
 )نN. )1مثل استطالة النقطة  -5
ج منھ فتحدث سلسلة من الموجات على سطح وتقوم الفراشة بالرفرفة بأجنحتھا داخل الماء من أجل الخر -6

  . 2یبین الشكل و ذلك كما  5Hzالماء ترددھا 

    
 3شكل  2شكل 

  )ن0,5( .تحدثھا الفراشة على سطح الماء حدد طول الموجة للموجة التي  - 6-1
 )ن0,75( .ھذه الموجة  انتشارأحسب سرعة  - 6-2
–مكون من صخرتین  a=0,5cmالموجات المحدثة من طرف ھذه الفراشة تصل إلى حاجز عرضھ  - 6-3

  )ن0,75( . للشق بین الصخرتین اجتیازھاالموجات بعد  الشكل بعد نقلھ أرسم بدقة على -3الشكل 

    
  

  
  )ن7( 1تمرین 

ھربائیة المنزلیة  مثل كتتعرض األجھزة ال
ترسبات كلسیة یمكن  إلىالمسخن المائي 

باستعمال مقلح تجاري ویفضل  إزالتھا
استعمال المقلحات التي تحتوي على الحمض 
نظرا لفعالیتھ و عدم تفاعلة مع مكونات 

  .األجھزة
 المسخنیتكون الراسب الكلسي المتكون في 

  من كربونات الكالسیوم أساسا لمائيا
CaCO3 (S)، أثناءالحمض  علیھ یؤثر الذي 

  .عملیة إزالة ھذا الراسب
للوقوف على بعض العوامل المؤثرة على مدة 

H3O)من الحمض  V=10mLإزالة الراسب  نصب حجما 
+

(aq)+ Cl-
(aq))  على كمیة وافرة  من

  :كربونات الكالسیوم الصلب فیحدث تحول كلي و بطئ ننمذجھ بالمعادلة الكیمیائیة التالیة 
CaCO3 (S) + 2 H3O

+
(aq)   Ca2+

(aq) + CO2 (g) + 3 H2O (ℓ)  
نتتبع باستعمال تركیب تجریبي مناسب تطور تقدم التفاعل بداللة الزمن و تمكنا من خط المنحنى 

  .t=22,5sالمستقیم المماس للمنحنى عند ) ( یمثل حیث أعاله،
  )ن0,75(.یمكن بھا تتبع ھذا التحول الكیمیائي قطر جوابك ثالث معلال اذكر -0
  )نxm ) .0,75اوجد قیمة التقدم األقصى  t1/2=15sقیمة زمن نصف التفاعل ھي  -1
 )ن1(  .، استنتجt = 90 sعند  المجموعة الكیمیائیة  تركیب أعط. الماء وافر -2
  )نt = 22,5 s . )1  عند قیمتھاأحسب عرف السرعة الحجمیة للتحول ،  -3
إلى انھ خالل عملیة التنظیف یجب استعمال المقلح مع التسخین، ماھو اثر  تشیر لصیقة المقلح -4

  )ن0,75. (استعمال المقلح مع التسخین على المدة الزمنیة الزالة الراسب الكلسي، علل جوابك
   )ن1(.  أعط تعلیال مجھریا لتطور سرعة التفاعل بارتفاع درجة الحرارة -5
 )نt) .1التقدم عند لحظة  x(t) و التقدم األقصى xmللمحلول بداللة  σة یالموصلر یتعب أعط  -6

 )ن0,75( . نھایة التحول قیمة موصلیة المحلول عند  fاحسب -7
λH3O : نعطي

+=35mS.m2/mol و m2/mol Ca2+=12mS.λ و Cl-=7,5mS.m2/mol  λ  

  بثالث أرقام معبرةتكتب النتیجة     )ن7( 3تمرین 
على بعد سنتمترات حاجز  أحمر و بنفسجي ،مكونة من شعاعین نضع عمودیا على حزمة ضوئیة للیزر  -1

  تكون مجموعة من البقع الضوئیة D=3mة توجد على مسافة فنالحظ على شاش   aبھ  شق افقي عرضھ
  )ن5 ,0(ما اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة؟ و ماذا تبرز الظاھرة؟  - 1-0
طول  حیث  (rad)=/a:حد اطرافھا بالعالقة أبین وسط البقعة المركزیة و  نعبر عن الزاویة  - 1-1

  )ن0,75( .عرض البقعة المركزیة Lمع .  L =2.λ.D/a بین انھ بالنسبة النحرافات ضعیفة، الموجة
عرض البقعة الموافق  LRحدد قیمة كل من  L=5cmنقیس العرض اإلجمالي للبقعة المركزیة فنجد  - 1-2

  )ن0,75(. عرض البقعة الموافق للبنفسجي Lv  و لالحمر
  )ن0,75(.  األفقيعرض الشق  aاحسب  - 1-3
مكونة ال السابقة و ضوئیةالحزمة الترد من جدید   -2

أحمر و بنفسجي، عمودیا على أحد أوجھ : من شعاعین 
  -2شكل  -الھواءمغمور في   A=300موشور زاویتھ 
عن تغیر معامل االنكسار  n=a+b/λ2تعبر العالقة   

في  (للموجة الضوئیة λللوسط بداللة طول الموجة 
   . تتعلق بمادة الموشور ثابتان bو  aحیث  )الھواء

 )ن0,5(ما إسم الظاھرة التي تحدث ؟  - 2-0
 )ن0,75(.  2و 1تعرف مع التعلیل على الشعاعین  - 2-1
زاویة انحراف الشعاع األحمر  DRأحسب قیمة  - 2-2

 )ن0,75( .بالنسبة التجاھھ البدئي 
من   و البنفسجي األحمر: شعاعین بعد انبثاق ال - 2-3

   انظر الشكل  =0,6°الموشور تكون الزاویة بینھما 
  1: معامل انكسار الھواء          )ن1(. للشعاع البنفسجي  معامل انكسار الموشور بالنسبة nV  قیمة احسب

  )نb=3456  . )0,5و  a=1,6404   بین أن  (nm)بـ  علما ان طول الموجة  - 2-4
ندیر الموشور الى  .شعاعا أخر أحادي اللون طول موجتھ في الھواء  السابقیننضیف إلى الشعاعین  - 2-5

  )ن  )0,75 احسب قیمة .لھذا الشعاع Dm=20,43° ةانحراف دنویزاویة نحصل على 
   nR=1.65: لالحمرمعامل االنكسار   λV=400nm بنفسجي و λR=600nmاحمر  في الھواء  نعطي    

  )ن5( 2تمرین 

تعطي . تنتشر في جمیع اإلتجاھات ف Oتحدث موجات عند النقطة  مائیة عند سقوط فراشة في بركة
،  t1+15s و  t1 نصور سطح الماء في لحظتین مختلفتین حیث مقطعا لموجة منتشرة  الوثیقة 

     .فنحصل على مظھري الموجة
المنتشرة على سطح الماء  الموجة -1

 )ن0,5(؟  ، لماذامستعرضة میكانیكیة
بین مظھري  τأوجد التأخر الزمني  -2

  )ن0,5( .الموجة 
  )ن0,5(. الموجة انتشارأحسب سرعة  -3
                  www.hammoumouna.jimdo.comاألجوبةتخصص نقطة لتنظیم الورقة وطریقة تقدیم   )نt=60s).0,5مثل مظھر سطح الماء عند  -4
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  )نt=60s).0,5مظھر سطح الماء عند  - 4
لنحدد موضع مقددمة الموجة 

d=V.t=0,02.60=1,2m=120cm 
 )نN. )1استطالة النقطة  - 5

     
  

  Nاستطالة النقطة 
  یدوم االھتزاز 

t=20.10-2/0,02  
  یدوم االھتزاز 

t=30.10-2/0,02 
تصلھا  Nالنقطة 

  t=60sالموجة عند

   =0,8cm : )ن0,5( . طول الموجة للموجة التي تحدثھا الفراشة على سطح الماء -1- 6
 :)ن0,75( . ھذه الموجة انتشارسرعة  -2- 6

V=.N=0,8.10-2.5=0,04m/s  
 )ن0,75( . للشق بین الصخرتین اجتیازھاالموجات بعد  -3- 6

a=0,5cm  و   =0,8cm تحقق شرط ظاھرة الحیود  

    
  

  
  )ن7( 1تمرین 

  )ن0,75.(ثالث طرق یمكن بھا تتبع ھذا التحول الكیمیائي - 0
H3O

  وجود غاز  ایونات  +
  قیاس الضغط  قیاس المواصلة pHقیاس 

  )نxm ) .0,75قیمة التقدم األقصى  t1/2=15sقیمة زمن نصف التفاعل ھي  - 1
 xm=2. x(t1/2)=2.0,95.10-3=1,9.10-3molاي  x(t1/2)=xm/2عند زمن النصف فإن 

 x(90s)=1,8.10-3mol، لدینا t = 90 sعند   )ن1(  المجموعة الكیمیائیة تركیب - 2
CaCO3   وافر ايH3O

+
(aq)   محد ومنھn-2.xm=0  n=2.xm     

H2O (ℓ)  CO2 (g)  Ca2+
(aq)  H3O

+
(aq)  CaCO3

  وافر
x(90s) 

2.10-3mol  
x(90s) 

2.10-3mol  
n-2.x(90s) 

2.xm-2.x(90s)=2.10-4mol 
  وافر

 لم یتوقف التفاعل بعد t = 90 sعند اللحظة 
  )نt = 22,5 s . )1  عند قیمتھا تعریف السرعة الحجمیة للتحول و  - 3

  خارج مشتقة تقدم التفاعل بالنسبة للزمن على الحجم االجمالي للخلیط المتفاعل 

V(22,5s)=
�

�
.

��

��
=

�

��.���� .
�,�.������,�.����

����
=2,4.�������/�. � 

  )ن0,75. (اثر استعمال المقلح مع التسخین على المدة الزمنیة الزالة الراسب الكلسي - 4
تقلیص المدة الزمنیة إلزالة الراسب الن سرعة التفاعل تزداد عند استعمال المقلح المركز و بالتسخین 

  املین حركیینلكونھما ع
  ) ن1(  .أ تعلیال مجھریا لتطور سرعة التفاعل بارتفاع درجة الحرارة - 5

بارتفاع درجة حرارة المجموعة تزداد حركة الدقائق المكونة للوسط ومنھ تردد التصاادمات فتزداد سرعة 
  تطور المجموعة الكیمیائیة

  )نt) .1التقدم عند لحظة  x(t)التقدم األقصى و  xmللمحلول بداللة  σة یالمواصلتعبر    - 6
Ca2+  ،H3Oیحتوي الوسط على ثالث ایونات  

+   ،Cl-    
=Cl-.[Cl-]+H3O+.[ H3O

+]+Ca2+.[Ca2+] معCl-  غیر نشیط  

.=Clو باالستعانة بالجدول الوصفي     
�

�
+H3O+.(

���.�(�)

�
)+Ca2+.

�(�)

�
   

 =(Cl. +H3O+)(
�

�
)+(Ca2+-2.H3O+.).(

�(�)

�
n=2.xmعلما ان  (

  

 =(Cl. +H3O+)(
�.��

�
)+(Ca2+ -2.H3O+.).(

�(�)

�
 m3بالوحدة  Vمع الحجم  (

  =8500.��-5800x(t)تطبیق عددي 
 )ن0,75( . نھایة التحول موصلیة المحلول عند f  قیمة  - 7

  =(8500-5800). ��=5,13S/mت ع      x(t)=xm=1,9.10-3molنھایة التحول 

    )ن7( 3تمرین 
  ظاھرة الحیود؟ )ن5 ,0ما اسم الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة -0- 1
  تبرز الطبیعة الموجیة للضوء ؟ ماذا تبرز الظاھرةو 
  )ن0,75(. عرض البقعة المركزیة Lمع .  L =2.λ.D/a بین انھ بالنسبة النحرافات ضعیفةنل -1- 1

(rad)=/a  ھندسیا(rad)=L/2.D  من العالقتینL =2.λ.D/a  
  )ن0,75( .عرض البقعة الموافق للبنفسجي Lv و  عرض البقعة الموافق لالحمر LRقیمة كل من  -2- 1

البقعة الموافقة لالحمر تغطي البقعة الموافقة  λR=600nm < λV=400nmطول الموجة عامل مؤثر على ظاھرة الحیود 
  LR=L=5cmللبنفسجي نسنتج ان 

 : LV=LR. .λV/.λR=3,33cmمن العالقتین  LV =2.λV.D/aللبنفسجي  LR =2.λR.D/aلالحمر 
1 -3- a ن0,75(.  عرض الشق األفقي( a =2.λR.D/ LR = 72.10-6m  /  
  ظاھرة تبدد الضوء  )ن0,5(إسم الظاھرة التي تحدث ؟  -0- 2
  )ن0,75(.  2و 1تعرف على الشعاعین ال -1- 2

λR=600nm < λV=400nm  أيnV>nR  ومنھDV>DR  البنفسجي) 2(االحمر و ) 1(لدى  
  )ن0,75( . زاویة انحراف الشعاع األحمر بالنسبة التجاھھ البدئي DRقیمة  -2- 2

i=0° r=0  و منھr’=A  nR.sinA=siniR’ i'R= sin-1(nR.sinA)=55,588° 
DR=25,588°  DR=sin-1(nR.sinA)-A  

 )ن1(.  البنفسجي للشعاع معامل انكسار الموشور بالنسبة nVقیمة    -3- 2
i'V-i’R=   و منھi'V =+i’R   حسب قانون دیكارتnV.sinA=siniV’  nV =sin(+i’R )/ sinA=1,662  

 )نb . )0,5و  a   قیمة كل من  (nm)بـ  علما ان طول الموجة  -4- 2
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 )ن  )0,75 احسب قیمة. لھذا الشعاع Dm=20,43°نحصل على زاویة انحراف دنویة  -5- 2

i=i’   r=r’    r=A/2  وi=(Dm+A)/2  بتطبیق قانون دیكارت لالنكسار  Dm=
��� (

����

�
)

��� (
�

�
)

= �, ���  

=�
�

���
= ���, �����  

  )ن5( 2تمرین 
 )ن0,5(؟  مستعرضة المنتشرة على سطح الماء میكانیكیة الموجة - 1

  مستعرضة   میكانیكیة
  اتجاه التشویھ عمودي على اتجاه االنتشار  الوسط مادي 

  = t1+15s- t1=15s :    )ن0,5( .بین مظھري الموجة  τالتأخر الزمني  - 2

=V:  )ن0,5( .الموجة انتشارسرعة   - 3
�

�
=

�,�.��.����

��
= �, ���/�  
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