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 (12,5pts)الفيزياء 

 (6,00):التمرين االول       

  D، َعغ خهف انغهك شاشح ػى يغافح  aذصؽذو حضيح ظٕئٍح أحادٌح انهٌٕ تغهك سفٍغ لؽشِ 

 D>>Lَؼرثش خالل انرًشٌٍ 

 انظاْشج انًًكٍ يشاْذذٓا ػهى انشاشح؟ ياًْ .1

 ياًْ ؼثٍؼح انعٕء ؟ػهم خٕاتك .2

 λل انًٕخح ٔؼٕ aٔلؽش انغهك  θأػػ انؼاللح انرً ذشتػ انفشق انضأي  .3

 D ٔa   ٔλتذالنح L أٔخذ ذؼثٍش ؼٕل انثمؼح انًشكضٌح .4

 اعرُرح انؼٕايم انًؤثشج ػهى ْزِ انظاْشج يثشصا َٕع انرأثٍش  .5

  L1فُحصم ػهى تمؼرٍٍ يشكضٌرٍٍ ؼٕالًْا ػهى انرٕانً   λ     ٔ2λ 1ظٕئٍٍ أحادي انهٌٕ ؼٕل يٕخرًٍٓا ػهى َغرؼًم ػهى انرٕانً  .6

 ٔL2    تحٍثL1> L2           

 ػهم خٕاتك  λ     ٔ2λ 1لاسٌ 

 )ب (ٔ) أ (فُحصم ػهى انشكهٍٍ a1  ٔa2أحادٌح انهٌٕ ػهى انرٕانً عهكٍٍ يخرهفٍٍ انمؽشٌٍ  َعغ أياو حضيح ظٕئٍح .7

 ػهم خٕاتك a1 < a2حذد انشكم انًٕافك نكم عهك ػهًا أٌ   

 

 التمرين الثاني:(6,50pts)    

:ؽ ًٌُْثؼث يصثاذ ظٕئً ثالثح أظٕاء أحادٌح انهٌٕ أؼٕال يٕخاذٓا ػهى انرٕانً فً انفشا  

                       .3 = 768nm ٔ 2 = 589nm ٔ 1 = 434nm             

   Eانعٕء انًُثؼث يٍ انًٕشٕس ػهى شاشح تٍعاء يٍ انًصثاذ ػهى ٔخّ يٕشٕس تحٍث ٌشد انعٕء انًُثؼث 

 رالحظ ػهى انشاشح؟يارا ع .1

 يا اعى انظاْشج؟ .2

 تًارا َفغش ْزِ انظاْشج؟ .3

 اػػ ػاللاخ انًٕشٕس يثشصا اعى كم يمذاس .4

  )ػُذ انٕخّ االٔل ٔانٕخّ انثاًَ(أػػ لإًََ دٌكاسخ االٔل ٔانثاًَ  .5

أي ػُذ ذكٌٕ صأٌح انٕسٔد ػهى انٕخّ يغأٌح نضأٌح االَكغاس  Dmَمٕو تإداسج انًٕشٕس انى أٌ َحصم ػهى صأٌح أَحشاف دَٕي  .6

 ػهى انٕخّ انثاًَ

 A  ٔDmتذالنح صأٌح انًٕشٕس  nأٔخذ يؼايم االَكغاس

 يٍ انًصثاذ َٔذَٔٓا فً اندذٔل  االَحشاف انذٌَٕح نكم يٍ االشؼاػاخ انًُثؼحَمٍظ صأٌح  .7

 A=600َؼؽً 

 

Dm 93 82 78 

(nm)λ 434 589 768 

n    

 

 أذًى يأل اندذٔل

 أٔخذ عشػاخ اَرشاس اإلشؼاػاخ انثالثح داخم انًٕشٕس .8

 أحغة ذشدداخ ْزِ اإلشؼاػاخ فً انفشاؽ ٔفً انًٕشٕس .9

 اعرُرح أؼٕال يٕخاخ ْزِ االشؼاػد انثالثح داخم انًٕشٕس .10

  c=3.108m.s-1َؼؽً 



 

 

 

 (7,50pts)الكيمياء 

 

 التمرين الثالث  :(7,50pts)  

 
يٍ   20mLًَضج   t=0s، ػُذ انحظح  H2O2تٕاعؽح انًاء االٔكغٍدًٍُ -I ذأكغذ إٌَٔاخ انٍٕدٔس ػٍذؽٕس انرفاػم انكًٍٍائً انُاذح  َذسط

يٍ انًاء االٔكغدًٍُ ذشكٍضِ  8mLيغ  تافشاغ يحًط تٕاعؽح حًط انكثشذٍك  C=0,10mol.L-1يحهٕل ٌٕدٔس انثٕذاعٍٕو ذشكٍضِ 

C=0,10mol.L-  

 :َرًكٍ تٕاعؽح ذمٍُح يؼٍُح يٍ ذحذٌذذشكٍض ثُائً انٍٕد انًركٌٕ فً نحظاخ يخرهفح، حٍث َذٌٔ انُرائح فً اندذٔل انرانً

 

t(s) 0 126 434 682 930 1178 1420 t’ 

[I2]mmol/L 0 1,74 4 ,06 5,16 5,84 6,26 6,53  

X(mmol)         

 

H2O              I2/I/:            انًضدٔخرٍٍ انًرذخهرٍٍ فٍّ ًْاأكرة انًؼادنح انكًٍٍائٍح نهرفاػم ػهًا  .1
-   H2O2 

 ْم انخهٍػ انثذئً اعرٍكٍٕيرشي؟ .2

 أَشٍئ خذٔل انرمذو .3

 انخهٍػ Vٔ  انحدى  x(t)ٔ ٔانرمذو [I2] أٔخذ انؼاللح تٍٍ  .4

ػُذ اَرٓاء اَرٓى خالنٓا انرحٕل انكًٍٍائً ٔاعرُرح لًٍح ثُائً انٍٕد انُظشٌح انُاذدح  ’tحذد لًٍح انرمذو انمصٕي انًٕافمح نهحظح  .5

 انرحٕل انكًٍٍائً

 اذًى يأل اندذٔل  .6

 tتذالنح انضيٍ  xيثم يُحُى ذمذو انرفاػم  .7

 كٍف ذرغٍش انغشػح انحدًٍح نهرفاػم؟ػهم خٕاتك .8

 t=300sأٔخذ ذشكٍة انخهٍػ ػُذ انهحظح  .9

 انرفاػم ثى حذد لًٍرّ ػشف صيٍ َصف .10


