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السنت الدراسيت 2016 / 2017 :

تعطى الصيغ الحرفية ) مع التاطير ( قبل التطبيقات العددية
 الفيزياء )  13,00نقطت ( )  80دقيقت (

التنقيط

الخمسًٍ ألاوٌ  :دزاطت ظاهسة دوبلس  6,00 ) Effet Dopplerهلعت ( )  44دكيلت (
أزىاء خصت الاشؿاٌ الخعبيليت بالثاهىٍت الخأهيليت اًذ باها ،طاٌ الاطخاذ " زشيد حىيل " جالمير  2غلىم زٍاضت أ خىٌ ما إذا
واهىا ٌػسفىن ’‘ظاهسة دوبلس ‘’ Effet Dopplerوهي ظاهسة مً الظىاهس الفيزًائيت املػسوفت والتي هالخظها في خياجىا الػمليت
خيىما جمس طيازة إطػاف أو طيازة إلاظفاء مظسغت وبيىما ًصدز غنها صىث إلاهراز فئهىا وظمؼ جسدداث مخخلفت بيىما جىىن
الظيازة ملتربت مىا او مبخػدة غىا وهرا الصىث ًخخلف جسدده غً التردد الري ٌظمػه طائم الظيازة ألهه ًىىن زابذ باليظبت
للصىث ،ومً هىا ًمىً حػسٍف ظاهسة دوبلس غلى إنها إشاخت للتردد هديجت للخسهت اليظبيت بين املصدز واملساكب .فػىدما ًىىن
املصدز ملترب مً املساكب ًىىن التردد امللاض أغلى مً التردد ألاصلي بيىما ًىىن التردد اكل مً التردد امللاض إذا وان املصدز
مبخػدا غً املساكب .وظاهسة دوبلس حػخمد غلى الظسغت اليظبيت بين املصدز واملساكب.
وللخدلم مً هره الظاهسة اكترح غليهم الخجسبت املىحىدة اطفله وظلب منهم الاحابت غً الاطئلت الخاليت :
جصدز طيازة إطػاف إشازاث صىجيت مىخظمت دوزها  T=2sو جسددها . N

 0,5ن
 0,5ن
 0,5ن
 0,75ن
 0,75ن
 1, 25ن

1ن
 0,75ن

 .1في اللخظت التي جازٍخها  t0=0جىحد الظيازة غلى مظافت  d1=10mمً مالخظ .
 1 .1أخظب اللخظت  t1التي جصل فيها إلاشازة ألاولى للمالخظ .
 2 .1ما الفسق بين املىحاث الصىجيت واملىحاث فىق الصىجيت ؟
 3 .1هل للمىحاث الصىجيت واملىحاث فىق الصىجيت هفع طسغت الاهدشاز في الهىاء ؟ غلل حىابً
 .2غلما أن طيازة إلاطػاف جبخػد غً املالخظ بظسغت زابخت كيمتها . VA =20ms-1
 1 .2أخظب املظافت  d2التي جىحد بين طيازة إلاطػاف و املالخظ زاهيخين بػد إلازطاٌ ألاوٌ .
 2 .2أخظب اللخظت  t2التي جصل فيها إلاشازة الثاهيت للمالخظ .
 3 .2بين أن حػبير الدوز ’ Tلإلشازاث الصىجيت باليظبت للمالخظ بىخب غلى الشيل الخالي )

(  T’ = Tزم اخظب كيمت

التردد ' Nلالشازاث الصىجيت باليظبت للمالخظ
-1
 .3غلما أن طيازة إلاطػاف جلترب مً املالخظ بظسغت زابخت كيمتها .VA=20ms
 1 .3بين أن جسدد "Nإلاشازاث الصىجيت باليظبت للمالخظ ًىخب غلى الشيل الخالي :

)

( N’’ = N

 2 .3كازن بين التردد ' Nو " Nزم ماذا حظخيخج ؟
املػعياث :
طسغت اهدشاز الصىث في الهىاء VS=340ms-1
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الخمسًٍ الثاوي  :هلل املػلىماث بىاطعت الليف البصسي )  7,00هلغ ( )  44دكيلت (
الالياف البصسٍت )  (Fibres optiquesأطالن شحاحيت زكيلت مً الصحاج حظخػمل لىلل الاشازاث الضىئيت الخاملت
للمػلىماث
ًخىىن الليف البصسي مً اطعىهت شفافت حظمى كلب الليف ) (cœurجديغ بها اطعىهت اخسي شفافت هرلً لىً مً مادة
مخخلفت ًعلم غليها اطم الؿشاء ) (gaineاهظس الشيل اطفله

املػعياث

 0,75ن
1ن
1ن
 0,25ن

الىطغ

الهىاء

مػامل الاهىظاز

n0=1

ؾشاء الليف
البصسي
n1=1,46

كلب الليف
البصسي
n2=1,48

طسغت اهدشاز الضىء في الفساؽ او
الهىاء
C=3.108m/s

 .1اخظب طسغت اهدشاز الضىء في كلب الليف البصسي
 .2بين ان الشسط الري ًجب ان جدلله الصاوٍت  rليي ًددر اوػياض هلي غىد الىلعت  Iهى r 9,4°
 .3اطخيخج الشسط الري جدلله الصاوٍت  iزم اخظب كيمتها اللصىٍت imax
 .4وظمي الفخدت السكميت  ONلليف  ،حيب ) (sinusشاوٍت الىزود اللصىٍت التي جمىً مً ولىج الاشػت الضىئيت الى الليف و
اهدشازها في الللب ختى الاهبثاق مً العسف الاخس  .اخظب كيمت ON

 1, 25ن

 .5بين ان الفخدت السكميت جدلم الػالكت الخاليت :

 0,75ن

 .6وػخبر شػاغا ضىئيا ًلج كلب الليف البصسي ذي العىٌ L=1m
 1 .6في خالت وزود مىظمي  ،i=0اخظب  t1املدة الصمىيت التي ٌظخؿسكها الشػاع للخسوج مً الليف

 1, 25ن

 2 .6في خالت وزود  ، i=imaxبين ان  t2املدة الصمىيت التي ٌظخؿسكها الشػاع للخسوج مً الليف هي

√=)ON=sin(imax

=  t2زم اخظب

كيمتها
 0,75ن

 3 .6بين ان الفسق بين املدجين الظابلخين ًمىً ان ًىخب غلى شيل

Page 2

Gmail : Prof.jenkalrachid@gmail.com

اخظب

Site : www.chtoukaphysique.com

الخىليغ

 الىيمياء )  7,00هلغ ( )  44دكيلت (
الخمسًٍ الثالث :الخدبؼ الصمني لخدىٌ هيميائي ) جفاغل الاطترة (  ،طسغت الخفاغل

 0,25ن
 0,75ن
1ن
1ن

 0,25ن
1ن
1ن
1ن
 0, 5ن
 0,25ن

ًؤدي جفاغل خمض البىجاهىًٍ  C3H7COOHمؼ امليثاهىٌ  CH3 OHإلى جىىن إلاطتر  Eواملاء وهى جفاغل مددود )ؾير هلي
(1 ) CH7COOH + CH3 OH
E + H2O
(وفم املػادلت الخاليت :
هصب في خىحلت  0,1 molمً خمض البىجاهىًٍ و  0,1molمً امليثاهىٌ وكعساث مً خمض الىبرًديً املسهص فىدصل غلى
خليغ حجمه V = 400 ml
 .1لخدبؼ جعىز الخفاغل الظابم الري ٌظمى بىفاغل الاطترة  ،هىشع الخليغ الخفاغلي بالدظاوي غلى  14أهابيب إخخباز وهدىم
إؾالكها وهضػها في خمام مسٍم دزحت خسازجه  100°Cزم وشؿل امليلذ .
وملػسفت هميت مادة إلاطتر  nesterاملخىىن في لخظت مػيىت  ،هخسج أهبىبا مً الىغاء ووؿمسه بظسغت في املاء البازد .زم وػاًس
خمض البىجاهىًٍ املخبلي بىاطعت هيدزوهظيد الصىدًىم ذاث الترهيز CB = 1 mol .L-1
(2 ) C3H7COOH + HOCH7COO - + H2O
وػعي مػادلت املػاًسة :
 1 .1ما دوز املاء البازد
 2 .1أذهس شسوط املػاًسة )  3شسوط (
 3 .1أوش يء حدوٌ جلدم الخفاغل ) (1الري ًددر في ول اهبىب
 4 .1بين ان الخلدم  Xلخفاغل ألاطترة غىد لخظت  tجددده الػالكت  x = 0,1 – 10 CB . VBEخيث ً VBEمثل حجم هيدزوهظيد
الصىدًىم املضاف لألهبىب للخصىٌ غلى الخيافؤ
 .2أدث الدزاطت الخجسٍبيت غلى خغ املىدنى الري ًمثل حؿيراث جلدم جفاغل ألاطترة بداللت الصمً ) اهظس املىدنى اطفله (
 1 .2خدد مبياهيا الخلدم النهائي Xf
 2 .2غسف  t1/2شمً هصف الخفاغل زم خدد كيمخه
 3 .2خدد  V1/2حجم مدلىٌ هيدزوهظيد الصىدًىم الالشم للخصىٌ غلى الخيافؤ  ،غىد شمً هصف الخفاغل t1/2
 4 .2أخظب الظسغت الدجميت للخفاغل غىد اللخظت t = 0 min
 5 .2هيف جخعىز الظسغت الدجميت للخفاغل مؼ الصمً ؟ وما الػامل املخدىم في ذلً
 6 .2اكترح ظسٍلت ججسٍبت بظيعت لدظسبؼ الخفاغل

خظ طػيد للجميؼ
هللا ولي الخىفيم

ألبرث اًيشخاًً » الجىىن هى أن جفػل ذاث الش ي مسة بػد أخسي وجخىكؼ هديجت مخخلفت«
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