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تفرسیت-الثانویة التأھیلیة تفرسیت

مادة علوم الفیزیاء و الكیمیاء
Iاألسدوس 1رقم فرض محروس 

أ.ح.باك ع2:المستوى

2012-2011:السنة الدراسیة
1h:مدة اإلنجاز 55 min

:مالحظات مھمة

.یؤخذ بعین االعتبار تنظیم الورقة في النقطة النھائیة

.لحرفیة قبل التطبیق العدديتعطى العالقة ا

.تعطى النتائج العددیة بثالثة أرقام معبرة

)نقط7(الكیمیاء :1تمرین 

ولدراسة ھذه الظاھرة نقوم بانجاز .یؤدي تساقط األمطار الحمضیة على األسقف المصنوعة من الزنك إلى تآكلھا

:التجربة التالیة

+2H3O)مع محلول الكبریتیك Znیتفاعل الزنك 
(aq)+SO4

2-
(aq)), فتنتج أیونات الزنكZn2+ وغاز ثنائي الھیدروجین

H2حسب المعادلة:Zn(s) + 2H3O+
(aq) Zn2+

(aq) + H2(g) + 2H2O(l)

I.التتبع الزمني للتحول

ننجز التجربة التالیة ,لدراسة ھذا التحول الكلي

.ال التركیب التجریبي الممثل أسفلھباستعم

من مسحوق الزنك 0.50gل بسرعة ندخ,t=0عند اللحظة 

من محلول حمض الكبریتیك تركیز أیونات 75.0mLفي 

یكون الضغط عند ھذه .0.40mol.L-1:األكسونیوم فیھ ھو

.pi=1020hPa:اللحظة ھو

.ُیحدث تكون غاز ثنائي الھیدروجین زیادة في الضغط في الحوجلة

:عند لحظات مختلفة في الجدول التاليُندون قیم الضغط التي تم قیاسھا بواسطة المانومتر 

35.030.025.020.015.011.09.07.05.03.01.00t(min)
133512961259121511721138112011011082106010301020p(hPa)

300.0240.0190.0160.0140.0110.090.080.070.060.050.045.0t(min)
175717571757174917441697164116081565151314521413p(hPa)

(أنشئ جدول التقدم الموافق للتفاعل الحاصل.1 )ن1.

(وعین المتفاعل المحدxmaxاستنتج التقدم األقصى .2 )ن0.5.

.نعتبر أن ثنائي الھیدروجین الذي ینتجھ ھذا التفاعل یتصرف كغاز كامل.3

الضغط البدئي المقاس عند :pi:حیثVgaz(p-pi)=n(H2)RT:في كل لحظة العالقةفرق الضغط المالحظیحقق

t=0وp:الضغط المقاس وT:درجة حرارة الوسط التفاعلي) ).یحتفظ بھا ثابتة خالل التجربة.

)ن0,5(؟TوRحجم الغاز في الحوجلة و:Vgazو(p-pi)وxما ھي العالقة بین التقدم .أ

.pmax:موعة بنرمز للضغط المقاس في الحالة النھائیة للمج.ب

)ن1(:ھيxبین أن العالقة التي تعطي التقدم 

)أنظر الوثیقة الملحقة(.tبداللة الزمن xتطور التقدم )1:الوثیقة(x=f(t)یمثل المنحنى 

(2تم حسابھا في السؤالالتي xmaxتحقق بواسطة ھذا المنحنى من قیمة .ج )ن0.5.

(تحقق من ھذه القیمة على المنحنى.t=50.0minة التقدم عند اللحظة حدد بواسطة جدول النتائج قیم.د )ن1.

تطور السرعة الحجمیة للتفاعل خالل التحول الكیمیائي المدروس؟ x=f(t)كیف یمكن أن نستنتج من المنحنى .4

(صف كیفیا ھذا التطور )ن1.

II. األكسونیومتأثیر تركیز أیونات (العوامل الحركیة(

:یب التجریبي السابق وننجز التجارب الثالث التالیةنأخذ من جدید الترك



.بالنسبة لكل تجربة50minھ منحنى تطور تقدم التفاعل خالل یبین الشكل جانب

)ن1.5(.أقرن كال من المنحنیات الثالث برقم التجربة الموافقة معلال جوابك

M(Zn)=65.4g.mol-1:نعطي

)نقط8(1الفیزیاء :2تمرین 

.التصالیمكن استعمال جھاز تقلیدي یتكون من علبتي الیاغورت ل

تحدث اإلشارة الصوتیة التي یرسلھا المتكلم عبر العلبة اھتزازات جدار 

زازات عبر حبل وتنتشر ھذه االھت,العلبة التي یمكن مالحظتھا بالعین

فتتحول الطاقة ,والتي بدورھا تحدث اضطراب جدار العلبة الثانیة,مرن

.التي تنتقل عبر الحبل إلى موجة صوتیة تستقبلھا أذن الشخص الثاني

vair=340m.s-1:ھيC°25سرعة انتشار الصوت في الھواء عند :نعطي

(ھذا الجھازتعرف على مختلف أوساط انتشار الموجات المیكانیكیة داخل .1 )ن1.

:التركیب التجریبي التاليC°25ننجز عند ,ERلقیاس سرعة انتشار الموجة طول الحبل.2

)D=AB=20mتفصلھما مسافة (من الحبل BوAتوَصل نقطتان 

عند كل من Eوذلك لتسجیل وسع اإلشارة الواردة من ,بالقطین

(ھاتین النقطتین مع مرور الزمن )2:أنظر الوثیقة.

للتشویھ الذي ԏحدد التأخر الزمني ,3:ادا على الوثیقةاعتم.أ

(A:بالنسبة لBیحدث عند  )ن0,75.

أحسب قیمتھا وقارنھا مع .ԏوDبداللة vأوجد تعبیر السرعة .ب

)ن1.5(ماذا تستنتج؟.vairقیمة 

ھناك طریقة أخرى لقیاس سرعة انتشار الموجة طول الحبل .3

ذي تردد منخفض وذلك بوضع مكبر للصوت متصل بمولد 

(G.B.F), أمام علبة یاغورت الباعثE) )4:أنظر الوثیقة.

یساوي تردد الموجة یبعث مكبر الصوت موجات صوتیة جیبیة ترددھا 

.الجیبیة المنتشرة طول الحبل

.5:نحصل على التسجیل الممثل في الوثیقة,D=20mعندما تكون المسافة 

أصغر من وسع Bاإلشارة عند النقطة كیف یمكن تفسیر أن وسع .أ

)ن0.5(؟Aاإلشارة عند النقطة 

(حدد تردد الموجة المنتشرة طول الحبل,اعتمادا على التسجیل.ب )ن0,75.

فنالحظ أن المنحنیین یصبحان ,Aبالنسبة للنقطة Bنغیر موضع النقطة .ج

;D=35.0m:القیمDعلى توافق في الطور عندما تأخذ المسافة 

D=30.0m;D=25.0m

3التجربة 2التجربة 1التجربة 

C(252525°:ب(درجة الحرارة 

g(0,500,500,50:ب(الكتلة البدئیة للزنك 
حجم محلول حمض الكلوریدریك 

)mL:ب(المضاف 
757575

التركیز المولي ألیونات 
)mol.L-1:ب(األكسونیوم 

0,500.250.40



(للموجة المنتشرة طول الحبلλاستنتج طول الموجة .1–ج  )ن0,75.

(سرعة انتشار الموجة طول الحبلvأحسب .2–ج  )ن1.

.D=27.5mعندما تكون المسافة 2المنحنى المالحظ عند المدخل )أنظر الوثیقة الملحقة(6:مثل على الوثیقة.د

)ن1.75(.علل جوابك

)نقط6(2ء الفیزیا:3تمرین 

فنحصل على بقعة مركزیة ,aعبر شق عرضھ ,λ:ننجز تجربة حیود ضوء أحادي اللون طول موجتھ في الفراغ ھو

.من الشقD=3.5mعلى شاشة توجد على مسافة ,lطولھا 

(ӨوlوDمثل على شكل مبسط التركیب المستعمل موضحا علیھ .1 )ن0.5.

lوDالقة بین أوجد الع,tanӨ≈Ө:صغیرة بحیثӨباعتبار .2

(Өو )ن0.5.

.المحصل علیھاӨونسجل قیم الزوایا aنغیر قیم العرض .3

.بداللة Өیمثل المنحنى جانبھ تغیرات الزاویة 

.طول الموجة للضوء األحادي اللون المستعمل,λأحسب قیمة.أ

)ن0.5(

.طول البقعة المركزیةlأحسب قیمة ,a=0,25mm:بالنسبة ل.ب

)ن0.75(

.كیف یتغیر الشكل المحصل علیھ على الشاشة,صف معلال جوابك.نستبدل الضوء األحادي اللون بضوء أبیض.4

)ن0.75(

.nومعامل انكساره Aترد اآلن حزمة الالزر السابقة على أحد أوجھ موشور زاویتھ .5

.الوجھ اآلخرزاویة انبثاقھا من’iو,زاویة ورود الحزمة الضوئیة على الوجھ األول للموشورiلتكن 

(للشعاع الوارد على الموشورDزاویة االنحراف )انظر الوثیقة الملحقة(1:مثل على الشكل.أ )ن0.5.

(أكتب العالقات األربع للموشور.ب )ن1.

)ن1(D≈(n-1)A:بین أن,)sin(α)≈α(صغیرتین iوAفي حالة الزاویتین .ج

)ن0.5(.ماذا سنالحظ بعد اجتیاز ضوء أبیض للموشور؟ علل جوابك.د



الوثیقة الملحقة
ترجع ھذه الوثیقة مع ورقة التحریر:ملحوظة ھامة

..........:الرقم...........................................:االسم الكامل

1:الوثیقة

1:الشكل




