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1 الدورة رقم  

وية سيدي احمد بناصر ـثان

 التأهيلية

 الفيزيـــــاء و الكيميــــــاء :مــادة 2012-2011: السنة الدراسية 

 

 و هللا ولي التوفيق مدة االنجاز:ساعتان**** األجوبةتخصص نقطة لتنظيم الورقة و طريقة تقديم 

 ن(7) 1تمرين 

 السرعة الحجمية للتفاعل3-

عرف السرعة الحجمية للتفاعل.واحسب 1.3- 

 نt=400s . (1,5)و  t=0sقيمتها عند 

 أعطكيف تتغير السرعة الحجمية للتفاعل؟ 2.3- 

 ن(0,5). تفسيرا لذلك

عرف زمن نصف التفاعل وحدد قيمته بالنسبة 3.3-  

 ن(1,5)؟ أهميتهلهذا التفاعل ما 

يتفاعل حمض الكلوريدريك مع الزنك وفق  -1

 : التفاعل التالي

   𝒁𝒏(𝒔) + 𝟐𝑯(𝒂𝒒)
+ → 𝒁𝒏(𝒂𝒒)

𝟐+ + 𝑯𝟐 (𝒈) 

المتدخلتين في  Ox /Redحدد المزدوجتين  -1-1

حدد المتفاعل الذي تأكسد والذي ل،التفاع

 ن(0,5)اختزل

 ن(0,5)أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل.  -1-2

من فلز الزنك في   m=1gندخل كتلة  t=0sعند  -2

من محلول حمض   V=40mLحوجلة تحتوي على 

لتتبع  C=0.50mol.L-1الكلوريدريك تركيزه 

تطور هذا التفاعل نقيس حجم ثنائي الهيدروجين 

) 2V(H رجة الحرارة دالناتج في الشروط العادية ل

 = xلمنحنى ا مكنتنا هذه التقنية من رسمو الضغط 

f(t) .         ( )انظر المنحنى جانبه  

 تطور اذكر جميع الطرق التي يمكن بها تتبع -2-1
 ن(1) .مع التعليل هذا التحول

عين المتفاعل المحد و أعط قيمة التقدم  -2-2

 M(Zn)=65.4 عطي. نن(1)األقصى للتفاعل
1-gmol 

 في اللحظةالكيميائية اعط تركيب المجموعة  3.2-

t=320s(0,5)ن 

 ن(6) 2 تمرين

سرعة انتشار الموجة على سطح  Vحدد   2.1

 ن(0,75) الماء.

 Ne=49Hzنضبط تردد الوماض على القيمة   3.1

 .ما توقعك لحركة الموجة؟ استنتج  ترددها الظاهري.

 ن(1,5)

الصفيحة منبعا  إلىالتي تنتمي  S. نعتبر النقطة 2

نقطة من وسط  Mللموجة المحدثة و النقطة 

 االنتشار.

 .Mو Sقارن الحالة االهتزازية للنقطتين   1.2

 ن(0,75)

 ن(0,75) أحسب التأخر الزمني بين النقطتين.  2.2

أمام  a=8mm. نضع حاجزا به فتحة عرضها 3

 الموجة الواردة.

 ن(0,75)الظاهرة المالحظة؟ اسمما  1.3

 ن(0,75) حدد خاصيات هذه الظاهرة. 2.3

يحتوي حوض للموجات على ماء سمكه ثابت. 

 مستقيمية ، نحدث على سطح الماء بواسطة صفيحة

موجة متوالية  N=50Hzمرتبطة بهزاز تردده 

 جيبية.

. نضيء سطح الماء بواسطة وماض تردد 1

مظهر  أسفلهقابل للضبط. يمثل الشكل  Neومضاته 

 . 50Hzسطح الماء عندما نضبط التردد على القيمة 

ة ـــــــــــــــــــــــــــحدد طول الموج -1-1

.(0,75)ن 

 ن(6) 3تمرين 

𝜽(𝒓𝒂𝒅)بالعالقة:  θنعبر عن الزاوية 2- =
𝝀

𝒂
 

 ن(0,5)ماذا تمثل هذه الزاوية؟1.2-

عرض البقعة المركزية عندما  Lكيف يتغير 2.2-

 ن(0,75)عرض الشق؟ aيتناقص 

tan(𝜽) صغيرة بحيث  θباعتبار3-  ≈ 𝜽              

 نD . (0,75)و Lو𝛌و aالعالقة بين اعط 

 ن(0,75) للشق األفقي . aالعرض  حسبا4- 

نرسل االن حزمة الالزر السابقة عموديا على وجه  5-

 يوجد في الهواء. A=30°الموشور زاويته 
 ن(1)اعط العالقات األربع للموشور؟1.5- 

هل تنحرف الحزمة الضوئية عند انبثاقها من 2.5- 

 ن(0,5) الوجه األول للموشور؟علل جوابك.

التي يكونها اتجاه  0Dاحسب زاوية االنحراف  -3.5

شعاع الالزر المنبثق من الموشور مع اتجاه الحزمة 
 ن(1) الضوئية الواردة.

 نعطي :

 :n=1.61معامل انكسار الموشور -       

nair=1 معامل انكسار الهواء  -    

 

 𝝀=633nmحزمة الزر طول موجتها  بضيء ن

ونضع عموديا على مسار الحزمة  aشقا عرضه 

 من هذا الشق. D=3m شاشة على بعد مسافة 

نالحظ على الشاشة في االتجاه العمودي على 

 L=38mm عرضها الشق، بقعة مركزية مضيئة

أقل،لونها هو نفس لون  إضاءةوبعض البقع ذات 

 الزر.ــــــــــــــضوء ال

و ماذا  ما اسم الظاهرة المالحظة على الشاشة -1

 ن(0,75)؟تبرز

 

 




