
  22/22النقطة  ---س 2المدة  ---الفرض األول  ---الدورة األولى   ---الثانوية التأهيلية ابن حزم 

 .العلوم الرياضية : الشعبة  ---السنة الثانية :المستوى 

 - 1 - المصطفى زكاوي

 

-- نقط  7 – الكيمياء:التمرين األول
 

بمحلول حمض الكلوريدريك  Mgلدراسة اكسدة المغنيزيوم  3 aq aq
H O Cl

   ندخل في حوجلة من فئة

500 mL  حجما
1

V 200.0 mL 1ه من المحلول الحمضي تركيز

1
C 1.0 .10 moL/ L

  ونعلق

mبسدادة الحوجلة شريطا من المغنيزيوم كتلته  84 mg لق الحوجلة ونصلها بمانومتر ،ثم نغ

 إلكتروني 

tعند ( . لقياس الضغط) 0  نسقط المغنيزيوم في المحلول الحمضي ونسجل خالل مدد منتظمة قيم

 .شير إليها المانومترالضغط التي ي

للحفاظ على درجة حرارة الخليط التفاعلي ثابته ندخل الحوجلة في حوض زجاجي كبير يحتوي على ماء 

0: عند درجة حرارة المحيط 
20 C  ،T 293K . 

 . يعطي الجدول التالي قيم الضغط داخل الحوجلة المقاسة بداللة الزمن

 
t(s) 0 81 25 78 00 882 811 860 871 801 585 511 566 

P(hPa) 8000 8010 8007 8857 8820 8801 8510 8568 8571 8517 8501 8507 8507 

M(Mg)الكتلة المولية : المعطيات  24.3g / moL  وثابتة الغازات الكاملة :R 8.314(SI)  

PVمعادلة الغازات الكاملة   nRT  2المزدوجتان

3 (aq) 2(g) aq (s)
H O / H , Mg / Mg

   

.اختزال ،واقترح طريقة تمكننا من الكشف على الغاز المتكون -فاعل األكسدةت اكتب معادلة (1  

ما الضغط  (5
o

P قبل حدوث التفاعل؟ وما هو سببه ؟ داخل الحوجلة مباشرة 

احسب كمية مادة الغاز المتكون  (1
2

n(H عند كل لحظة زمنية، ثم أوجد العالقة بين  (
2

n(H )  

 .للتفاعل xالتقدم و

 .أحسب كمية المادة البدئية لكل من المتفاعلين ، عين المتفاعل المحد (1

xي يمثل الدالة خط المبيان الذ (2 f(t)  وأحسب سرعة التفاعل عند،t 0  وعندt 60s  ماذا

 تستنتج ؟

استنتج مبيانيا التقدم األقصى  (6
max

x  واللحظة ،
1

2

t  الموافقة لتقدمx وي يساmax
x

2
 . 

-- نقط  5 – الفيزياء النووية: تمرين
 

238النويدة 

92
U  إشعاعية النشاط،، على إثر تفتتين متتالين وتلقائيين من طراز  تتحول هذه النويدة،

Aإلى نويدة متولدة 

Z
X . 

 . نشاط إشعاعي  ى ذاتأذكر بإيجاز طبيعة النو (8

،ثم تعرف على هذه النويدة المتولدة من خالل الجدول Aوعدد الكتلة  Zاوجد عدد الشحنة  (5

 .أسفله

234النويدة  (1

92
U  إشعاعية النشاط، حيث تبعث الدقائق .  أكتب معادلة التفتت االشعاعي لهذه

 .النويدة المتولدة من خالل الجدول أسفله

 

 بلوتونيوم نبتونيوم أورانيوم بروتاكتنيوم ثوريوم العنصر

90 الرمز
Th 

91
Pa  

92
U 

93
Np 

94
Pu 
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 –نقط  6 – الموشور: تمرين 
 

 يتعلق معامل انكسار وسط شفاف بطول الموجة للضوء األحادي اللون الذي يجتازه حسب العالقة 

2

b
n a 


 . 8امل انكسار الهواء يساوي نعتبر مع . mهي  ثابتتان ووحدة   bو aحيث 

 

 . cauchyعالقة كوشي : تسمى هذه العالقة 

 .لضوء أحادي اللون اأعط تعريف (8

 .بالنسبة للماء عند استعمال الضوء األحمر واألزرق bو  aأحسب قيمتي  (5

R: نعطي  R

B B

n 1.330 0.740 m

n 1.336 0.440 m

   

   
  

إلشعاع األصفر احسب معامل إنكسار الماء عند استعمال ا (1
J

0.589 m    

0ترد حزمة ضوئية طبيعية على قطرة ماء كروية الشكل بورود قيمته  (1
i 30 . 

 .أحسب زاوية االنحراف لكل من اللونيين األحمر واألزرق( 8.1

 .شعة السابقةأتمم بدون سلم مسار حزمة ضوئية تتوفر على األ( 5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 .--نقط  2 – الموجات: تمرين 
 

 .أذكر الفرق األساسي بين الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية (8

 .صف باختصار تجربة تمكننا من اثبات الطبيعة الموجية للضوء  (5

 .اعط تعريفا لطول الموجة (1

vسرعة انتشارها  لية دورية جيبية مستعرضة طول حبليحدث هزاز موجة متوا (1 40 m/ s  .

نضيء الحبل بواسطة وماض تردده 
e

100Hz  فيظهر متوقفا. 

أحسب طول الموجة ( 8.1
1

 للموجات المالحظة. 

نغير تردد الهزاز ( 5.1
2

150Hz   أحسب طول الموجة،
2

 ا في هذه الحالةالمحصل ليه. 


