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  قة التحریرتخصص نقطة على تنظیم ور  االسم والنسب : 

  یعطى التعبیر الحرفي قبل التطبیق العددي  الرقم :
  
  

  نقطة ) 5,5(:1تمرین 
  نضع قطنا على طرفھ اآلخر . Sنثبت أحد طرفي حبل مرن بنھایة شفرة معدنیة ، عند نقطة 

  تخضع الشفرة الھتزازات دوریة ترددھا
 N = 100 Hz  .  

  ن) 0,5( ما دور القطن في ھذه التجربة ؟-1
تعطي التبیانة جانبھ مظھر الحبل عند لحظة -2

.نعتبر اللحظة التي بدأت فیھا حركة  1tتاریخھا 
   الھزاز أصال للتواریخ .

  ن)1,5 ( للموجة . vوسرعة االنتشار  �عین كال من طول الموجة 1-2
  ن) 1t . )0,5أوجد التاریخ -2-2
  ن) S . )1و  Mالنقطتبن  حركة قارن. SM=18 cmحیث من الحبل  Mنعتبر النقطة -3
  . SN  نضيء الحبل بوماض تردد ومضاتھ-4
  ن)1( ما القیمة القصوى لتردد الوماض التي تمكن من مشاھدة التوقف الظاھري للحبل ؟-1-4
التي تقطعھا الموجة خالل المدة  d. ماذا نشاھد ؟ أحسب المسافة  Hz  SN 101 =نضبط تردد الوماض على القیمة -2-4

  ن)1( .للموجة  avواستنتج السرعة الظاھریة الزمنیة الفاصلة بین ومضتین متتالیتین 
  

  نقطة ) 6,5(  :2تمرین 

عبر  �ننجز تجربة حیود ضوء أحادي اللون طول موجتھ في الفراغ 
 Lفنحصل على بقعة مركزیة عرضھا  �صفائح بھا شقوق عرضھا  

  من الشق . D = 1,6 mعلى شاشة توجد على مسافة 
 Lونحسب في كل مرة عرض البقعة المركزیة  �نغیر عرض الشق 

.  
 ما الظاھرة التي یبرزھا ھذا الشكل ؟ وما ذا توضح ھذه الظاھرة ؟-1
  ن)1( 

  ن ) 1( صغیرة . �. نعتبر  Dو  Lو  �أعط العالقة بین الزاویة -2

  ن)0,5( .�و λو  �اعط العالقة بین -3

بداللة  �نمثل تغیرات -4
�

�
  فنحصل على التمثیل جانبھ  

�أحسب المعامل الموجھ للمنحنى -1-4 = �(
�

�
قیمة واستنتج  (

  ن) 1,5 (. �طول الموجة 
  لبقعة مركزیة عرضھا �أحسب عرض الشق -2-4
 L = 9 cm  ) .1,5(ن  
ال صف معل  نستبدل الضوء االحادي اللون بالضوء األبیض -5 

  ن)1 ( جوابك ، كیف یتغیر الشكل المحصل علیھ على الشاشة .
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  نقط)7: (  3تمرين 
  . ����بواسطة الماء ا��وكسيجيني   ��ندرس تطور التفاعل الناتج عن تأكسد أيونات اليودور 

��نضيف حجما ،   t=0عند لحظة  = ��)يودو البوتاسيوم من  ��	20 +   تكيزه (��

 �� = 0,10	���. �
��الى حجم  �� =   تركيزه  ����الماء ا��وكسيجيني من محلول  ��	20

 �� = 0,10	���. �
��  .  

  نتتبع تطور التفاعل بمعايرة ثنائي اليود المتكون .فنحصل على المبيان أسفله الذي يمثل تغيرات 

  بد��لة الزمن . �التقدم 

  معادلة التفاعل تكتب :
2�		(��)
� + ����	(��)+ 2�	(��)

� → ��		(��)+ 2���	(�) 

  ن)1(مزدوجة .حدد المزدوجتين المتفاعلتين . واكتب نصف معادلة كل -1

����أحسب كميتي مادة أيونات -2
  ن)1(.البدئيتين  ��و أيونات  ��

  ن)1. (ام�� الجدول التقدم أسفله -3

  

(��)		�2  المعادلة الكيميائية
� + ����	(��)+ 	2�	(��)

� 								→ 			��		(��)+ 2����	(�) 

  

 (����)كميات المادة ب    التقدم  حالة المجموعة

      بوفرة    بوفرة    

      بوفرة    بوفرة    

      بوفرة    بوفرة    
  ن)1( . ����حدد المتفاعل المحد وكذا التقدم ا��ق�� -4

  ن)1( عند نهاية التفاعل . ��اليود ثنائي تركيز �[��] احسب -5

  ن)1( . كيف تتطور ال��عة الحجمية خ��ل التفاعل ؟ علل جوابك .للتفاعلعرف ال��عة الحجمية -6

�� عرف -7 ��(وضح قيمة  . مبيانيا زمن نصف التفاعل وحدد قيمته⁄�  ن)1( على المبيان) ⁄�
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