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الثانوية التأهيلية أيت باها

فرض محروس رقم  1الدورة األول

المادة  :الفيزياء والكيمياء

نيابة أشتوكة أيت باها
المدة  :ساعتان

السنة الدراسية 2023 / 2024 :

تعطى الصيغ احلرفية ) مع التاطري ( قبل التطبيقات العددية
 الفيزياء )  12,50نقطة ( )  00دقيقة (

التنقيط

 التمرين األول 6,75 ):نقطة ( )  40دقيقية (
يحدث هزاز مرتبط بصفيحة  Sموجة متوالية جيبية مستقيمية عل
سطح الماء لحوض الموجات .نضبط تردد عل أكبر قيمة تمكن
من الحصول عل توقف ظاهري لسطح الماء ، Ns = 50 Hz
نقيس المسافة  dالفاصلة بين الخط األول والخط الخامس اللذين
يوجدان في نفس الحالة اإلهتزازية فنجد d = 3,2 cm
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حدد طبيعة الموجة ؟ علل جوابك
اعط قيمة كل من تردد الموجة  Nوطول الموجة  λو سرعة انتشارها v
نعطي مقطعا لسطح الماء في سطح اللحظة t1

أ .أوجد السلم المستعمل لتمثيل هذا الشكل – أي مربع واحد عل الشكل يمثل كم من cm؟
ب .أوجد المسافة SM
ج .حدد قيمة t1
د .ارسم مظهر مقطع سطح الماء في اللحظة t2 = 10 ms
 .4قارن حركة المنبع  Sوالنقطة  M1التي تبعد عنه ب  ، d1 = 14 mmعلل جوابك
 .5قارن حركة المنبع  Sوالنقطة  M2التي تبعد عنه ب ، d2 = 18 mmعلل جوابك ثم استنتج حالة اهتزاز  M1وM2
 .6في لحظة تاريخها  tتوجد النقطة  M1عل مسافة  2mmفوق موضع سكونها  .ما موضع النقطة  M2؟ علل جوابك
 .7ماذا نشاهد عند ضبط تردد الومضات الضوئية عل التردد  ، Ne =51Hzعلل جوابك
 .0نضع أمام الموجة السابقة حاجزا مزودا بشق عرضه  aقابال للضبط  .ماذا يحدث للموجة بعد اجتيازها الحاجز في كل من
الحالتين أ و ب ثم اعط رسما توضحيا لكال من الحالتين مبرزا اسم الظاهرة التي تبينها هذه التجربة وشروطها :
أa1 = 0,3 cm .
بa2 = 1 cm .
’
’
 vماذا تستنتج ؟ علل جوابك
 Nفتصبح سرعة اإلنتشار
 .9نضبط المهتز عل تردد قيمته
 التمرين الثاني  3,25 ):نقط ( )  25دقيقية (
نربط الطرف  Sلحبل مرن بشفرة هزاز فتنتشر موجة متوالية طول الحبل  .يمثل المحن  2تغيرات إستطالة المنبع  Sبداللة
الزمن ويمثل المنحن  2تغيرات إستطالة نقطة  Mمن الحبل بداللة الزمن  .حيث . SM = 8 cm
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 .2باستغاللك المنحيين :
أ .حدد  Nتردد الموجة
ب .قارن إهتزاز النقطتين  Sو M
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 .2إوجد  vقيمة سرعة اإل نتشار وإستنتج  λطول الموجة
 .3أحسب المسافة  SM1التي تقطعها الموجة خالل المدة t1 = 50 ms
 .4مثل مظهر القطعة  SM2من الحبل عند اللحظة  t2التي طولها  14 cmعلما أن المنبع بدأ في اإلهتزاز نحو األعل
عند أصل التواريخ
 التمرين الثالث  2,50 ):نقط ( )  15دقيقية (
يسمح جهاز الصونار بتحدبد عمق قاع البحر  ،يكون مركبا من جهاز إرسال
وجها ز إستقبال  .يغدي الصونار المدروس بتوتر جيبي تردده N = 20 kHz
 .سرعة إنتشار هذه األمواج في الماء هي v = 1500 m/s
 .2أحسب  Tدور الموجة الصوتية المنبعة من جهاز الصونار
 .2أحسب  λطول موجة هذا اإلهتزاز
 .3ما هو التأخر الزمني  ∆tالذي يستقبل به جهاز اإلستقبال اإلهتزازات
الصادرة من جهاز اإلرسال من أجل  d =50 mو  ) d = 800 mأي بعد إصطدامها بقاع البحر ( ؟
 .4ما هي المسافة  Dالتي تقطعها الباخرة بين لحظة اإلصدار ولحظة اإلستقبال إذا إنتقلت بسرعة  25عقدة ؟
نعطي  2 :عقدة = 1,8 km/ h
 الكيمياء )  7,50نقط ( )  40دقيقة (

التنقيط
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 التمرين الرابع 7,50 ):نقط ( )  40دقيقية (
لتحضير محلول مائي لحمض األوكساليك تركيزه  ، C1 = 60 mmol / Lنذيب البلورات الصلبة لحمض األوكساليك ذات
، M ( H ) = 1 g / mol ، M (C ) = 12 g/mol
الصيغة )  ( H2C4O2 , 2H2Oفي الماء المقطر  .نعطي :
M (O ) = 16 g / mol
 .2ما كتلة حمض بلورات حمض األوكساليك الالزمة لتحضير  100 mlمن المحلول S1
 . Cr2نقوم بمزج 50 ml
لتتبع تحول كيميائي بطيء لتفاعل حمض األوكساليك  H2C2O4مع أيونات ثنائي كرومات
C2 = 16 mmol / L
من المحلول  S1و  50 mlمن المحلول  S2لثنائي كرومات البوتاسيوم ذي تركيز مولي
 .2أحسب كمية مادة حمض األوكساليك  H2C2O4البدئية
 Cr2البدئية
 .3أحسب كمية مادة ثنائي كرومات
3+
Cr2
/ Cr
 .4أكتب المعادلة الحصيلة للتفاعل  .نعطي المزدوجتين  CO2 / H2C2O4 :و
 .5إعط تعريف المؤكسد ثم بين النوع الكيميائي الذي يلعب دور المؤكسد في التفاعل
 .6إعط تعريف المختزل ثم بين النوع الكيميائي الذي يلعب دور المختزل في التفاعل
 .7أنجز جدول التقدم للتفاعل الكيميائي
 .0هل الخليط البدئي استوكيومتري
 .9أوجد التقدم األقص  xmaxلهذا التفاعل
 .20أوجد العالقة بين التركيز ) [ Cr3+ ](tوتقدم التفاعل )x(t
نحتفظ بدرجة حرارة ثابتة  ،ونتبع تركيز األيونات  Cr3+الناتجة عن التفاعل  ،فنحصل عل النتائج التالية :
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 .22إقترح طريقة تمكن من تتبع تطور هذا التفاعل  ،علل جوابك
1cm
 .22أرسم المنحن الذي يمثل تغيرات ]  [ Cr3+بداللة الزمن مستعمال السلم  1 cm 2 mmol/ L :و 20 s
 .23أتمم الجدول السابق محددا تقدم التفاعل في مختلف اللحظات
 .24أوجد تعبير  vالسرعة الحجمية لهذاالتفاعل بداللة ] [ Cr3+
 t = 0 sو t = 50 s
 .25أحسب سرعة التفاعل في اللحظتين
 .26كيف تتغير السرعة الحجمية للتفاعل  ،علل جوابك ) م العامل الحركي المسؤل عن تيير سرعة التفاعل (
 .27حدد تركيب الخليط عند اللحظات التالية  t = 45 s :و t = 180
حظ سعيد للجميع
اهلل ويل التوفيق
لإلطالع عل تصحيح فرض محروس رقم  1الدورة  1زوروا موقعنا الموجود أسفله
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