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 التمرين األول الموجات الميكانيكية

 
 .المدفعية بإطالق مجموعة من الطلقات النارية عند االحتفال بعيد وطني، تقوم

ضوء ، الطلقة األولى فإننا نالحظ في األول  11kmعندما يبعث المدفع الموجود عند هضبة تبعد بحوالي 

 .لقةالط منبعث من المدفع قبل سماع صوت

 .أحسب المدة الزمنية الفاصلة بين هاتين اإلشارتين  (1

vفي الهواء    سرعة انتشار الصوت: نعطي  342 m/s  

8cسرعة انتشار الضوء في الهواء              3.10 m/s . 

 .اءفي الهو ائي الذي يتغير عندما ينتشر الصوتما هو المقدار الفيزي( 7

 .هل انتشار الضوء في الهواء ، يتعلق بتغير خاصية من خاصيات هذا الوسط ؟ ، علل جوابك( 3

 .أعط تعريف وسط مبدد ، أعط مثال لوسط مبدد ( 4

 .ما هو الفرق بين موجة طولية وموجة مستعرضة، أعط مثال لكل منهما ( 5

 

:في تجربة ثانية   

 

f الهواء بتردديبعث موجات صوتية في  نستعمل مكبر للصوت 2,0kHz  ثم نقوم بقياس طول ،

 .الموجة تجريبيا

 ، وهل هو حاد ؟هل يمكننا سماع هذا الصوت (1

 .قياسها تجريبيا الموجة، ثم اقترح طريقة تمكننا من أعط تعريف طول( 7

16,5cmتجريبيا نجد بأن ( 3   في الهواء  الصوت، أوجد قيمة سرعة انتشار. 

 : السابق الرسال موجة صوتية في غاز األزوت ، من خالل المقادير التالية  ستعمل مكبر الصوتن( 4

 .التردد ، سرعة االنتشار ، طول الموجة، من منهم سوف يتغير    
 

 التمرين الثاني الحيود بواسطة خيط 
 

 .نجاز ظاهرة الحيودعالم أحياء يريد قياس قطر خيط عنكبوت، لهذا يستعمله ال

628nmيتم استعمال الزر طول موجته    فنحصل على ظاهرة الحيود على شاشة تبعد عن الخيط

Dبمسافة  1m . 

dقطر البقعة المركزية على الشاشة  : نعطي  1,4cm . 

 .لتجربة مثل شكل يوضح كيفية اجراء هذه ا (1

  .أحسب قطر خيط العنكبوت( 7    

 .اشرح لماذا يستحسن استعمال الزر لونه أحمر عوض األلوان األخرى( 3     

 

 الحيود بواسطة شبكة: التمرين الثالث  

 

6ترد حزمة ضوئية أسطوانية منبعثة من مصباح بخار الصوديوم عموديا على شبكة تضم 
n 10  شقا

 .المتر في

0ما ذا نشاهد في االتجاه ( 1  . 

من ثالث حزات من بينها حزة صفراء وحزتان حمراء وخضراء أقل  1يتكون الطيف ذو الرتبة ( 7

 .إضاءة من الحزة الصفراء 
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: نعطي طول الموجة لإلشعاعات الموافقة 
V J R

0.568 m , 0.589 m , 0.615 m          

أحسب قيم زوايا االنحراف 
v

 و
J

  و
R

 الموافقة لإلضاءات القصوية لإلشعاعات السابقة. 

 

kبين أنه ال يمكن الحصول على طيف رتبته ( 3 2 . 

'مجمعة ال لونية مسافتها البؤرية الصورة  نضع وراء الشبكة عدسة رقيقة( 4
f 30 cm  ومحورها

k.البصري الرئيسي مطابق التجاه انتشار الضوء األصفر 1 

 .بالنسبة للعدسة للحصول على طيف الضوء المنبعث من الصوديوم  Eحدد موضع الشاشة ( 1.4

 أحسب عرض الطيف( 7.4

 

 مرين الرابع كيمياءالت

 
 : نعتبر التفاعل اكسدة اختزال التالي 

2

3 2 2Mg 2H O Mg 2H O H     

 من محلول حمض الكلوريدريك تركيزه  50mlفي كأس يحتوي على  (Mg)من المغنيزيوم  2gنضع 
2

0c 10 mol/ l ثم نقوم بقياس ،pH  المحلول ، عند لحظات زمنية مختلفة بواسطة مقياسpH . 

3Hنعطي تركيز . فنحصل على النتائج التالية O ونذكر بالعالقة التي تمكننا من حساب هذه . المتبقي

pH: ة الكمية المتبقي

3[H O ] 10 (mol/ l)   

t(min) 0 7 4 6 8 10 17 14 

pH 7.00 7.17 7.72 7.44 7.66 7.15 3.41 4.36 

 

 .هل الطريقة التي تم توظيفها لتتبع هذا التفاعل فيزيائية أم كيميائية ؟ علل جوابك  (1

ى كيميائية ، بحيث تمكننا كل واحدة من تتبع تطور المجموعة اقترح طريقة فيزيائية وأخر (7

 .، اشرح باختصار كيفية استعمال كل طريقة.المتفاعلة السابقة 

3Hمثل في رسم واحد المنحنيات  (3 O    2وMg      بداللة الزمن ، مع اختيار سلم مالئم. 

tد اللحظتين الزمنيتين احسب سرعة التفاعل عن (4 0 وt 10min  . ما هو العامل الزمني

M(Mg): نعطي .     الذي تبرزه هذه القياسات  24g/mol  

2:هي  علما بأن المزدوجات المتفاعلة (5

3 2Mg / Mg ; H O / H   أكتب أنصاف المعادالت ، ثم ،

 .ستنتج المعادلة الحصيلة للتفاعلا
 


