األستاذ  :رشـــــيـــد جــنـــكــل

لبسم هللا الرحمان الرحيم

القسم  2 :بـــــاك فيـــــــزيائـــــيت

الثانويت التأهيليت أيت باها

فرض محروس رقم  1الدورة األول

المادة  :الفيــــزياء والكيمــياء

مديريت أشتـــوكت أيــــت باها

السنت الدراسيت 2017 / 2018 :

المدة  :ساعتان 01 / 11 / 2016 :

تعطى الصيغ الحرفية ) مع التاطير ( قبل التطبيقات العددية
 الفيزياء )  12,50نقطت ( )  80دقيقت (

التنقيط

الخمسًٍ ألاوٌ  :كياض كطس خيط وظيج الػىىبىث غً طسٍم ظاهسة حيىد الضىء )  7,00هلطت (
أثىاء حصت الاشغاٌ الخطبيليت بالثاهىٍت الخأهيليت اًذ باها ،طاٌ الاطخاذ " زشيد حىيل " جالمير الثاهيت غلىم فيزًائيت ما إذا
واهىا ٌظخطيػىن كياض كطس خيط وظيج الػىىبىث باملظطسة املدزحت .

فجاءث الاحىبت غلى الشيل الخالي :
املجمىغت الاولى  :ال ًمىً الن طمً خيط وظيج الػىىبىث صغير حدا حدا وال ًمىً كياطه باملظطسة املدزحت.....
املجمىغت الثاهيت  :هخفم مؼ املجمىغت الاولى لىً ًمىً كياطه غً طسٍم ظاهسة حيىد الضىء التي دزطىاها في الدزض املاض ي..
وللخحلم مً ذلً اكترحذ املجمىغت الثالثت مؼ الاطخاذ الخجسبت املىحىدة أطفله وطلبذ منهم الاحابت غً الاطئلت الخاليت :
 .1إبساش ظاهسة حيىد الضىء وجحدًد الػىامل املؤثسة غليها :

 0,75ن
 0,5ن
1ن
 0,75ن
1ن

 0,75ن
1ن
 0, 5ن

هط يء صفيحت بها شم زأس ي غسضه بىاططت ضىء أحادي اللىن
مىبػث مً حهاش الشز جسدده  N = 4 ,44 .1014 Hzوطىٌ مىحخه λ
 .جىحد الصفيحت غلى مظافت  D = 50 cmمً شاشت فىحصل غلى
الشيل حاهبه( .الشيل . )1
8
-1
طسغت الضىء في الفساؽ c = 3.10 m.s
وػخبر مػامل اهىظاز الهىاء ٌظاوي 1
 1 .1صف ما حشاهده غلى الشاشت  ،؟ ثم ما طبيػت الضىء التي جبرشها هره الخجسبت
 2 .1أغط الػالكت بين الفسق الصاوي  و غسض الشم  aو طىٌ املىحت  λللضىء ألاحادي اللىن املظخػمل
𝜽 Tan
 3 .1أوحد الػالكت بين  λو  aو  Dو  Lغسض البلػت املسهصٍت .وػطي 𝜽
 4 .1اطخيخج الػىامل املؤثسة غلى ظاهسة الحيىد
 5 .1أحظب طىٌ املىحت  ب  nmواطخيخج غسض الشم  aإذا غلمذ أن .L1 = 6,7 mm
 .2تاثير وسط االنتشار عل ظاهرة الحيود
هضؼ بين الصفيحت والشاشت كطػت شحاج غلى شيل مخىاشي املظخطيالث هما ًبين الشيل ( .)2مػامل اهىظاز الصحاج باليظبت
 .هالحظ غلى الشاشت أن غسض
للضىء املظخػمل طابلا هى
البلػت الضىئيت املسهصٍت ًأخر كيمت L2
 1 .2حدد حػبير  λvطىٌ املىحت الضىئيت في الصحاج بداللت و λ
طىٌ املىحت الضىئيت في الفساؽ  .ثم أحظب كيمخه
 2 .2إطخيخج حػبير طىٌ البلػت املسهصٍت بداللت و ثم احظب
كيمخه
 3 .2إطخيخج غامل اخس ًؤثس غلى ظاهسة الحيىد
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 .3جحدًد كطس خيط وظيج الػىىبىث :
 0,75ن

هحخفظ باملىبؼ الضىئي والشاشت في مىضػيهما  ،هصٍل اللطػت الصحاحيت و الصفيحت  ،وهضؼ ميان الشم خيطا زأطيا مً وظيج
الػىىبىث  .هليع غسض البلػت املسهصٍت غلى الشاشت فىجد . L3 = 1 cmحدد  dكطس خيط وظيج الػىىبىث.

الخمسًٍ الثاوي  :دزاطت اهدشاز املىحاث فىق الصىجيت في الهىاء )  5,50هلط ( )  44دكيلت (
في إطاز مشسوع’‘ الفيزًاء للجميؼ’’ الري اطسه ول مظاء ًىم الجمػت واملخمثل في اهجاش حميؼ ججازب مادة الفيزًاء والىيمياء
للظلً الثاهىي الخأهيلي بلمظاث املخػلمين  ،كام الخلمير ’‘ غبد هللا بىدًه ’‘ مً الظىت الثاهيت مً طلً البيالىزٍا شػبت غلىم
فيزًائيت ًىم الجمػت املاض ي بدزاطت اهدشاز املىحاث فىق الصىجيت في الهىاء محددا ول مً 𝛌 طىٌ املىحت و vطسغت الاهدشاز
لهره املىحت في الهىاء .اليىم الخجسبت املىجصة :
 0, 5ن
 0, 5ن

 غمىمياث حىٌ املىحاث فىق الصىجيت
 .1ما طبيػت املىحاث فىق الصىجيت
 .2ما الفسق بين املىحاث الصىجيت واملىحاث
فىق الصىجيت

 اهدشاز املىحاث فىق الصىجيت في الهىاء
 غلى مظطسة مدزحت هضؼ باغثا  Eللمىحاث
فىق الصىجيت ومظخلبلين  R1و R2لخلً املىحاث
بحيث ًىىن الباغث  Eو املظخلبالن غلى هفع
الاطخلامت وفم املظطسة املدزحتً .سطل الباغث
مىحت فىق صىجيت مخخاليت حيبيت جىدشس في الهىاء
وجصل إلى املظخلبلين  R1و . R2غلى شاشت واشف الخربرب و غبر املدخلين  Y1و  Y2وػاًً املىحاث امللخلطت مً طسف
املظخلبلين (الشيل .)1
-6
وػطي الحظاطيت ألافليت لساطم الخربرب 2.10 s/div
 غىدما ًىحد املظخلبالن  R1و R2مػا غىد الخدزٍجت  ، 4cmهالحظ غلى شاشت زاطم الخربرب أن املىحىيان املىافلان
لإلشازجين امللخلطخين مً طسف  R1وً R2ىحدان غلى جىافم في الطىز.
 هترن  R1ثابذ و هبػد  R2وفم املظطسة املدزحت ،فىحصل غلى أوٌ هلطت ًىىن فيها املىحنى املىافم لإلشازة امللخلطت مً
طسف  R2غلى حػاهع في الطىز ملازهت مؼ مىحنى املىافم لإلشازة امللخلطت مً طسف R1غىد الخدزٍجت ( 5,7cmالشيل ) 2

 0,75ن
1ن
1ن
 0,75ن
1ن

.3
.4
.5
.6
.7

حدد املىحنى املىافم لالشازة امللخلطت مً طسف املظخلبل  R1و R2مؼ الخػليل
حدد  Tدوز املىحت فىق الصىجيت املظخلبلت مً طسف  R1و R2و اطخيخج  Nجسددها
حدد  λطىٌ املىحت للمىحت فىق الصىجيت
اطخيخج  Vطسغت اهدشازها في الهىاء
هحخفظ بػىاصس الترهيب الخجسٍبي في مىاضػها ثم هصٍح املظخلبل ٌ R1ظازا حتى ًصل الخدزٍجت  2 ,3cmازطم ما
طىالحظه غلى شاشت زاطم الخربرب مؼ الخػليل
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الخىليط

 الىيمياء )  7,50هلط ( )  44دكيلت (
الخمسًٍ الثالث :الخدبؼ الصمني لخحىٌ هيميائي غً طسٍم املىاصلت  ،طسغت الخفاغل
 ،وللخبظيط هسمص له بـ RBr
-2بسومى-2-مثيل بسوبان  ،مسهب غضىي طائل صيغخه
ٌػطي هرا املسهب مؼ املاء جفاغال وليا ًخم وفم املػادلت الحصيلت الخاليت :
لخدبؼ حسهيت هرا الخحىٌ  ،هحضس في هأض خليطا ًخىىن مً :


مً

مؼ هميت كليلت مً املرًب البروباهىٌ

مً املاء امللطس ،

هليع مىاصلت الىطط الخفاغلي بىاططت ملياض املىاصلت ثابخت خليخه
ٌػطي املىحنى املمثل في الشيل أطفله  ،جطىز املىاصلت بداللت الصمً . t

 0,5ن
1ن
 0,5ن
 0,5ن
1ن
1ن
 1,5ن

.1
.2
.3
.4
.5

البدئيت هي

.

.

جحلم أن هميت مادة املسهب
أوش ئ الجدوٌ الىصفي للخفاغل
هى املخفاغل املحد ،
 ،غلما أن املسهب
أحظب الخلدم ألاكص ى
ً
.
غين مبياهيا كيمت املىاصلت اللصىٍت
أوحد حػبير املىاصلت  ،غىد اللحظت  tبداللت جلدم الخفاغل و حجم الخليط و و

و

 .6بين أن حػبير جلدم الخفاغل ً xىخب غلى الشيل :
 ،حيث بـ

 0, 5ن
1ن

.

 .7بين ان حػبير الظسغت الحجميت للخفاغل ًىخب غلى الشيل الخالي :
.ثم أحظب كيمتهاغىد اللحظت t=0
 .8هيف جخطىز الظسغت الحجميت للخفاغل مؼ الصمً ؟ وما الػامل املخحىم في ذلً
 .9غسف  t1/2شمً هصف الخفاغل ثم حدد كيمخه
 ،الىخلت الحجميت للماء
هي  d=0,87هخلخه املىليت هي
وػط ــي  :هثافت

حظ طػيد للجميؼ

 ،و  tبـ

هللا ولي الخىفيم

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