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  الثانیة من سلك البكالوریا: المستوى                                                  الثانویة التأھیلیة كشكاط                    
  العلوم التجریبیة   : الشعبة                      اض اوس اول                                   الیوسفیة 

  مسلك العلوم الفیزیائیة                               اء و اء                                                 
ساعتان  :  المدة                                                                                                     

  
  

)نقط7( الكیمیاء
  

  لزمني لتفاعل كیمیائيالتتبع ا

sV 100يصب في كأس حجم  mL1100 من محلول حمض الكلوريدريك تركیزه .c mmol L 2 على كتلة m g 

2: فیحدث تفاعل كیمیائي معادلته. من كربونات الكالسیوم
3( ) 3 ( ) ( ) 2( ) 2 ( )2 3s aq aq gCaCO H O Ca CO H O     l  

يقاس الحجم
2COV 20 لثنائي أكسید الكربون الناتج عند درجة الحرارةC 1013 و تحت الضغط p hPa.  

تغیرات ) الوثیقة ( 1يعطي المبیان 
2COVبداللة الزمن .  

)نmmol. )1أحسب كمیة المادة البدئیة لكل من المتفاعلین بالوحدة -1
) ن1,5(.جدول الوصفي لتقدم التفاعل ثم أحسب قیمة التقدم األقصىأنشئ ال-2
عبر عن -3

2COV بداللة x تقدم التفاعل و T درجة الحرارة و p الضغط و Rن0,75(.تة الغازات الكاملة ثاب(

استنتج تعبیر السرعة الحجمیة للتفاعل بداللة -4
2COV.)0,75ن(

)ن1(.)توضح الطريقة المبیانیة على الوثیقة ( باعتبار التفاعل كلیا، حدد زمن نصف التفاعل-5
)ن1(. )توضح الطريقة( سرعة الحجمیة للتفاعل عند بدايتهأحسب قیمة ال-6
)ن1(.أحسب تركیز أيونات الكالسیوم عند نھاية التفاعل-7

1:      معطیات
3( ) 100 .M CaCO g mol    ،  1 18,31 . .R J mol K   

  
    )نقطة13( الفیزیاء

I .ن7( ! لركن السیارةموجات فوق الصوتیة (  
  

  ة مع الموجات الصوتیة  مقارنقصیرت میكانیكیة تتمیز بدور زمني الموجات فوق الصوتیة ھي موجا
  . من طرف العالم االنجلیزي فرنسیس جالطون1883اكتشفت في العام .المسموعة

  تقوم بالبحث إن تقنیة المساعدة في ركن السیارة .من بین تطبیقاتھا الحدیثة تقنیة المساعدة في ركن السیارة
  التقنیة بكافة المناورات  ثم تقوم ھذه،السیارة الطریق أثناء قیادة جانبيمالئم لركن السیارة على عن موقع

  على  السیارة بمسح لألماكن الموجودةجانبيیقوم جھاز االستشعار بالموجات فوق الصوتیة في  .الالزمة لركنھا
  .السیارة بھا ویقوم بقیاس طول وعمق األماكن الشاغرة الممكنة لركنالسیارة، یمین ویسار

عمومیات حول الموجات-1
  )ن0,5( .جة المیكانیكیة عرف المو-1.1
  )ن0,5( تطبیق الموجات فوق الصوتیة في قیاس المسافة بین األرض و القمر؟ لماذا يستحیل-2.1
  )ن0,5( . أذكر مثاال لموجة يمكنھا االنتشار في الفراغ-3.1
  )ن0,5( الصوتیة؟علما أن في حالة موجة فوق صوتیة اتجاه االھتزاز موازي التجاه االنتشار، ما صنف الموجات فوق -4.1
قیاس سرعة االنتشار للموجات فوق الصوتیة-2

  .ينجز التركیب الممثل في الشكل التالي
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على . أمام الباعث  على نفس المسافة2 و 1، يوضع في البداية المستقبالن  فوق صوتیةث موجاتيرسل الباعبینما 

V. 10,10 الرأسیةةالتذبذب على الحساسیبضبط راسم . متطابقتانشاشة راسم التذبذب تعاين إشارتان  div  و 

s. 110ةالحساسیة األفقی div ، 1 الذي يمثل اإلشارة الملتقطة من طرف المستقبل )الوثیقة(1يعاين الرسم التذبذبي  
  )ن1( . حدد الدور الزمني للموجات فوق الصوتیة و استنتج ترددھا-1.2
يالحظ على . بحیث يبتعد عن الباعث x'x في االتجاه 2 في موضعه، يزاح المستقبل 1قى المستقبل  بینما يب-2.2

يتكرر التطابق للمرة العاشرة لما تكون المسافة بین .شاشة راسم التذبذب أن اإلشارتین تنزاحان ثم تتطابقان من جديد
1المستقبلین ھي  8, 4 d cm.  

  ) ن1(. ت لتحديد مقدار يمیز الموجات مسمیا إياهاستعمل ھذه المعطیا
  )ن0,75( . استنتج مما سبق سرعة انتشار الموجات الصوتیة في الھواء-3.2
  .2d عند المسافة 2 اإلشارة التي يلتقطھا المستقبل 2 يمثل الرسم التذبذبي -4.2

  )نcm.)1,5 4,0 و cm 3,5 علما أنھا محصورة بین 2d      حدد، معلال جوابك، قیمة 

قیاس مسافة-3
  .زودت سیارة بنظام يضم باعثا للموجات فوق الصوتیة و مستقبال لھا

 من ms 9,0عد خالل رجوعھا إلى الخلف يرسل الباعث موجة فوق صوتیة تنعكس على حاجز فیلتقطھا المستقبل ب

km. 200 11سرعة انتشار الموجة فوق الصوتیة في الھواء ھي . إرسالھا h.  
  )ن0,75( .حدد المسافة الفاصلة بین الحاجز و السیارة     

II .ن6( قیاس طول الموجة إلشعاع الزر (  
  .ثل في الشكل التاليخالل حصة أشغال تطبیقیة أنجز تالمیذ التركیب المم

)ن0,5(. طبیعة الضوءصأذكر اسم ھذه الظاھرة و ما تبرزه بخصو-1
عبر عن الفرق الزاوي بداللة عرض البقعة المركزية و المسافة بین -2

)ن0,5(.الشاشة و الشق
D 1,5وضع التالمیذ الشاشة على مسافة ثابتة -3 m ثم قاسوا عرض 

نسبة لشقوق مختلفة العرض، مع استعمال نفس البقعة المركزية بال
.المنبع الضوئي

  ).الوثیقة(     حصلوا على الجدول التالي
  )ن1,25(.أتمم الجدول -1.3
  )ن1,5(.المنحنى الممثل لتغیرات الفرق الزاوي بداللة مقلوب عرض الشق) الوثیقة(2 أرسم على المبیان -2.3
  )ن0,5(.لشق و طول الموجة للضوء المستعملوب عرض ا أعط العالقة بین الفرق الزاوي و مقل-3.3
  )ن0,75(. ما شكل المنحنى المحصل علیه؟ أحسب میله-4.3
  )ن1(.استنتج طول الموجة لضوء الالزر المستعمل و عبر عنه بالنانومتر -5.3
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 مع ورقة التحریرةترفق ھذه الوثیق
  

  ................................... .....................................:اإلسم الكامل
  

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  1المبیان           

  
                                                                                                                                                                       1الرسم التذبذبي          

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

  2الرسم التذبذبي                                                                                                                                                      

  

10)2                                                                          2المبیان                         )rad                  
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