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  08-4-7                                                  -  الدورة الثانية – 1                                  فرض في الفيزياء و الكيمياء رقم  2hالمدة 
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  ) نقط 7(  الكيمياء
  

  :يتكون عمود من نصفي عمود متصلين بقنطرة إلكترونية 
من محلول كبريتات ا+لومنيوم                  mL 50    مغمورة في m1 = 1,0 gة ألومنيوم كتلتھا   العمود ا+ول من صفيح نصف  يتألف-

(2Al3+
(aq) + 3SO4

2-
(aq)) تركيز أيونات ا+لومنيوم ھو حيث [Al 3+

(aq)] = 5,0.10-1 mol.L-1. 
           IIمن محلول كبريتات النحاس mL 50    مغمورة في m2 = 8,9 g العمود الثاني من صفيحة نحاس كتلتھا   نصف  يتألف-

(Cu2+
(aq) + SO4

2-
(aq)) تركيز أيونات النحاس حيث II ھو  [Cu2+

(aq)] = 5,0.10-1 mol.L-1. 
  . على التوالي مع أمبرمتر و موصل أوميالعمودنركب ھذا 

  .العمودج خار ا+لومنيوميبين ا+مبرمتر أن منحى التيار الكھربائي من صفيحة النحاس إلى صفيحة 
 .إلكترود مبينا عليھا قطبية كل العمودارسم تبيانة  )1
 .العمودأعط التمثيل اKصطJحي لھذا  )2
 .أثناء اشتغاله العموداكتب معادلة التفاعل بجوار كل إلكترود و استنتج معادلة التفاعل المقرون بالتحول الحاصل في  )3
 .العمود،تحقق من منحى التطور الحاصل في طور التلقائيبتطبيق معيار الت.  K = 10200 تساوي ثابتة ھذا التفاعل  )4
 :أثناء اشتغاله العموددراسة  )5
  . و ناتجاحسب كمية المادة البدئية لكل متفاعل 5-1
 . التقدم القصويxmax  وحدد قيمةل التقدمجدوأنشئ  5-2
 .لعموداستنتج كمية الكھرباء القصوى ل 5-3

  1F = 9,65.104 C.mol-1  ،    M(Al) = 27,0 g.mol–1    ، M(Cu) = 63,5 g.mol–1 :    نعطي
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  نؤرجح،     ،C = 33 µFبعد شحن المكثف ذو السعة . في ھذا السؤال مھملةنعتبر مقاومة الدارة  )1
               ذات معامل التحريض  ،فيفرغ المكثف في الوشيعة2 ،قاطع التيار إلى الموضع t = 0 في لحظة  

L = 120 mHونعاين تغيرات التوتر بين مربطي المكثف بواسطة راسم تذبذب ذاكراتي .  
 .ارسم كيفيا الرسم التذبذبي المحصل عليه 1-1
 . بين مربطي المكثفuC أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققھا التوتر 1-2
 . للبوس المكثفqية لتغيرات الشحنة استنتج،من المعادلة السابقة، المعادلة التفاضل 1-3
 .الدور الخاص للتذبذباتT0 احسب  1-4
:    qتعبير الشحنة  في ϕ و mQحدد  1-5
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 .احسب القيمة القصوى لشدة التيار 1-6
نعاين . غير مھملةمقاومة الدارة  أن نعتبر في ھذا السؤال )2

تغيرات التوتر بين مربطي المكثف بواسطة راسم تذبذب 
 .ذاكراتي

  .أعط تفسيرا طاقيا للرسم التذبذبي المحصل عليه جانبه 2-1
 .T0 و الدور الخاص Tقارن شبه الدور 2-2
  .احسب الطاقة المبددة خJل الذبذبة ا+ولى 2-3
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  ) نقط6 (الميكانيك
  

                        αفوق منضدة ھوائية مائلة بزاوية   ، نحو ا+علىm = 600 g، كتلته (S) حامJ ذاتيا نطلق
   حيث                                                B و ينتھي عند النقطة Aيبتدئ تسجيل المواضع من النقطة . بالنسبة للمستوى ا+فقي

   . g = 9,8 N.kg-1 نأخذ .وطهيتوقف الحامل الذاتي قبل ھب
        :                                                                                                                         نحصل على الـمـبـيان جانـبـه )1

  .V0أوجد السرعة البدئية   1-1
    .(S) حدد تسارع الجسم   1-2      
  .     و تأكد حسابيا من اللحظة التي تنعدم فيھا السرعةV(t) أعط تعبير  1-3      
 . اpحتكاكات مھملةنعتبر .αبتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد قيمة الزاوية  )2
  و ھو يتحرك فوق(S)إذا اعتبرنا النتائج التجريبية المحصل عليھا للحامل الذاتي  )3

  . حيث يتوقفB إلى النقطة Aلة، من النقطة  مستوى أفقي حيث اpحتكاكات غير مھم
  . أوجد شدة قوة اKحتكاك

    
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  smjamal 
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