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  .ف. ع2                   فرض محروس في العلوم الفیزيائیة        ط      الثانوية التأھیلیة كشكا
  

  )نقط7(  الكیمیاء موضوع
2الماء األكسجیني محلول مائي لبیروكسید الھیدروجین  2H O . یتینمختزل في المزدوجتین التالھذا النوع الكیمیائي كمؤكسد أو یتدخل :

2 2 2/H O H O 2 و 2 2/O H O.  

2:             یتفكك بیروكسید الھیدروجین حسب تفاعل بطيء معادلتھ 2 2 22 2H O H O O   

  )ن1,5(. أكتب نصفي المعادلة محددا األكسدة و االختزال-1

60V و انطالقا من محلول حجمھفي تتبع زمني لھذا التفاعل-2  mL 10,10 و تركیزه .c  mol L، 2 أعطى قیاس( )V O 

.)صفحة الوثائق(المدونة في الجدول التالي  النتائج حجم غاز ثنائي األكسجین المتكون
)2 بداللة t في لحظة xعبر عن التقدم-1.1 )V O و الضغط  p ودرجة الحرارة T.)1ن(

51,00.10  الضغط یساويعلما أن-1.2 Pa20ھي درجة الحرارة  و C 10 أتمم الجدول بحساب القیمتینx 90 وx للتقدم x. 

8,314: نعطي ( . )R  S I.)1ن(

1 النھائیة للتقدم ثم  القیمةfxحدد ) صفحة الوثائق( بداللة الزمنxتغیرات التقدمل   الممثل1 باستغالل  المبیان-1.3
2

t زمن نصف 

  )ن1(.التفاعل
)ن1(.بین أن التفاعل المدروس كلي-1.4
20tعرف السرعة الحجمیة للتفاعل ثم أحسب قیمتھا في كل من اللحظتین -1.5  s 70 وt  s.)1,5ن(

  )ةنقط 13(  ياءفیزال موضوع
  ) 1.ش(لقیاس سرعة انتشار موجة صوتیة على طول حبل مرن ننجز التركیب التالي  – Iالجزء      

20D من الحبل تفصل بینھما المسافة   B و A إشارة صوتیة فیتم التقاطھا و تسجیلھا في نقطتین S المنبع   رسلی-1 m)   سجیل الت
)ن1,5(.  واستنتج سرعة االنتشارA بالنسبة للنقطةBحدد التأخر الزمني للنقطة ).1
20Dبالنسبة للمسافة. في تجربة ثانیة یصدر المنبع موجة متوالیة جیبیة -2 m2 نحصل على التسجیل   

)ن1(.حدد تردد الموجة   - أ
)نB.)1 وAقارن الحالة االھتزازیة للنقطتین   -  ب

20D(نحصل على تسجیل مماثل للحالة السابقة -3 m (عندما نعطي للمسافةD القیم التالیة:
25 / 30 / 35D m D m D m  

)ن2( .استنتج طول الموجة ثم سرعة االنتشار  - أ
27,5Dمثل شكل التسجیل المحصل علیھ في الحالة  -  ب mن1( .ابك معلال جو(

  . یمثل التركیب التجریبي مشاھد من األعلى و الشكل المالحظ على الشاشة 3الشكل . 2 ننجز التركیب الممثل في الشكل– IIالجزء    
     )ن1(.اذكر اسم الظاھرة التي تبرزھا التجربة و ما داللتھا على طبیعة الضوء-1

2: ثم أثبت العالقة التالیةق الزاوي  ومثل علیھ الفر3انقل الشكل -2 DL
a
 حیث aن1,5( .عرض الشق(

1: القیمتین التالیتینaنعطي ل-3 60a m2 و 80a m4الشكل (  شكلي الحیود التالیین  فنحصل على.( 

  )ن1,5( . معلال جوابكaحدد شكل الحیود المقابل لكل قیمة ل

بداللةLیمثل تغیرات ) 2المبیان(المبیان التالي -4
1
a

   .

  )ن2,5( . المستعمل و احسب ترددهاستنتج طول الموجة للضوء األحادي اللون

2,50نعطيD m8:     عة انتشار الضوء في الفراغ و سر 13.10 .c m s    
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2المبیان 

1المبیان 


