
 

التیار شدة نغیر .I شدتھ كھربائى تیار یجتازه عندما  L=40cm وطولھd=4cm  شدة تسالمتر باستعمال نقیس- 1
قطره لولبى ملف مركز فى المغناطیسى المجال  

.األرضى المغناطیسى المجال البدایة فى نھمل. B المغناطیسى المجال شدة قیم ونسجل  

)ن0.5.(مسطحة وشیعة ولیس لولبیا ملفا المستعمل الموصل أن تحقق- 1-1   

)ن0.25( ? الحالة ھذه فى األرضى المغناطیسى المجال اھمال یمكن لماذا-2- 1  

)ن1.25( .I الكھربائى التیار بداللة B الشدة تغیرات متل-3- 1  

)ن1.25( .IوB   بین العالقة المبیان من استنتج- 1-4

)ن1.(الولبى الملف لفات عدد استنتج B=µ0(N/L)I العالقة الى بالرجوع-1-5  

رأسى محور حول للدوران قابلة ممغنطة ابرة بمركزه ونضع المغناطیسى الزوال خط مع متعامدا اللفات مستوى یكون لولبىبحیثال الملف أخرىنضع تجربة فى-2  

.α بزاویة تنحرفاالبرة I=5.0mA شدتھ تیارا الملف یجتاز عندما  

)ن1.25.(استنتج.األرضى المغنطیسى المجال لمتجھة ألفقیةا المركبة شدة مع قارنھ.الملف مركز فى التیار طرف من المحدث المغناطیسى المجال شدة أحسب-2-1  

)ن1.5.(الممغنطة االبرة وموضع التیار منحى علیھ محددا اللولبى الملف تبیانة على مثل-2-2  

 BH=2.0  10-5 T µ0=4Π 10-7SI  )1ن( .االبرة بھا تنحرف التى الزاویة أحسب-2-3   

 
(10V ;0.5Ω) لدبمو للساقین CوD الطرفین نربط.منعدمة السكتین مقاومة ،نعتبر ECوAD علىالسكتین لالنزالق قابلة  RMN=0.2Ω MN ،مقاومتھا معدنیة ساقا  

).الشكل أنظر( d=10cm عرضھ الفضاء من حیزا ویشغل  B=50mT شدتھ رأسیا مغناطیسیا مجاال داخل المجموعة نضع  

).ن1  (   MN الساق تجتاز التى التیار شدة أوجد-1  

)ن1. (لبالص قوة ومنحى اتجاه سلم وبدون المبیان على مثل-2  

)ن2..(الساق على المطبقة لبالص قوة شدة أحسب-3  

)ن1(   .d’=2cm بمسافة الساق انتقال عند لبالص قوة شغل أحسب-4  

 
كأس فى ونضعھ المحلول ھذا من V1=10ml 4نأخد.المقطر ماءال من 00ml ذابة بأ االوكسالیك لحمض محلوال نحضر كتلة  mمن (H2C2O4 ;2H2O) فى الصلب     

.V2=12ml C2=2  10-2 mol/l. حجما صب عند التكافؤ على نحصل تركیزه اللون البنفسجى و المحمض (K+ ;MnO4
-) البوتاسیوم برمنغنات بمحلول نعایره ثم  

)ن1.5.(المعایر والمحلول المعایر المحلول مبینا ةالمعایر لھذه التجریبیة العدة اعط-1  

)ن0.5.(أنجازھا من الھدف وما المعایرة ھذه مانوع-2  

)ن1.5( . المعادلة بأنصاف مستعینا المعایرة تفاعل حصیلة أكتب- 3  

)ن0.5.(تجریبیا علیھا التعرف كیفیة وفسر المعایرة لھذه التكافؤ نقطة عرف-4  

)ن1.(التكافؤ عالقة واستنتج تكافؤال عند الوصفى الجدول أنجز -5  

)ن0.5.(المستعمل األوكسالیك حمض محلول تركیز أحسب-6      

)ن1.5.(األوكسالیك حمض محلول لتحضیر المذابة m الكتلة استنتج-7  

  M(H)=1g/mol     M(C)=12g/mol      M(O)=16g/mol نعطى 

MnO4-/Mn2+   المزدوجة مؤكسد ھو البرمنغنات أیون بینما    CO2/H2C2O4 المزدوجة مختزل ھو االوكسالیك حمض  

 

I(A) 5,0 4,5 4,0 3,0 2,0 1,0 0,5 

B(mT) 3,3 3,0 2,8 2,0 1,4 0,7 0,4 


