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 انتشار يوجت ضوئيت  ،انًوجت انصوتيت
 انتتبع انزيني نتحول كيًيائي  ،سرعت انتفاعم

األستاذ  :رشيد جنكم
انقسى  :انسنت انثانيت ين سهك انبكانوريا
انشعبت  :عهوو رياضيت وعهوو فيزيائيت

انثانويت انتاهيهيت أيت باها
نيابت اشتوكت أيت باها
انسنت اندراسيت 2018/2019 :

الكُمُاء  :الخدبؼ الضمني لخدىل كُمُائي  ،ظشغت الخفاغل
 جمشًٍ  : 1الخدبؼ الضمني لخدىل كُمُائي  ،ظشغت الخفاغل
ٌػخبر ؾاص زىائي الهُذسوحين مً املدشوكاث التي جخىفش غلى طاكت غالُت ؾير ملىزت ،وٍمكً جدميره في املخخبر بخفاغل بػن لاخماك املػذهُت مؼ بػن الفلضاث .
يهذف هزا الخمشًٍ إلى جدبؼ جطىس جفاغل خمن الكبرًدُك مؼ الضهك بلُاط المؿط.

وػخبر ؾاص زىائي الهُذسوحين ؾاصا كامال و هزكش بمػادلت الحالت للؿاصاث الكاملت  n .R .T
جمذ حمُؼ اللُاظاث غىذ دسحت الحشاسة T  25C؛
1
الكخلت املىلُت لفلض الضهك . M  Zn   65, 4 g .mol :زابخت الؿاصاث الكاملت ) R = 8,314 ( S .I

-

.
 PV؛

-

همؼ بذاخل خىحلت كخلت  m=0 ,60gمً مسحىق الضهك  , Zn  s وغىذ اللحظت راث الخاسٍخ  t=0minهمُف حجما  Vo=75mLمً مدلىل خمن الكلىسٍذسٍك
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 H 3O   Cl ري التركيز  .C=4 .10 mol.Lفُدذر جدىل كُمُائي هىمزحه باملػادلت الخالُت:
 aq 
aq 

Zns   2H 3Oaq   Zn2aq   H 2 g   2H 2O l 
للُاط لؿط ؾاص زىائي الهُذسوحين املخكىن هفل الحىحلت بجهاص املاهىمتر.
 .1دساظت جدبؼ جدىل كُمُائي غً طشٍم كُاط المؿط
 -1.1أوش ئ الجذول الىـفي للخفاغل.
 -1.1خذد الخلذم لاكص ى  x maxللخفاغل واظخيخج املخفاغل املدذ.
 -1.1بخطبُم مػادلت الحالت للؿاصاث الكاملت واغخمادا غلى الجذول الىـفي العابم،
بين أن حػبير الخلذم ً x t كخب غلى الؽكل ، x t   P t  . V
R .T

خُث  Vحجم الؿاص املحجىص داخل الحىحلت .اظخيخج حػبير الخلذم لاكص ى
. x max
 -1.1بين

أن

جلذم

الخفاغل

P t 
. x t   x
max .
Pmax

ًمكً

أن

وػبر غىه

 -1.1بين أن غىذ صمً هفف الخفاغ ل t 1/2
 P t 1/ 2   Pmaxزم اظخيخج مبُاهُا كُمت t 1/2

جخدلم

بالػالكت:

الػالكت

.

2
 -1.1أخعب العشغت الحجمُت البذئُت للخفاغلً ( .مثل املعخلُم    املماط للمىدنى  P  f  t غىذ أـل الخىاسٍخ)
 .1جأزير دسحت الحشاسة غلى الخطىس الضمني للخدىل :
وػُذ الخجشبت العابلت مً حذًذ غىذ دسحت خشاسة  ,T’>Tاهطالكا مً هفغ التراكيز البذئُت.
 1 .1مثل غلى الؽكل العابم املىدنى الخلشٍبي لخطىس جلذم الخفاغل  xبذاللت الضمً غىذ دسحت خشاسة ’.T
 1 .1أغط حػلُال مجهشٍا لخطىس ظشغت الخفاغل مؼ اسجفاع دسحت خشاسة وظط الخفاغل

 جمشًٍ  : 1جدبؼ جدىل كُمُائي بىاظطت املػاًشة
لخدمير مدلىل مائي لحمن لاوكعالُك جشكيزه  ، C1 = 60 mmol / Lهزًب البلىساث الفلبت لحمن لاوكعالُك راث الفُؿت )  ( H2C2O4 , 2H2Oفي املاء امللطش .
M (O ) = 16 g / mol
، M ( H ) = 1 g / mol ، M (C ) = 12 g/mol
وػطي :
 .1ما كخلت خمن بلىساث خمن لاوكعالُك الالصمت لخدمير  100 mlمً املدلىل S1
ل
ل
 . Cr2هلىم بمضج  50 mlمً املدلى  S1و  50 mlمً املدلى  S2لثىائي
لخدبؼ جدىل كُمُائي بطيء لخفاغل خمن لاوكعالُك  H2C2O4مؼ أًىهاث زىائي كشوماث
C2 = 16 mmol / L
كشوماث البىجاظُىم ري جشكيز مىلي
 .1أخعب كمُت مادة خمن لاوكعالُك  H2C2O4البذئُت
 .1أخعب كمُت مادة زىائي كشوماث

 Cr2البذئُت
3+

 .1أكخب املػادلت الحفُلت للخفاغل  .وػطي املضدوحخين  CO2 / H2C2O4 :و / Cr
 .1إغط حػشٍف املؤكعذ زم بين الىىع الكُمُائي الزي ًلػب دوس املؤكعذ في الخفاغل
 .1إغط حػشٍف املختزل زم بين الىىع الكُمُائي الزي ًلػب دوس املختزل في الخفاغل
 .7أهجض حذول الخلذم للخفاغل الكُمُائي
 .8هل الخلُط البذئي اظخىكُىمتري
 .9أوحذ الخلذم لاكص ى  xmaxلهزا الخفاغل
3+
 .11أوحذ الػالكت بين التركيز ) [ Cr ](tوجلذم الخفاغل )x(t
3+
هدخفظ بذسحت خشاسة زابخت  ،وهدبؼ جشكيز لاًىهاث  Crالىاججت غً الخفاغل  ،فىدفل غلى الىخائج الخالُت :
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0

) t( s
)[ Cr ] (mmol / L
) x ( mmol
3+

إكترح طشٍلت جمكً مً جدبؼ جطىس هزا الخفاغل  ،غلل حىابك
3+
أسظم املىدنى الزي ًمثل حؿيراث ]  [ Crبذاللت الضمً معخػمال العلم  1 cm 2 mmol/ L :و 1cm 20 s
أجمم الجذول العابم مدذدا جلذم الخفاغل في مخخلف اللحظاث
3+
أوحذ حػبير  vالعشغت الحجمُت لهزاالخفاغل بذاللت ] [ Cr
 t = 0 sو t = 50 s
أخعب ظشغت الخفاغل في اللحظخين
ل
كُف جخؿير العشغت الحجمُت للخفاغل  ،غلل حىابك ) ما الػامل الحشكي املعؤ غً حؿُير ظشغت الخفاغل (
خذد جشكُب الخلُط غىذ اللحظاث الخالُت  t = 0s :و  t = 100 sو t = 180

 جمشًٍ  : 1جدبؼ جدىل كُمُائي بلُاط املىـلُت
هفب حجما  V1=10mlمً مدلىل مائي لحمن الكلىسٍذسٍك  H   Cl جشكيزه  C1=5mol/lفي حجم  V2=40mlمً مدلىل كبرًخاث الفىدًىم
) 2 Na(aq)  S 2 O32 (aqجشكيزه ً C2=0,5mol/lدذر جفاغل مػادلخه :
S 2 O32 (aq)  2 H  (aq) 
)  S (aq)  SO2( aq)  H 2 O(l

 -1اخعب كمُت املادة البذئُت للمخفاغالث
-1بين اهه ًمكً جدبؼ الخفاغل بطشٍلخين مخخلفخين
-1اوش ىء الجذول الىـفي للخفاغل
-1مكىذ مػاًشة الخلُط في لحظاث صمىُت مدذدة مً خط املىدنى الخالي

أ -اوحذ غالكت بين جلذم الخفاغل  xو S 2 O32
t

ب  -بين اهه ًمكً ان وػبر غً ظشغت الخفاغل بـ :



2
3



 d S 2O
dt

v

ج -اخعب العشغت الحجمُت في اللحظت t=60s
د  -اغط جشكُب املجمىغت في اللحظت t=120s
ر -هىجض الخفاغل غىذ دسحت خشاسة مشجفػت كُف ًؤزش رلك غلى ظشغت الخفاغل
-1كُاط مىـلُت الخلُط اغطى جىاكق املىـلُت مؼ الضمً
ا  -فعش جىاكق مىـلُت الخلُط
ب -اكخب حػبير مىـلُت الخلُط في اللحظت  t=0sواخعب كُمتها
ج -اكخب حػبير املىـلُت في اللحظت tبذاللت جلذم الخفاغل  ، xاخعب كُمت املىـلُت غىذ t=120s

  Na  5.10 3 Sm 2 / molو  Cl   7,5.10 3 Sm 2 / molو  H   35.10 3 Sm 2 / molو S O  2,3.10 3 Sm 2 / mol
2
2 3

الفيزًاء  :إهدؽاس مىحت لىئُت
 جمشًٍ  : 1اظخػمال لىء الالصس للشاءة لاكشاؿ املذمجت
ً .1بػث ـمام الصس  Sخضمت لىء أخادي اللىن طىل مىحخه  ، λ = 0,790 nmما لىن المىء املىبػث مً الالصس ؟
ً .1خترق لىء الالصس املىبػث مً  Sؼلا معخطُال لُلا وسأظُا غشله  ، d = 0,10 mmوؽاهذ غلى ؼاؼت  ،جىحذ غلى بػذ  D =2 mمً الؽم  ،الظاهشة الىاججت غً
الطبُػت الخمىحُت للمىء
أ .ما إظم هزه الظاهشة؟
ب .ـف ما حؽاهذه غلى الؽاؼت
ث .ما هي طبُػت المىء ؟ غلل حىابك
 .1ابشاص الػىامل املؤزشة غلى ظاهشة الحُىد
أ .إغط حػبيرًً مخخلفين للفشق الضاوي 𝛉
ب .اظخيخج الػىامل املؤزشة غلى ظاهشة الحُىد
ج .إرا اغخبرها أن باقي امللادًش جبلى زابخت  ،كُف ًخؿير الؽكل املؽاهذ غلى الؽاؼت في خالت :
 جىاكق غشك الؽم ؟
 جىاكق طىل املىحت ؟
 جىاكق املعافت الفاـلت بين الؽاؼت والحاحض ؟
الالصس
.
ً .1دخىي كشؿ مذمج  CDكابل لللشاءة غلى خىٍماث غاكعت ًدذد كطشها غذد املػلىماث  ،للشاءة املػلىماث وعخػمل لىء
خالُا هض يءاللشؿ املذمج بمىء الصس طىل مىحخه  ، λ = 0,790 umكشٍبا ظدخىفش في لاظىاق كاسئاث لاكشاؿ املذمجت جمم ـمام الصس ًبػث لىء أصسق  .ما الفائذة
مً هزا الخؿُير؟
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 جمشًٍ  : 1اظخػمال املىؼىس إلبشاص ظاهشة الخبذد
وػخبر مىؼىسا مً صحاج مػامل إهكعاسه  nوكُمخه صاوٍخه ً . A = 60°شد ؼػاع لىئي غلى أخذ أوحه الىىؼىس بضاوٍت وسود ً ، iىدشف الؽػاع المىئي بػذ إحخُاصه املىؼىس
خُث ًخػشك لظاهشة إلاهكعاس مشجين
 .1أوحذ كا مً حػبير صاوٍت املىؼىس  Aبذاللت  rو’ rوحػبير صاوٍت إلاهدشفا بذاللت  iو ’ iو A
’
’
 .1وعخػمل املىؼىس غىذ إلاهدشاف الذهىي  Dmخُث  i = iو r = r
’
’
أ .ركش بلاهىن لاول لذًكاسث واللاهىن الثاوي لذًكاسث غىذ الىلطت  Iو  Iغلما ان  nهى مػامل اهكعاس الضحاج و  nمػامل إهكعاس الهىاء
’
’
ب .في خالت  n = 1مػامل إهكعاس الهىاء ٌعاوي  1بين أن اللاهىن الثاوي غىذ الىلطت  Iو I
=n

ج .اظخيخج حػبير مػامل إلاهكعاس للضحاج

 .1هدفل غلى إهدشاف دهىي  Dm = 49,87غىذ اظخػمال ؼػاع لىئي طىل مىحخه ،
لىن إلاؼػاع املعخػمل غىذ إحخُاصه الضحاج
 .1ما طىل مىحت
 ، = 433 nmهدفل في هزه الحالت غلى إهدشاف دهىي كُمخه  ، Dm = 52,60°أخعب اللُمت الجذًذة
 .1وػُذ الخجشبت باظخػمال إؼػاع لىئي طىل مىحخه
ملػامل هكعاس الضحاج
 .1ما خاـُت الضحاج التي جم إبشاصها؟
= 570 nm

 ،أخعب كُمت مػامل إلاهكعاس في هزه الحالت

 جمشًٍ  : 1اظخػمال املىؼىس إلبشاص ظاهشة إلاهكعاس والخبذد
.1
.1
.1
.1
.1
.1
.7
.8
.9

وػخبر إؼػاع مىحت لىئُت راث طىل مىحت في الفشاؽ = 500 nm
12
وػطي ( térahertz ) 1 THZ = 10 Hz
خذد ظشغت إهدؽاس إلاؼػاع في الضحاج خُث مػامل إلاهكعاس املىافم n = 1,5
بشد هزا إلاؼػاع المىئي غلى وحه املىؼىس بضاوٍت  ) iاهظش الؽكل ( غلما أن  AB = ACوصاوٍت املىؼىس
هي  ، A = 60°خذد كُمت صاوٍت الىسود  iغلى الىحه  ACوبُنها غلى الؽكل
بخطبُم كاهىن دًكا سث لإلهكعاس  ،خذد كُمت صاوٍت إلاهكعاس غلى الىحه  ACللمىؼىس
خذد صاوٍت الىوسد غلى الىحه  ABوكاسنها غلى مؼ الضاوٍت الحذًت للىظطين صحاج هىاء  .مزا حعخيخج ؟
أوحذ كُمت صاوٍت إلاؼػاع املىبثم مً املىؼىس
أوحذ صاوٍت إلاهدشاف الكلي لإلؼػاع الىاسد غلى املىؼىس
أسظم بىلىح معاس الؽػاع غبر املىؼىس غلى الؽكل العابم
وػىك إلاؼػاع العابم بدضمت لىئُت سكُلت مً المىء لابُن  ،ما الظاهشة التي ظِخم إبشاصها ؟ ومزا ظيؽاهذ غلى الؽاؼت املىلىغت أمام لاؼػت املىبثلت مً
املىؼىس؟
 ،أخعب جشدد إلاؼػاع زم غبر غىه بالىخذة THz

 .11مػامل إهكعاس املىؼىس غلى الخىالي باليعبت لإلؼػاغين لاخمش ولاصسق = 1,494 :

= 1,526 ،

 ،خذد كُمت الضاوٍت 𝜽 التي ًكىنها الؽػاغان الحذًان

 جمشًٍ  :1ظاهشة خُىد بىاظطت زلب ) بىاظطت فخدت دائشٍت (
الجضء لاول  :جدذًذ كطش فخدت دائشٍت :

وػشك خضمت لىئُت لمىء أخادي اللىن طىل مىحخه في الفشاؽ والهىاء = 633 nm
الحاحض  .خُث أن كطش البلػت املشكضٍت هى . d = 2,2 cm
وػبر غً الفشق الضاوي في هزه الحالت ب

لحاحض به فخدت دائشٍت كطشها  ، aهمؼ الؽاؼت غلى بػذ

 D = 2,35 mمً

𝜽 = 1,22

 .1مثل التركُب الخجشٍبي مبرصا لاظماء  dو  Dو 𝜽 في الخبُاهت
 .2ـف ما حؽاهذه غلى الؽاؼت  ،ما إظم الظاهشة
 .3ما هي طبُػت المىء ؟ غلل حىابك
 .4غبر غً الفشق الضاوي 𝜽 بذاللت  dوD
 .5إظخيخج الػىامل املؤزشة غلى هزه الظاهشة مػلال حىابك بػالكت
 .6أخعب  aكطش الفخدت الذائشٍت ب um
 .7وػىك مىبؼ الالصس بمىبؼ أخش طىل مىحخه

فىدفل غلى بلػت مشكضٍت كطشها = 1,54 cm

 ،خذد كُمت

ب nm

 الجضء الثاوي  :جدذًذ صاوٍت إهدشاف الحضمت المىئُت
في ججشبت زاهُت  ،هشظل هفغ الؽػاع المىئي العابم  ،غلى الىحه لاول للمىؼىس بضاوٍت الىسود  ، i = 30°فُىبثم مً الىحه الثاوي للمىؼىس بضاوٍت

.

 املػطُاث  :مػامل إلاهكعاس باليعبت للؽػاع هى  n = 1,334؛ صاوٍت املىؼىس هي  ، A = 50مػامل إهكعاس الهىاء هى 1
جخدلم ظاهشة إلاهكعاس غلى الىحه الثاوي إرا كاهذ صاوٍت الىسود أـؿش مً الضاوٍت الحذًت للىظطين صحاج هىاء
8
-1
c = 3.10 m.s
 .8أخعب  vظشغت إهدؽاس املىحت في صحاج املىؼىس غلما أن ظشغت إهدؽاس املىحت في الفشاؽ هي
 .9أخعب طىل مىحت الؽػاع  λداخل صحاج املىؼىس
 .10إظخيخج امللادًش الفيزًائُت (زالر ملادًش) التي جخؿير غىذ مشوس املىحت مً وظط ؼفاف إلى آخش
الضاوٍت الحذًت للىظطين صحاج هىاء .
 .11أخعب
صاوٍت وسود الحضمت المىئُت غلى الىحه الثاوي للمىؼىس وكاسنها مؼ  .مارا حعخيخج ؟
 .12أخعب كُمت
 .13بين ان كُمت صاوٍت إهبثاق الحضمت المىئُت مً املىؼىس هي = 38,8°
 .11إظخيخج  Dصاوٍت إهدشاف الحضمت المىئُت
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 جمشًٍ  :1ظاهشة الحُىد بىاظطت ؼم ) بىاظطت معخطُل لُم (
-9

-6

، 1 nm = 10 m
 املػطُاث :
 الجضء لاول  :جدذًذ غشك الؽم
ل
ن
لحاحض به ؼم ) معخطُل لُم أفلي ( غشله  ، aفىدفل غلى ؼاؼت جىحذ غلى
وػشك خضمت لىئُت لمىء أخادي اللى طى مىحخه في الفشاؽ والهىاء = 633 nm
L = 2,5 cm
بػذ  ، D = 1,6 mالظاهشة الىاججت غً الطبُػت الخمىحُت للمىء ،خُث طىل أن غشك البلػت املشكضٍت هى
1 um = 10 m

 .1مثل التركُب الخجشٍبي مبرصا لاظماء  Lو  Dو 𝜽 في الخبُاهت
 .2ـف ما حؽاهذه غلى الؽاؼت  ،ما إظم الظاهشة
 .3ما هي طبُػت المىء ؟ غلل حىابك
.4
.5
.6
.7

غبر غً الفشق الضاوي 𝜽 بذاللت  Lو Dورلك بئغخباس كُم 𝜽 ـؿيرة حذا زم أغط الػالكت بين 𝛉 و
إظخيخج الػىامل املؤزشة غلى ظاهشة الحُىد مػلال حىابك بػالكت
بين أن غشك الؽم هى a = 81 ,02 um
للحفىل غلى رلك
 ،خذد كُمت غشك الؽم
هشٍذ الحفىل غلى بلػت مشكضٍت غشلها = 2 L

و  aغشك الؽم

 الجضء الثاوي  :جدذًذ صاوٍت إهبثاق الحضمت المىئُت مً املىؼىس
 .8في ججشبت زاهُت  ،هشظل هفغ الحضمت المىئُت العابلت  ،غمىدًا غلى الىحه لاول ملىؼىس صاوٍخه ، A = 30°
) أهظش الؽكل حاهبه (  .وػطي مػامل إلاهكعاس باليعبت
فُىبثم مً الىحه الثاوي للمىؼىس بضاوٍت
للؽػاع هى . n = 1,334
أ .أخعب طىل مىحت الؽػاع  λداخل صحاج املىؼىس
صاوٍت وسود الحضمت المىئُت غلى الىحه الثاوي للمىؼىس
ب .أخعب كُمت
ج.أخعب كُمت صاوٍت إهبثاق الحضمت المىئُت مً املىؼىس
 جمشًٍ  : 6دساظت املىحاث فىق الفىجُت
 .1جدذًذ ظشغت اهدؽاس املىحاث فىق الفىجُت في ماء البدش
بدذر باغذ  Eفي الهىاء وداخل أهبىب مملىء بماء البدش في آن واخذ ,مىحاث فىق ـىجُت غلى ؼكل
دفػاث .همؼ غلى هفغ املعافت  dمً الباغث معخلبلين  R1و  ,R2خُث ًىحذ  R1في الهىاء و  R2في ماء
البدش( .أهظش الؽكل .)1
هفل املعخلبلين  R1و  R2غلى الخىالي باملذخلين  y1و  y2لجهاص مشجبط بالحاظىب .ورلك للُاط الخأخش
الضمني  τبين اظخلبال املىحاث فىق الفىجُت مً كبل املعخلبلين.
هشمض ب  vairلعشغت اهدؽاس املىحاث فىق الفىجُت في الهىاء و  veauلعشغت اهدؽاس املىحاث فىق الفىجُت في ماء البدش.
-1
veau> vair
و
vair =340m.s
وػطي:
 .1.1فعش كُفُت اهدؽاس مىحت فىق ـىجُت.
 .1.1ملارا املىحت الفىجُت و املىحت فىق الفىجُت لهما هفغ
ظشغت الاهدؽاس.
 .1.1هشمض ملذحي اهدؽاس املىحاث فىق الفىجُت في الهىاء ب t1
وفي ماء البدش ب  .t2غبر غً  τبذاللت  t1و .t2
 .1.1هىجض مجمىغت مً الخجاسب خُث وؿير املعافت  dفي كل
ججشبت ووسجل كُمت الخأخش الضمني ً .τمثل الؽكل -1-
حؿيراث  τبذاللت املعافت .d
.a

بين أن:

𝝉.

 .bغلل ؼكل املىدنى املدفل غلُه (الؽكل.)-1-
 .cخذد مبُاهُا املػامل املىحه للمىدنى املدفل غلُه
(الؽكل .)-1-زم اظخيخج كُمت ظشغت اهدؽاس املىحت
فىق الفىجُت في ماء البدش.

 .1العىهاس البُىلىجي غىذ الكائىاث الحُت
ً 1 .1شظل هىع مً الخفافِؾ دفػت مً املىحاث فىق الفىجُت جشددها N =83kHz
 .aاخعب الذوس  Tلهزه املىحاث فىق الفىجُت.
 .bاظخيخج طىل املىحت  λلهزه املىحاث فىق الفىجُت.
 1 .1جىػكغ هزه الذفػت بػذ اـطذامها بالحاحضٌ ،عخلبلها الخفاػ بػذ مشوس  =20msمً إسظالها .ما املعافت  dالفاـلت بين الخفاػ و الحاحض ؟ .
 3 .2ارا غلمذ ان ظشغت اهخلال الخفاػ هي  V’=36Km/hو أن الفشَعت زابخت في مكانها،اخعب املذة الضمىُت الالصمت لكي ًىلن الخفاػ غلى فشَعخه.
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