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أ.ح.باك ع2:المستوى

2011-2010:السنة الدراسیة
1h:مدة اإلنجاز 55 min

:مالحظات مھمة

.یؤخذ بعین االعتبار تنظیم الورقة في النقطة النھائیة

.لحرفیة قبل التطبیق العدديتعطى العالقة ا

.تعطى النتائج العددیة بثالثة أرقام معبرة

)نقط7(الكیمیاء :1تمرین 

ولدراسة تأثیرھا على الزنك نقوم .تساھم األمطار الحمضیة في تسریع تدھور المباني والتماثیل وكذلك أسقف الزنك

.بانجاز التجربة التالیة

m=0نضع بداخل حوجلة كتلة  ,50gوعند اللحظة ذات التاریخ ,حوق الزنكمن مسt=0min نضیف حجماv=75mL

C=4من محلول حمض الكبریتیك ذي التركیز  10-1mol.L-1.فیحدث تحول كیمیائي ننمذجھ بالمعادلة التالیة:

Zn(s) + 2H3O+
(aq) Zn2+

(aq) + H2(g) + 2H2O(l)

.لة بمانومترنصل الحوجلقیاس ضغط غاز ثنائي الھیدروجین المتكون

I.دراسة الحصیلة المادیة للتحول

.وأكتب أنصاف معادلتي األكسدة واالختزال,حدد المزدوجتان المشاركتان في ھذا التحول.1

(أتمم جدول التقدم.2 )أنظر الوثیقة الملحقة.

.قیمة التقدم األقصى وحدد المتفاعل المحدxmaxاستنتج .3

.استعمال قیاس المواصلة؟ علل جوابكھل یمكن تتبع التطور الزمني لھذا التفاعل ب.4

II.التتبع الزمني للتحول

.Tیعطي الجدول التالي بعض القیاسات لضغط ثنائي الھیدروجین المتكون عند كل لحظة وعند درجة حرارة 

300240190160500t(min)
175717571757174914521020P(hPa)

:تغیر الضغط داخل الحوجلة یكتبP∆بین أن .1

درجة الحرارة المطلقةT;ثابتة الغازات الكاملةR;تقدم التفاعلx(t):حیث

x(t).∆Pmax:استنتج العالقة.2 = xmax.∆P.

.t=50minقیمة تقدم التفاعل عند اللحظة ذات التاریخ x1احسب .3

.Tند درجة الحرارة بداللة الزمن عxمنحنى تطور التقدم )أنظر الوثیقة الملحقة(-1-یمثل الشكل .4

.xmaxو x1تحقق مبیانیا من القیمتین المحصل علیھما .أ

.t=50minمبیانیا السرعة الحجمیة للتفاعل عند اللحظة حدد.ب

.زمن نصف التفاعل وحدد قیمتھ مبیانیاt1/2عرف .ج

III.تأثیر درجة الحرارة على التطور الزمني للتحول

.انطالقا من نفس التراكیز البدئیة,T’>Tنعید التجربة السابقة من جدید عند درجة حرارة

بداللة الزمن عند درجة xالمنحنى التقریبي لتطور تقدم التفاعل )أنظر الوثیقة الملحقة(-1-مثل على الشكل .1

.’Tحرارة 

.أعط تعلیال مجھریا لتطور سرعة التفاعل مع ارتفاع درجة حرارة وسط التفاعل.2

.بداللة الزمنxمیة للتفاعل باعتماد تغیرات التقدم فسر كیف یمكن تتبع تطور السرعة الحج.3



)نقط7(1الفیزیاء :2تمرین 

I.تحدید سرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة في ماء البحر

نضع .موجات فوق صوتیة على شكل دفعات,في آن واحدفي الھواء وداخل أنبوب مملوء بماء البحر Eیحدث باعت 

.)2أنظر الشكل (.في ماء البحرR2في الھواء و R1حیث یوجد ,R2و R1مستقبلین من الباعث dعلى نفس المسافة 

بین τوذلك لقیاس التأخر الزمني .لجھاز مرتبط بالحاسوبy2و y1على التوالي بالمدخلین R2و R1نصل المستقبلین 

.استقبال الموجات فوق الصوتیة من قبل المستقبلین

لسرعة انتشار الموجات فوق الصوتیة في ماء veauلموجات فوق الصوتیة في الھواء و لسرعة انتشار اvairنرمز ب 

.البحر

vair:نعطي =340m.s-1وveau > vair

.t2و t1بداللة τعبر عن .t2وفي ماء البحر ب t1نرمز لمدتي انتشار الموجات فوق الصوتیة في الھواء ب .1

-3-یمثل الشكل .τفي كل تجربة ونسجل قیمة التأخر الزمني dننجز مجموعة من التجارب حیث نغیر المسافة .2

.dبداللة المسافة τتغیرات )أنظر الوثیقة الملحقة(

.:بین أن.أ

).-3-الشكل(علل شكل المنحنى المحصل علیھ .ب

ثم استنتج قیمة سرعة انتشار الموجة ).-3-الشكل(حدد مبیانیا المعامل الموجھ للمنحنى المحصل علیھ.ت

.فوق الصوتیة في ماء البحر

II.تحدید شكل تضاریس قعر البحر

veauنأخذ في ھذا الجزء  = 1.50 103 m.s-1.

یتكون الجھاز الكالسیكي الكتشاف قعر البحر من مجس یحتوي على باعث ومستقبل للموجات فوق الصوتیة ترددھا 

.از للمراقبة یحتوي على شاشة لمعاینة تضاریس قعر البحروجھ

تنتشر ھذه الموجات في الماء .دفعات من موجات فوق صوتیة رأسیا في اتجاه قعر البحر,یرسل المجس بكیفیة منتظمة

ة یمكن قیاس المد.ینعكس جزء منھا ویرسل نحو المستقبل)قعر البحر(وعند اصطدامھا بحاجز ,veauبسرعة ثابتة 

.pبین بعث واستقبال الموجة من تحدید العمق t∆الزمنیة 

یبعث جھاز ,B(xB=50m)إلى النقطة A(xA=0m)من النقطة x’xأثناء تحرك باخرة على خط مستقیم وفق المحور 

بین بعث t∆ثم نقیس بواسطة كاشف التذبذب المدة الزمنیة .االستكشاف دفعات من موجات فوق صوتیة بكیفیة منتظمة

(استقبال الموجة فوق الصوتیةو )-4-أنظر الشكل .

.Aما نشاھده على شاشة كاشف التذبذب عند وجود الباخرة في النقطة -5-یبین الشكل



إلى Aعند انتقال الباخرة من النقطة xبداللة t∆منحنى تغیرات المدة الزمنیة ,)أنظر الوثیقة الملحقة(-6-یمثل الشكل

.Bالنقطة 

.بین بعث واستقبال الموجة فوق الصوتیةt∆حدد المدة الزمنیة ,-5-ى الشكلباعتمادك عل.1

.-6-استنتج السلم المستعمل على محور أراتیب الشكل.2

.veauو t∆بداللة pعبر عن العمق .3

.مبینا السلم المستعمل,Bو Aشكل تضاریس قعر البحر بین النقطتین )أنظر الوثیقة الملحقة(-7-مثل على الشكل.4

)نقط7(2الفیزیاء :3رین تم

ومن بین ھذه االستعماالت تحدید األبعاد ,تستعمل أشعة الالزر في مجاالت متعددة نظرا لخاصیاتھا البصریة والطاقیة

.رأس إنسانالدقیقة لبعض األجسام كقطر شعرة 

ونضع .λ=633nmبحزمة الزر طول موجتھا aلدراسة أحد الظواھر المرتبطة بالضوء نضيء شقا أفقیا عرضھ 

(من ھذا الشقDعمودیا على مسار الحزمة شاشة على بعد مسافة  )-8-أنظر الشكل.

.في االتجاه العمودي على الشق بقعة مركزیة مضیئة وبعض البقع ذات إضاءة أقل,نالحظ على الشاشة

كانیكیة؟ما اسم الظاھرة المالحظة على الشاشة؟ ماذا یمكن استنتاجھ بالمماثلة مع الموجات المی.1

:بالعالقة-8-الممثلة في الشكلƟنعبر عن الزاویة .2

ماذا تمثل ھذه الزاویة؟.أ

عرض الشق؟aالبقعة المركزیة عندما یتناقص عرض lكیف یتغیر .ب

.Dو lو λو aأوجد العالقة بین tanƟ≈Ɵصغیرة بحیث Ɵباعتبار .3

l:نعطي.للشق األفقيaاستنتج العرض .4 = 38mmوD =3m.

.یوجد في الھواءA=30°نرسل اآلن حزمة الالزر السابقة عمودیا على وجھ موشور زاویتھ .5

ھل تنحرف الحزمة الضوئیة عند انبثاقھا من الوجھ األول للموشور؟.أ

التي یكونھا اتجاه شعاع الالزر المنبثق من الموشور مع اتجاه الحزمة D0أحسب زاویة االنحراف .ب

.الضوئیة الواردة

nairمعامل انكسار الھواء :طينع n:معامل انكسار الموشور;1= = 1.61.



الوثیقة الملحقة
ترجع ھذه الوثیقة مع ورقة التحریر:ملحوظة ھامة

:الرقم:االسم الكامل




