األستاذ  :رشـــــيـــد جــنـــكــل

لبسن هللا الرحواى الرحين

القسن  2 :بــاك علوم فيزيائيت 2

الثانويت التأهيليت أيت باها

فرض هحروس رقن  1الدورة األول

الوادة  :الفيــــزياء والكيوــياء

نيابت أشتوكت أيت باها

السنت الدراسيت 2016 / 2017 :

الودة  :ساعتاى 25 / 11 / 2016 :

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

التنقيط

الخمشًٍ ألاول  :دساظت املىجاث فىق الصىجُت )  8,00هلطت ( )  04دكُلت (
 .1جحذًذ ظشغت اهدؽاس املىجاث فىق الصىجُت في ماء البحش
بحذر باغذ  Eفي الهىاء وداخل أهبىب مملىء بماء البحش في آن واحذ ,مىجاث فىق صىجُت غلى ؼكل دفػاث .هضؼ غلى هفغ
املعافت  dمً الباغث معخلبلين  R1و  ,R2حُث ًىجذ  R1في الهىاء و  R2في ماء البحش( .أهظش الؽكل .)1
هصل املعخلبلين  R1و  R2غلى الخىالي باملذخلين  y1و  y2لجهاص مشجبط بالحاظىب .ورلك للُاط الخأخش الضمني  τبين اظخلبال
املىجاث فىق الصىجُت مً كبل املعخلبلين.

هشمض ب  vairلعشغت اهدؽاس املىجاث فىق الصىجُت في الهىاء و  veauلعشغت اهدؽاس املىجاث فىق الصىجُت في ماء البحش.

وػطي:
 0,25ن
 0, 5ن
 0,5ن

vair =340m.s-1

و

veau> vair

 .1.1فعش كُفُت اهدؽاس مىجت فىق صىجُت.
 .1.1ملارا املىجت الصىجُت و املىجت فىق الصىجُت لهما هفغ ظشغت الاهدؽاس.
 .1.1هشمض ملذحي اهدؽاس املىجاث فىق الصىجُت في الهىاء ب  t1وفي ماء البحش ب  .t2غبر غً  τبذاللت  t1و .t2
 .1.0هىجض مجمىغت مً الخجاسب حُث وغير املعافت  dفي كل ججشبت ووسجل كُمت الخأخش الضمني ً .τمثل الؽكل  -1-حغيراث τ
بذاللت املعافت .d
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1ن
 0,5ن
1ن

𝝉.

 .aبين أن:

 .bغلل ؼكل املىحنى املحصل غلُه (الؽكل.)-1-
 .cحذد مبُاهُا املػامل املىجه للمىحنى املحصل غلُه (الؽكل .)-1-زم اظخيخج كُمت ظشغت اهدؽاس املىجت فىق الصىجُت
في ماء البحش.
 .1العىهاس البُىلىجي غىذ الكائىاث الحُت

 0,5ن
 0,75ن
 1,5ن

ً 1 .1شظل هىع مً الخفافِؾ دفػت مً املىجاث فىق الصىجُت جشددها N =83kHz
 .aاحعب الذوس  Tلهزه املىجاث فىق الصىجُت.
 .bاظخيخج طىل املىجت  λلهزه املىجاث فىق الصىجُت.
 1 .1جىػكغ هزه الذفػت بػذ اصطذامها بالحاجضٌ ،عخلبلها الخفاػ بػذ مشوس =20ms

مً إسظالها .ما املعافت d

الفاصلت بين الخفاػ و الحاجض ؟ .
 1,5ن

 1 .1ارا غلمذ ان ظشغت اهخلال الخفاػ هي  V’=36Km/hو أن الفشَعت زابخت في مكانها،احعب املذة الضمىُت الالصمت لكي
ًىلض الخفاػ غلى فشَعخه.

الخمشًٍ الثاوي :ابشاص ظاهشحي الضىء واظخغاللهما )  5,00هلط ( )  04دكُلت (
1ن
 0,5ن
1ن
 0,5ن

هض يء حاجضا به ؼم غشضه  a  120 mبىاظطت حضمت ضىئُت أحادي اللىن مىبػثت مً جهاص الصس طىل مىجتها ً . ىجذ
الحاجض غلى معافت  D  1,5 mمً ؼاؼت فىحصل غلى الؽكل أظفله.
 .1صف ما حؽاهذه غلى الؽاؼت ؟ ما اظم الظاهشة التي ًبرصها الؽكل؟ زم اظخيخج طبُػت الضىء ؟
 .1أغط الػالكت بين الفشق الضاوي  و غشض الؽم  aو طىل املىجت  للضىء ألاحادي اللىن املعخػمل.
 .1أوجذ الػالكت بين  λو  aو  Dو  Lغشض البلػت املشكضٍت .وػطي . tan   
 .0أحعب طىل املىجت  إرا غلمذ أن . L  1,6 cm

L

منبع ضوئي


a
D

 1,5ن
 0,5ن

 .5هشظل هفغ الحضمت الضىئُت غلى وجه مىؼىس صاوٍخه  A  60بضاوٍت وسود  i  45مػامل اهكعاس املىؼىس باليعبت
للضىء ألاحادي اللىن املعخػمل هى  . n  1,66وػطي n air  1
 .aأكخب كىاهين دًكاسث لالهكعاس غىذ الىلطت  Iو الىلطت  . I زم حذد كُم الضواًا rو’rو ’ iو Dباليعبت للؽػاع الىاسد.
 .bما اظم الظاهشة املالحظت غىذ اظخػمال الضىء ألابُض غىض ضىء أحادي اللىن.فعش ملارا؟
A
D
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الخىلُط

 الكُمُاء )  7,00هلط ( )  04دكُلت (
الخمشًٍ الثالث :الخدبؼ الضمني لخحىل كُمُائي  ،ظشغت الخفاغل
ٌػخبر غاص زىائي الهُذسوجين مً املحشوكاث التي جخىفش غلى طاكت غالُت غير ملىزت ،وٍمكً جحضيره في املخخبر بخفاغل بػض
ألاحماض املػذهُت مؼ بػض الفلضاث .

-

يهذف هزا الخمشًٍ إلى جدبؼ جطىس جفاغل حمض الكبرًدُك مؼ الضهك بلُاط الضغط.
املػطُاث:
 PV؛
وػخبر غاص زىائي الهُذسوجين غاصا كامال و هزكش بمػادلت الحالت للغاصاث الكاملت .  n.R .T
جمذ جمُؼ اللُاظاث غىذ دسجت الحشاسة T  25C؛
الكخلت املىلُت لفلض الضهك . M  Zn   65, 4g .mol 1 :زابخت الغاصاث الكاملت ) R = 8,314 ( S .I
هضؼ بذاخل حىجلت كخلت  m=0 ,60gمً مسحىق الضهك  , Zns وغىذ اللحظت راث الخاسٍخ  t=0minهضُف حجما  Vo=75mLمً





محلىل حمض الكلىس ًذسٍك  H 3O aq   Cl aq ري التركيز  .C=4 .10-1mol.L-1فُحذر جحىل كُمُائي هىمزجه باملػادلت
الخالُتZns   2H 3Oaq   Zn2aq   H 2 g   2H 2Ol  :

1ن
1ن
 0, 75ن

للُاط ضغط غاص زىائي الهُذسوجين املخكىن هصل الحىجلت بجهاص املاهىمتر.
 .1دساظت جدبؼ جحىل كُمُائي غً طشٍم كُاط الضغط
 -1.1أوش ئ الجذول الىصفي للخفاغل.
 -1.1حذد الخلذم ألاكص ى  x maxللخفاغل واظخيخج
املخفاغل املحذ.
 -1.1بخطبُم مػادلت الحالت للغاصاث الكاملت واغخمادا
غلى الجذول الىصفي العابم ،بين أن حػبير الخلذم
V
ً x t كخب غلى الؽكل
R .T
حُث  Vحجم الغاص املحجىص داخل الحىجلت .اظخيخج

، x  t   P t  .

 0, 75ن

1ن
 1, 5ن

 0, 5ن
 0, 5ن

حػبير الخلذم ألاكص ى . x max
 -1.0بين أن جلذم الخفاغل ًمكً أن وػبر غىه بالػالكت:
P t 
Pmax

. x t   x max .

Pmax
 -1.5بين أن غىذ صمً هصف الخفاغل  t 1/ 2جخحلم الػالكت
2

 P t1/2  زم اظخيخج مبُاهُا كُمت . t 1/ 2

 -1.1أحعب العشغت الحجمُت البذئُت للخفاغلً ( .مثل املعخلُم    املماط للمىحنى  P  f  t غىذ أصل الخىاسٍخ)
 .1جأزير دسجت الحشاسة غلى الخطىس الضمني للخحىل
وػُذ الخجشبت العابلت مً جذًذ غىذ دسجت حشاسة  ,T’>Tاهطالكا مً هفغ التراكيز البذئُت.
 1 .1مثل غلى الؽكل العابم املىحنى الخلشٍبي لخطىس جلذم الخفاغل  xبذاللت الضمً غىذ دسجت حشاسة ’.T
 1 .1أغط حػلُال مجهشٍا لخطىس ظشغت الخفاغل مؼ اسجفاع دسجت حشاسة وظط الخفاغل.
حظ ظػُذ للجمُؼ

هللا ولي الخىفُم

ألبرث اًيؽخاًً » الجىىن هى أن جفػل راث الش ي مشة بػذ أخشي وجخىكؼ هدُجت مخخلفت«
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