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 التفاعالت التي تحدث في المنحيين: التمرين األول كيمياء 

S)1ة محلول مائي دراس 3CHلحمض االيثانويك ( COOH 

نقوم بتحضير محلول مائي لحمض االيثانويك تركيزه  (1
2 1

1C 10 mo .
  1فنجد بأنp H 1هذا المحلول تساويp H 3.4 

وذلك بأخذ حجم 
3

V 20cm منه. 

 .ومثل الجدول الوصفي لهذا التفاعل اتاليثانويك والماء ،أكتب معادلة التفاعل بين حمض ( 1.1

 .1، ثم استنتج قفيمة نسبة التقدم النهائي  fxوقفيمة التقدم النهائي   maxxأحسب قيمة التقدم القصوي ( 1.1

 .هل هذات التفاعل كلي أم محدود ؟ علل جوابك( 1.1

 الخليط pHو  Cبداللة التركيز  عبر عن نسبة التقدم النهائي ( 1.1

نأخذ حجم ( 1
3

1V 1cm  1من المحلول(S ونضيف اليه حجم  (
3

eV 99cm  المكاء الخالص ، فنحصل على محلول مائي من

2(S ، عند أخذ حجم  2Cتركيزه  (
3

V 20cm  2نجد بأنp H 4.48 

S)2للمحلول  2Cأحسب التركيز ( 1.1 ) 

S)2للمحلول  2احسب نسبة التقدم النهائي ( 1.1  .، استنتج (

 

 الضوئيةالموجات  1التمرين 

ومن بين هذه االستعماالت توظيفها لتحديد  ل أشعة الالزر في مجاالت متعددة نظرا لخاصياتها البصرية والطاقية،تستعم

 :لخيط رفيع ننجز التجربتين التاليتين dلقياس القطر .األبعاد الدقيقة لبعض األجسام

 

 : 1التجربة ( 1
 

بها شق عرضه ( P)نضيئ صفيحة 
1

a  بضوء أحادي اللون طول موجتهλ  منبعث من جهاز الالزر، ثم نضع شاشةE 

Dعلى المسافة  1.6m  فنشاهد على الشاشة ( 1-الشكل)من الشق،E  مجموعة من البقع الضوئية،بحيث يكون

L1عرض البقعة المركزية  4.8cm (1-الشكل.) 

 

  

 

  

 

  

 

 

 واتمم مسار األشعة الضوئية المنبثقة من 1-أنقل الشكل (1.1

  1-الشق، واعط اسم الظاهرة التي يبرزها الشكل 

 . Eعلى الشاشة 

 aأذكر الشرط الذي ينبغي أن يحققه عرض الشق ( 1.1

 .لكي تحدث هذه الظاهرة 

 وسط البقعة الضوئية بين θأكتب تعبير الفرق الزاوي ( 1.1

 .Dو L1المركزية وأحد طرفيها بداللة  

 تغيرات  1-يمثل منحنى الشكل ( 1.1

θ  بداللة
1

a
 . 

 كيف يتغير عرض البقعة المركزية( 1.1.1

 ؟ aمع تغير 
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وأحسب  λحدد مبيانا ( 1.1.1
1

.a  

 

 . 1التجربة ( 1
 ونضع مكانها بالضبط ( P)نزيل الصفيحة 

 مثبت على حامل ، dخيطا رفيعا قطره  

 بحيث 1-فنحصل على شكل مماثل للشكل

 يكون عرض البقعة المركزية

 L2 2.5cm  حدد ،d . 

 
 الثاني الموجات  التمرين

 ما هو الفرق األساسي بين الموجات الميكانيكية والموجات الضوئية( 1

 ؟ صحيح أو خطأ20kHzو  20Hzتردد الموجات الضوئية المرئية هو بين ( 1

 أعط تعريف ضوء أحادي اللون ، وكيف يمكن ابرازه تجريبيا ؟( 1

 

 يهدف هذا التمرين إلى . تحدث الرياح في أعالي البحار أمواجا تنتشر نحو الشاطئ(4

 نعتبر ان الموجات المنتشرة على سطح البحر متوالية. دراسة حركة هذه األمواج

Tوجيبية دورها   7s. 

 .هل الموجة المدروسة طولية أو مستعرضة ؟ علل جوابك( 1.1

 سرعة انتشار الموجة علما ان المسافة الفاصلة بين ذروتين متتاليتين Vأحسب ( 1.1

dهي   70m. 

 .tمقطعا راسيا لمظهر سطح الماء ، عند لحظة  1-يعطي الشكل(  5
 جبهتها التي تبعد عن Mمنبعا للموجة و  Sنهمل ظاهرة التبدد ، ونعتبر 

S  بالمسافةSM. 

 بالنسبة Mالتاخر الزمني لحركة  ، تعبير . 1-أكتب باعتمادك على الشكل ( 1.5

 .أحسب قيمة . بداللة طول الموجة  Sلحركة 
 .لحظة وصول الموجة إليها Mحدد ، معلال جوابك ، منحى حركة ( 1.5

aتصل األمواج إلى بوابة ، عرضها ( 6 60m  (.1-الشكل)، توجد بين رصيفي ميناء 

 المالحظة الظاهرة اسم وأعط ، البوابة اجتيازها بعد الموجات عليه ومثل 1- الشكل أنقل

 


