çTÑKR))))))))))))))))))))
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  ي مسريلألستاذ دبيل            * بسةطمة الزهراء * تاة لثانوية فيئاــــــــــــــــــالثاني ملادة العلوم الفيزي االختبارتصحيح 
 التمرين األول :

3-(aq)معادلة التفاعل :               -1
4(aq) + 2PO2+(s) = 3Mg2)4(PO3Mg

نوع التيار : تيار متناوب بتجنب إستقطاب خلية قياس الناقلية و حدوث التحليل الكهربائي-2
 0Cتحديد التركبز -3

[Mg2+]= 3*9,51 10-3 = 2,85 10-2 mol/L   [PO4
3-]=2*9,51 10-3 = 1,90 10-2 mol/L

V0=C1.V1C. ;    0      بتطبيق قانون التمديد تحديد التراكيز -4

 نكرر نفس العملية و نمأل الجدول :

 =G                Gعبارة الناقلية -5

6-  
  0Sحديد الناقلية النوعية للمحلول ت-7

� = �Mg2+ [Mg2+]+ �PO43- [PO4
3-]

=

:سمك الخليةاستنتاج 

المنحنى البياني :-8

من البيان -9
 

C=5.2mmol/L

S 4S 3S 2S 1S 0S 
 المحلول

    )(mAI
      )/( lmmolC 

      )(msG 

 

C(mmol
/L)

G
( S)
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 التمرين الثاني :

مراحل التحول الحراري-1
 الفيزيائيةالحالة  درجة الحرارة المرحلة

 غازية c°100إلى  c°130من  1
 غازية + سائلة ( تكاثف ) c°100ثابتة عند  2
 سائلة c°60إلى  c°100من  3

حساب قيمة التحويل الحراري الحادث-2
  القانون التطبيق العددي النتيجة

1 

2 

3 

 الكلي 

 1Kgحساب كتلة الماء البارد الالزمة لتبريد -3
يل الحراري الذي بتلقاه ماء النهر التحو

 

أي أن  بادل حراري فإن نه حدث تا أوبم

 الثالتمرين الث
: تقيم يمر من الميدأ معادلته خط مسى المنحن-1

 أنظر الرسم-2
 

 انظر الرسم-3
 

 انظر الرسم-4
 

المقابل-5
المجاور

 

 

 

  إيجاد -6
و ن بين عبارة اليبابالمطابقة 

 العالقة السابقة

 

 حساب الميل 

و منه

ر إجتاه التيار
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