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 اءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيزيال 

 
  1التمرين  : 

 :موضوعين كما يبين الشكل جانبه  A2و A1نعتبر مغنطيسين 

mTBشدته Mنقطة مجاال مغنطيسيا في ال A1 يحدث المغنطيس      21 . 

mTBشدته Mمجاال مغنطيسيا في  A1 كما يحدث المغنطيس 32 . 

 .A1 حدد قطبي المغنطيس. 1

مثل متجهة المجال المغنطيسي .2
2B


و كذلك 

21 BBBT


. 

 

  2التمرين  : 

و عدد لفاته  cm40طوله , نمرر في ملف لولبي 
310N  , تيارا كهربائيا شدتهI1=400mA (.نهمل المجال المغنطيسي األرضي) 

 متجهة المجال المغنطيسي المحدث من  1Bحدد مميزات .1

 .للملف اللولبي Oفي المركز  (I1)طرف التيار 

 . مبينا اتجاهها و منحاها  Oرة ممغنطة في المركز ارسم إب .2

منحاه مشار إليه في  I2و يمر فيه تيارا كهربائيا شدته  x'xعموديا على المحور, نضع سلكا موصال المتناه في الطول ,  OM=4cmعلى مسافة  .3

 . θ=2°فتنحرف اإلبرة الممغنطة بزاوية .الشكل 

 .للملف اللولبي Oفي المركز  (I2)متجهة المجال المغنطيسي المحدث من طرف التيار  2Bحدد مميزات 

 .I2 استنتج شدة التيار 

  

 3 التمرين : 

cmlطوله , نمرر في ملف لولبي  5,41  و عدد لفاتهN  , تيارا كهربائيا شدتهI  منحنى تغيرات الشدة( 2)يمثل الشكل . قابلة للضبطB  للمجال

I   )(IfBالمغنطيسي بداللة . 

AIللملف عندما تكون  Oأعط مميزات متجهة المجال المغنطيسي في المركز . 1 3 . 

 . Nفاتاستنتج قيمة عدد الل.2

 للمجال المغنطيسي األرضي  و نضع  HBنوجه الملف بحيث يصبح محوره متعامدا مع المركبة األفقية. 3

 في المستوى األفقي الذي يضم محور الملف,قابلة للدوران حول محور رأسي, إبرة ممغنطة Oفي مركزه

AIثم نمرر في الملف تيارا كهربائيا شدته , HBبة و المرك 5,0  . 

 .HBارسم تبيانة التركيب التجريبي قبل مرور التيار الكهربائي موضحا اتجاه و منحى اإلبرة الممغنطة  و مثل. 3.1

 .  Iالي و الوجه الجنوبي بعد اختيار منحى لمرور التيار الكهربائيارسم الملف اللولبي موضحا الوجه الشم. 3.2

 .لإلبرة الممغنطة بالنسبة لموضعها البدئي  احسب زاوية االنحراف . 3.3

TBHنعطي.                  فللملOفي المركز  totBحدد مميزات متجهة المجال المغنطيسي الكلي. 3.3

510.2  . 

 3تمرين ال : 

 HBنوجه الملف بحيث يصبح محوره في مستوى أفقي وعمودي على المركبة األفقية. لفاته متصلة  1mmيتكون ملف لولبي من خمس طبقات من سلك قطره 

 .في مركز الملف, نها الدوران حول محور رأسينضع إبرة ممغنطة يمك. للمجال المغناطيسي األرضي 

 .  5mAحدد مميزات متجهة المجال المغنطيسي المحدث داخل الملف عندما نمرر فيه تيارا شدته .1

 .استنتج قيمة الزاوية التي تنحرف بها اإلبرة الممغنطة .2

 

 5تمرين ال : 
 نمرر في سلك موصل مستقيمي ال نهائي في الطول تيار 

 .I=10Aشدته  كهربائي مستمر

 نكون أخرى ( 2)نكون لفة رأسية و في الحالة( 1)في الحالة

  r=10cmلهما نفس الشعاع, أفقية

 , في كل حالة, عين, باعتبار المجال المغنطيسي األرضي مهمال

 . مميزات متجهة المجال المغنطيسي الكلي في مركز  كل لفة

 

 الثانوية التاهيلية أيت باها ثانيةال الدورة 3سلسلسة رقم رشيد جنكل: األستاذ 

المجال المغنطيسي المحدث من طرف تياركهربائي ، ،  المجال المغنطيسي  من سلك البكالوريا ولىالسنة األ: القسم 

 قانون لبالص –القوى الكهرمغنطيسية 

 التفاعلية -وعات المميزة الجزيئات العضوية والهياكل الكربونية ، المجم 

 نيابة اشتوكة أيت باها

 2015/2013:السنة الدراسية   رياضية علوم :الشعبة 
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  6 التمربن : 
 .على أسطوانة من الورق المقوى,  d=0,8mmقطره بالعازل, سلك مغلف بعازلنلف 

 باعتبار أن اللفات متصلة و طول التلفيف . I=3Aنمرر فيه تيار كهربائي مستمر شدته 

 .أكبر بكثير من شعاع األسطوانة

 .ارسم طيف المجال المغنطيسي المحدث من طرف التيار المار في السلك .1

 .ل األسطوانةحدد مميزات متجهة المجال المغنطيسي المحدث داخ .2

 .حدد وجهي الملف .3

 

 7تمرين ال : 
 أربع أسالك موصلة النهائية a=20cmلمربع ضلعه  Dو  Cو  Bو  Aنضع في الرؤوس 

 .كما يبين الشكل جانبه,  I=40Aو نمرر في كل منها تيارا كهربائيا شدته , في الطول 

 .حدد مميزات متجهة المجال المغناطيسي المحدث. 1

 .مركز المربع Oفي النقطة. أ

 .منتصف Mفي النقطة. ب

 .Cو  A نغير منحى التيار في كل من .2

 .Mحدد مميزات متجهة المجال المغناطيسي المحدث في النقطة. 2.1

 . Dو  Bو  A مارة منشدة المجال المغنطيسي المحدث من األسالك ال, C احسب في النقطة. 2.2

 

 8تمرين ال : 
 .نثبت ابرة ممغنطة قابلة الدوران حول محور رأسي في مستوى متعامد مع قضيب طويل موصل رأسي يستعمل كواق من الصواعق   

 ,منه d=1mاتجاه اإلبرة الممغنطة متعامد مع محور القضيب و توجد على مسافة 

 (الشكل جانبهأنظر .)و قطبها الشمالي متجه نحو القضيب 

 .من األعلى نحو األرض Iتسقط الصاغقة خالل اإلعصار على القضيب فيمر فيه تيار كهربائي وجيز شدته 

 ,خالل هذه المدة. نعتبر التيار المار في القضيب مستمرا خالل المدة الوجيرة التي يمر فيها عبر القضيب

تنحرف اإلبرة بزاوية  9,88. 

 . للمجال المغنطيسي األرضي بموضع اإلبرة الممغنطة HBة الشكل و مثل عليها المركبة األفقيةانقل تبيان .1

 .المحدث من طرف القضيب خالل مرور التيار الكهربائي فيه بموضع اإلبرة الممغنطة cBمثل متجهة المجال المغنطيسي .2

 .بموضع اإلبرة الممغنطة cBاحسب شدة المجال المغنطيسي .3

 .استنتج شدة التيار الكهربائي المار في القضيب خالل الصاعقة .3

st:احسب الشحنة المفرغة في األرض من طرف القضيب علما أن مدة الصاعقة هي .5 2. 

 

 9تمرين ال : 
 . I=10A هما تياران شدتاهما متساويتان يمر في, نعتبر سلكين موصلين مستقيميين و متوازيين 

 . 2a=2cmو تفصلهما مسافة 

 .للتيارين نفس المنحى(: 1)الحالة. 1

 :في النقط التالية ما مميزات متجهة المجال المغنطيسي الكلي. أ

)0;0(  yxO 2);(0(و(  ycmxA2);(0(و(  ycmxB 

);0(عمم بالنسبة لنقطة. ب yxM .و أعط اإلحداثيتينxBوyBفي النقطةللمتجهةM  بداللةx وa . 

 .نغير منحى التيار في سلك و نحتفظ بنفس المنحى في السلك األخر(: 2)الحالة. 2

 BوAو O: في النقط التالية B'ما مميزات متجهة المجال المغنطيسي الكلي. أ

);0(عمم بالنسبة لنقطة. ب yxM .و أعط اإلحداثيتينxB'وyB'في النقطةللمتجهةM ة بداللx وa . 

 

  10التمرين : 

N=10و عدد لفاته  cm50نعتبر ملفا لولبيا طوله
3

 : I=250mAو يمر فيه تيار كهربائي شدته  

 .حدد الوجه الشمالي و الوجه الجنوبي للملف اللولبي  .1

 حدد اتجاه و منحى متجهة المجال المغنطيسي داخل الملف .2

 . Iاستنتج منحى التيار  .3

 .  Iة المجال المغنطيسي داخل الملف المحدث من طرف التيار احسب شد .3

 .   B'=2,5 mTالذي يجب تمريره في الملف لتكون شدة المجال المغنطيسي داخله هي 'Iما قيمة شدة التيار .5

4..10).(: نعطي  7
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  11التمرين  : 

و  B=0,5 mT   سي منتظم شدتهفي مجال مغنطي cm50يوجد سلك مستقيمي طوله

 : I=2,5Aيمر فيه تيار كهربائي شدته 

 :متجهة قوة لبالص المطبقة على السلك في الحاالت التالية  Fمثل. 1

 .احسب شدة قوة لبالص المطبقة على السلك في كل حالة . 2

  12التمرين  : 
فيمر تيار كهربائي  Gنربط طرفي السكتين بمولد  .  D=5cmازيتين و أفقيتين تفصل بينهما المسافة فوق سكتين متو  L=8cmطولها  ABنضع ساق موصلة

عرض الحيز الذي يوجد فيه المجال هو . B=20mTرأسية موجهة نحو األعلى و شدته  Bتوجد الساق في مجال مغنطيسي منتظم متجهته.  I=10Aشدته 

a=4cm . 

 .رور التيار الكهربائي لكي تنتقل الساق نحو اليسار حدد منحى م .1

 .المطبقة على الساق  Fاحسب شدة القوة الكهرمغنطيسية .2

 . d=3cmعند انتقال الساق بمسافة  Fاحسب شغل القوة  .3

 . Δt=0,3sاستنتج قدرة هذه القوة علما أن مدة االنتقال هي  .3

 

 13ين التمر  : 

cmaضولعها    ACDEوشويعة مسوطحة مربعوة    m28,17نكوون مون  سولك موصول طولوه      .1 32,4   .

بين أن عدد لفاتها
210N . 

مون الوشويعة فوي مجوال مغنطيسوي        DEنضوع الجوزء  إلنجاز ميزان بسويط ننجوز التركيوب التجريبوي جانبوه ، حيوث        .2

عنود حالوة عودم مورور التيوار الكهربوائي فوي الوشويعة يكوون          . على مستوى الوشويعة    عمودية Bمنتظم متجهته 

 . الميزان في توازن 

 نضويف   الى حالة التووازن  دة  الميزان إلعاو فنالحظ ان الميزان ينحرف I=1Aنمرر في الوشيعة تيارا كهربائيا شدته 

gmكتلة معلمة قيمتها  5,1 في الكفة اليمنى. 

 . المار في الوشيعة  Iحدد منحى التيار . 2.1

:نعطي           .  Bأوجد قيمة . 2.2
1.10  kgNg 

  13التمرين  : 

gmو كتلتها cm40طولها   ABساق نحاسية 5 , يمكنها الدوران حول نقطةA .اق في تفرجة مر الست

cmhعرض فرعيه,  Uمغنطيس على شكل 5 , تماثله األفقي على مسافة و يوجد مستوىcmd 30  من النقطة

A  .باعتبار أن المجال المغنطيسي المحدث بين فرعي المغنطيس منتظم شدتهmTB 30. 

AIشدتهنمرر في الساق تيارا كهربائيا . 1 2 ,فنالحظ انحراف الساق بزاوية. 
 .علل منحى و اتجاه هذا االنحراف -أ

1cos);((sin(صغيرةعلما أن الزاوية -ب   rad اعط تعبيرثم احسب قيمتها . 

التي يجب تمريره في الساق لكي تنحرف بزاويةI'ما شدة تيار. 2 20'؟  

 

  15التمرين  : 

cmaضلعه, مربع ABCDيتكون إطار 5 100منNنعلق اإلطار بواسطة سلك فلزي ثابتة ليه . لفة من سلك موصل
12 ..10  radmNC ,

mTBي منتظم شدتهفي مجال مغنطيس 48(.أنظر الشكل)   .يكون اإلطار في مستوى , الكهربائي في غياب التيار

 .  ال يطبق سلك اللي أي مزدوجة  بحيث, رأسي مواز لخطوط المجال المغنطيسي

AIنمرر تيارا شدته 5,0 .فيدور اإلطار بزاوية. 

CDFوABFو منحى التيار و Bو مثل متجهة المجال المغنطيسي, مشاهدا من األعلى, ط تبيانة اإلطارأع.  1
 . CDو ABمتجهتي قوتي لبالص المطبقتين على الضلعين

 . CDFوABFاحسب شدتي القوتين. 2

 .aوCوIوBبداللةأوجد تعبير. 3

  16التمرين  : 
فيمر تيار كهربائي  Gتين بمولد نربط طرفي السك.  D=5cmفوق سكتين متوازيتين و أفقيتين تفصل بينهما المسافة   L=8cmطولها  ABنضع ساق موصلة

 . B=20mTرأسية موجهة نحو األسفل و شدته  Bتوجد الساق في مجال مغنطيسي منتظم متجهته.  I=10Aشدته 

أما الطرف األخر , يمر عبر مجرى بكرة, نشد الساق من منتصفها بأحد طرفي خيط غير مدود و كتلته مهملة 

 .فتبقى الساق في توازن .  mكتلته  (S)م صلب للخيط معلق به جس

 . المطبقة على الساق  Fحدد مميزات القوة الكهرمغنطيسية .1

 .  Iاستنتج منحى التيار  .2

g = 10N.kg:نعطي . و احسب قيمتها ,  mأوجد تعبير الكتلة  .3
-1  
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 اء ـــــيـــمـــــالكي: 
  أتمم الجدول التالي  :  1التمرين 

523 HCCOCH 

2,3

3223 CHNHCHCH 

  2التمرين  : 

 :أتمم المعادالت التالية  .1

  األكسدة المعتدلة: 

......................................252  OHCHHC ،................................ 522  COOHHCOH 

............................................352  CHCHOHHC    ،............................)( 2352  OHCHCHC 

  تفاعل اإلستبدال                                                                                      :إزالة الماء:  

....................................)( 32

33   OAOHCHCHCH 
  ،....................................23  CHOHCHCH 

)2(أول و محلول محمض لثنائي كرومات البوتاسيوم-2-البروباناكتب المعادلة الحصيلة لتفاعل  .2 2

72

  OCrK 

 

  3التمرين  :  

625223423 )( HCHCCHCHCHCHCH 23563523 4)( HCHHCCHCHCH 

522333423 )()( HCCHCCHCHCHCH + H2 

 3مرين الت : 
 .100ثالثي مثيل بوتان ذي معامل األوكتان -3,2,2أو .93ذي معامل األوكتان ثنائي مثيل بنتان -3,2:نحصل انطالقا من الهبتان ذا معامل األوكتان منعدم على

 .اكتب معادلتي هذين التفاعلين باستعمالك الصيغ نصف المنشورة. 1

 فيما تتجلى أهمية هاذين التحولين؟ ( .التحليق, إزالة الهيدروجين, التفريع) التكسير أو إعادة التكوين -حدد نوع كل تفاعل . 2

 

  5التمرين  : 
 بالنسبة للهيدروجين  %2بالنسبة للكربون و %28,8بالنسبة للكلور و %73,2: ة الكتلية هيحيث النسب المئويB ينتج عن تفاعل البلمرة متعدد الجزيئة األصل

 :نعطي
12 .10.21,1)(  molkgBM 1250بلمرةمعامل ال وn  ، 

1.5,35)(  molgCM  

 .B متعدد الجزيئة األصلأعط صيغة  ثم  .حدد الكتلة المولية للجزيئة األصل و صيغتها اإلجمالية. 1

 .يغ نصف المنشورة للمتماكبات الثالثة الجزيئة األصل و حدد اسماءهاأعط الص. 2

 

  6التمرين  :  
M(A)=74g.mol كحول مشبع غير حلقي كتلته المولية A المركب نعتبر

-1
  . 

 .A حدد الصيغة اإلجمالية للكحول .1

 .ة و الكتابة الطوبولوجية و أسماء و أصناف مختلف المتماكبات أعط الصيغ نصف المنشور .2

و DNPH  يؤثر على  Cمركب عضوي فنحصل على , كرومات البوتاسيوم في وسط حمضي  بواسطة محلول ثنائي, ألحد المتماكبات المعتدلةتنجز األكسدة  .3

 .   محلول فيهلين ال يؤثر على

 . Cو أعط اسم المركب  . اختزال-أكتب المعادلة الحصيلة لتفاعل األكسدةثم .اعل المتفهذا المتماكب , معلال جوابك , حدد  

يؤثر  Dمركب عضوي فنحصل على , البوتاسيوم في وسط حمضي  برمنغناتبواسطة محلول , لمتماكب آخر ذا سلسلة كربونية متفرعة  المعتدلةاألكسدة  زنجت .3

 . Eمركب عضوي  أكسد ويعطيالذي بدوره يت,  محلول فيهلين و كذا علىDNPH  على  

 . Eو المركب  Dاسم لكل من المركب  الصيغة نصف المنشورة أعطثم .المتفاعل هذا المتماكب , معلال جوابك , حدد  

Br Br 

O 

OH 

 

       + H2 


