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  )نقط  7( الكيمياء 
S)0لدراسة التتبع الزمني لتطور مجموعة كيميائية ، حضر ا�ستاذ في المختبر محلو�  2لحمض ا�وكساليك  ( 2 4C H O 

1تركيزه المولي 
0C 5,0 10 mol / L−= ×   

S)�1 لوتحضير محا�ستاذ خ0ل الحصة التجربية رفقة فوجا من الت0ميذ طلب منھم ــ  1 حجمه لحمض ا�وكسيلك  (

V 100mL= 2وتركيزه الموليC 5,0 10 mol / L−=   .  0Sبتخفيف المحلول وذلك  ×

S)0ما ھو الحجم الذي يجب أخذه من المحلول  1ــ  1 S)1للحصول على المحلول المخفف  (   )ن  0,5( ؟ (

  )ن  0,5(   .حدد الطريقة المتبعة وا�دوات ال0زمة Eنجاز عملية التخفيف  2ــ  1
4MnOفي وسط حمضي تتفاعل أيونات البرمنغنات ــ  2 (aq)−  مع حمض ا�وكساليك وفق تفاعل نعتبره كليا .  

S)1نخضر في كأس محلو�  1Vلحمض ا�وكساليك حجمه  ( 50mL=  2وتركيزه
1C 5 10 mol / L−= ونحضر في كأس  ×

K)4لبرمنغنات البوتاسيوم  2Sأخرى محلو�  (aq) MnO (aq))+ 2Vالمحمض حجمه  +− 50mL=  وتركيزه
1

2C 10 mol / L−=  .  

واختفاء اللون ) الكربون  ثنائي أوكسيد( عند خلط المحلولين ، ن0حظ  تدريجيا ، انط0ق غاز يعكر ماء الجير 
  . البنفسجي المميز �يونات البرمنغنات 

2: المزدوجتان المتفاعلتان ھما 
4MnO (aq) / Mn (aq)− 2و  + 2 2 4CO (g) / C H O (aq)   

  ھل ھذا التفاعل بطيء  1ــ  2
  )ن  0,25( أم سريع ؟ علل جوابك 

  أكتب معادلة التفاعل  2ــ  2
  )ن  0,75( الحاصل 

  أنجز الجدول الوصفي  3ــ  2
  لتقدم التفاعل وحدد التقدم 

  )ن  maxx  )1,25ا�قصى 

  و  xأوجد ع0قة التقدم  4ــ  2
2Mn +    2تركيز أيوناتMn   tعند اللحظة  +

Tنضع  1 2V V V=   الحجم الكلي للخليط  +

  )ن  t   )0,5عند اللحظة 

2Mnــ نتتبع تغيرات تركيز أيونات  3 2، فنحصل على المنحنىtالناتجة بد�لة الزمن  +

t
Mn f (t)+  =   الممثل في

   1الشكل 

2Mn  وأوجد تعبيرھا بد�لة. أعط تعريف السرعة الحجمية للتفاعل  1ــ  3 +       )1  ن(  

tعين قيمة السرعة عند  2ــ  3 0s=  وt 80s=    )1  ن(  
  )ن  0,5(   عرف زمن نصف التفاعل  3ــ  3

حدد  4ــ  3
1/2

2

t
Mn +    2تركيز أيوناتMn (aq)+ 1/2 عند اللحظةt  2بد�لة

max
Mn +   

  التركيز ا�قصى 

�2Mnيونات    )ن  0,75(  +
 )ن  1(   .مبيانيا  1/2tاستنتج قيمة  5ــ  3
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  الفيزياء 
  دراسة موجة صوتية وموجة ضوئية 

الھواء ( خ0ل حصة ا�شغال التطبيقية قام ا�ستاذ وت0ميذه بتحديد سرعة انتشار الصوت في وسطين مختلفين 
  ودراسة انتشار حزمة ضوئية في موشور من الزجاج وتعيين طول الموجة لموجة ضوئية ) والماء 

I  ــ التعيين التجريبي لسرعة انتشار الصوت  
،  1لتحديد سرعة انتشار الموجات الصوتية في وسطين مختلفين ، تم إنجاز التركيب التجريبي الممثل في الشكل 

   dتفصل بينھما المسافة  2Rو  1Rحيث الميكروفونان 

تغيرات التوتر بين  1يمثل الرسمان التذبذبيان الممث0ن في الشكل . تم إنجاز التجربة في الھواء  1في التجربة 
1dمربطي كل ميكروفون بالنسبة للمسافة  25,4mm=  .  

5: ھي  2Rو  1Rالحساسية ا�فقية للمدخلين المرتبطين ب  s / divµ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ن 1  ــ ما طبيعة الموجات الصوتية ؟ علل الجواب  1
  ن  1. للموجات الصوتية المنبعثة من مكبر الصوت  Tــ عين مبيانيا قيمة الدور  2
على توافق إلى أن يصبح الرسمان التذبذبيان من جديد و�ول مرة  ∆وفق المستقيم  2Rــ نزيح أفقيا الميكروفون  3

2dھي  2Rو  1Rفي الدور ، فتكون المسافة بين  34,1mm=   

  ن 1 طول الموجة للموجة الصوتية  λحدد قيمة  1ــ  3
  ن  1سرعة انتشار الموجة الصوتية في الھواء  eauvأحسب  2ــ  3

ــ في التجربة الثانية نعوض الھواء بالماء ونعيد نفس التجربة حيث يكون الرسمان التذبذبيان على توافق في الطور  4
1Dعندما تكون المسافة الفاصلة بين الميكروفونين ھي  10,1mm=  .سرعة انتشار الموجة الصوتية في  علما أن

airvالماء ھي  1500m / s=  . 2ما المسافةD   2التي يجب أن نزيح أفقيا الميكروفونR  لكي  ∆وفق المستقيم

  ن  1,25من جديد ولثاني مرة على توافق في الطور ؟  انيصبح الرسمان التذبذبي
II  ــ التعيين التجريبي لطول الموجة لموجة ضوئية  

  لموجة ضوئية ، تمت  λطول الموجة لتحديد 

5dإضاءة خيط رفيع قطره  5 10 m−=   مثبتا على ×
  حامل ، بواسطة حزمة ضوئية أحادية اللون

  ، فنعاين على الشاشة منبعثةمن جھاز ال0زر  
Dوالتي توجد على مسافة   3m=  من الخيط 

 أعطى عرض .  2بقع ضوئية كما في الشكل 
1Lالبقعة المركزية القيمة  7,6cm= .  

  ــ ما اسم  الظاھرة التي تبرزھا ھذه التجربة 1
  ن  1؟  
  ــ أذكر الشرط الذي يجب أن يحققه قطر  2

  ن  0,5لكي تحدث ھذه الطاھرة ؟  dالخيط 
tanθنعتبر . (  λثم احسب  dو  Dو  1Lبد�لة  λــ أوجد تعبير  3 θ≃  بالنسبة لزاويةθ  ن  1,25) صغيرة  
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III  دراسة انتشار موجة ضوئية في موشور من الزجاج ــ  
nمن الزجاج معامل انكساره في تجربة ثانية تمت إزالة الخيط الرفيع وتعويضه بموشور  Aوزاويته  =1,58 30= وتمت  °

نعطي سرعة الضوء في الفراغ وفي الھواء . إضاءته بواسطة الحزمة الضوئية ا�حادية اللون السابقة  
8c 3 10 m / s−= airnمعامل انكسار الھواء  × 1=  

   ن  1 .قيمة سرعة انتشار الحزمة الضوئية في الموشور  vــ أحسب  1
  . طول الموجة للحزمة الضوئية خ0ل انتشارھا في الموشور  1λــ أوجد قيمة  2

  ن 1,5ما قيمة تردد الحزمة الضوئية ؟ 
فينبثق من الوجه ا�خر للموشور أشعة دات ألوان مختلفة من ــ نعوض الحزمة الضوئية أحادية اللون بالضوء ا�بيض  3

Bnمعامل انكسار الموشور بالنسبة لضوء ا�زرق .  بينھا الشعاعان ا�حمر وا�زرق  وبالنسبة للضوء ا�حمر  =1,523

Rn 1,510=   

  ن 2,5 للموشور ACيين الشعاعين المنبثقين من الوجه  θ∆أحسب الفرق الزاوي 
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