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تستخدم كربونات الصوديوم في عدة مجا'ت كالطبخ وغسل ا�واني وفي إزالة رائحة الفم الكريھة الناتجة عن حمضية 
  .ا�غذية 

  .كربونات الصوديوم خ;ل ھذا التمرين سوف نرى التفاعل الذي يؤدي إلى إزالة حمضية الفم بواسطة 
تركيزه   CH3COOH(aq)حمض اBيثانويك من محلول   V1=60mLحجما  مفرغة من الھواءنضع في حوجلة 

C1=1mol/L   ثم نضيف إليھا سريعا حجماV2=20mL  من محلول ھيدروجينوكربونات ( −−−−++++ ++++ 3(aq)(aq) HCONa ) 

  .الغاز داخل الحوجلة بد'لة الزمنونقوم بقياس ضغط  ثم نحكم إغ;ق الحوجلة C2=0,75mol/Lالصوديوم ذي التركيز 
  .يعطي الجدول التالـي النتائج المحصل عليھا 

t(s) 0  30  60  90  120  150  180  210  270  300  345  405  

)Pa10(P 3
CO2

××××  0  8,31  14,8  17,8  20  21,5  22,8  23,8  25,4  26  27,6  27,6  

32(g)3(aq)(aq)3(aq)2)(:     نعطي معادلة التفاعل الحاصل  OHCOOCHCOHCOCOOHCH
l

++++++++→→→→++++ −−−−−−−−  

R.Tn(CO.VP.(    :معادلة الحالة للغاز الكامل ،  ونعطي   غازا كام CO2نعتبر غاز  2COCO 22
====  

  )ن 0,5(    .ية المادة البدئية للمتفاع;ت ـ أحسب كم1
  )ن 1(   .ول التقدم للتفاعل الحاصل دـ أنشئ ج2
  )ن maxx .   )0,5ـ حدد المتفاعل المحد واستنتج التقدم ا�قصى 3
  ونة ــي أوكسيد الكربون المتكــادة ثنائـــة مــــكمي  n(CO2)دم التفاعل وــــتق xدول التقدم الع;قة بين ـــــ أوجد من ج4

  )ن t .  )0,5عند اللحظة 
  )ن 1( .ثابتة الغازات الكاملة  Rدرجة الحرارة  و T؛  حجم الغاز CO2Vضغط الغاز ؛  CO2Pبد'لة  xـ أوجد تعبير التقدم 5
  )ن 1(  ) . 3السؤال ( ثم قارنھا مع القيمة السابقة  maxxـ استنتج قيمة 6

  .   R=8,31 (S.I)؛      VCO2=1,35.10-3 m3؛         T=298°K       :نعطي 
  . tبد'لة الزمــن  xـ يمثل المنحنى جانبه تطور التقدم 7
 د ــــة الحجمية عنـــــالسرعة ــــدد مبيانيا قيمــــ ح1ـ7

  )ن st=10 .  )1 0  اللحظة 
   ، لـــــــن نصف التفاعـــــــزم  t1/2رف ــــــــ ع2ـ7

  )ن 1(   . هـــدد مبيانيا قيمتـــوح
  في ھذه الحالة ـ نقوم برفع تراكيز المتفاع;ت ، مثل 8

  )ن t . )0,5بد'لة الزمن  xالتقريبي لتطور التقدم نحنى الم
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N=25Hz  خر�، بينما نضع على الطرف ا

للحبل ، فتنتشر طول الحبل بدون  Sيحدث ا'ھتزاز الرأسي للشفرة ، موجة متوالية جيبية في الطرف 

 t1=5,0.10  وt2=8,0.10-2s   

ττττ=9,0.10 .  

  )ن 0,5(ماذا ن;حظ ؟   
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L=140cm  مرنا بالطرفS  مھتزة ترددھا لشفرة معدنيةN=25Hz 

يحدث ا'ھتزاز الرأسي للشفرة ، موجة متوالية جيبية في الطرف 

 2s-5,0.10=و   t0=0s: مظھر الحبل في لحظات ذات تواريخ مختلفة 

  )ن 0,5(   .ـ ماھو دور القطن في ھذه التجربة 
  )ن 0,5(    .قيمة طول الموجة المدروسة 
  )ن 0,5(    .سرعة انتشار الموجة طول الحبل 

  )ن 1(   .بمظھر الحبل الموافق لھا  itـ أقرن كل لحظة ذات التاريخ 

 2s-9,0.10=بتآخر زمنى  Sمن الحبل حيث أنھا تھتز بالنسبة للطرف 
  )ن S  .    )0,5عن الطرف  Mالتي تفصل النقطة 

ماذا ن;حظ ؟   .  25HzeN= ضئ الحبل بواسطة وماض تردده ضبط على القيمة  
  )ن s2-,0.104t=  .    )1,5   اللحظة 

  1 الشكــــل
 

ÛaÛaÛaÛa��������
ا����� ا�ول 

  

 L=140cmنثبت حب; طوله 
  .كمية كافية من القطن 

يحدث ا'ھتزاز الرأسي للشفرة ، موجة متوالية جيبية في الطرف  t=0في اللحظة 
  .إخماد وبدون انعكاس 

مظھر الحبل في لحظات ذات تواريخ مختلفة  1يمثل الشكل 
  . t3=1,4.10-1sو 
ـ ماھو دور القطن في ھذه التجربة 1
قيمة طول الموجة المدروسة  λـ عين مبيانيا 2
سرعة انتشار الموجة طول الحبل  vـ أحسب 3
ـ أقرن كل لحظة ذات التاريخ 4

من الحبل حيث أنھا تھتز بالنسبة للطرف  Mـ نعتبر نقطة 5
التي تفصل النقطة   SMأحسب المسافة    
ضئ الحبل بواسطة وماض تردده ضبط على القيمة  نـ 6
اللحظة  مثل مظھر الحبل عند  7
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مضاء بحزمة   a=100µmبالنسبة لشق عرضه   D=2mالشكل المحصل عليه على شاشة تبعد بمسافة  2يمثل الشكل 
 .ضوئية منبعثة من جھاز 'زر 

 
 2الشكــــل            
  
  
  )ن 0,5(   .بماذا تسمى الظاھرة المشاھدة ـ 1
  )ن 0,5(   .ـ ماذا يمكن استنتاجه انط;قا من ھذه الظاھرة 2
  )ن D .   )0,5و Lبد'لة  θـ عبر عن الفرق الزاوي 3
  )ن a .  )0,5و  θ  ،λـ اعط الع;قة بين 4
  )ن λ  .  )1ـ استنتج قيمة 5
مع الحفاظ على نفس التركيب التجريبي فنحصل على الشاشة على بقعة  ’aـ نعوض الشق السابق بفتحة دائرية قطرھا 6

:      نعطي في ھذه الحالة .   d=2,7cmدائرية قطرھا 
a'
λ

1,22θ ====  

  )ن a’  . )1ـ أحسب قيمة   

ïãbrÛa@õ�����§aïãbrÛa@õ�����§aïãbrÛa@õ�����§aïãbrÛa@õ�����§a@@@@ZZZZ@ @@ @@ @@ @

  .  A=30°ندرس في ھذا التمرين موشورا من الزجاج زاويته 
  .  λ0 = 750nm:نرسل على الوجه ا�ول لھذا الموشور حزمة ضوئية رقيقة أحادية اللون طول موجتھا في الفراغ ھو 

  . i=40°: نعطي زاوية الورود 
  .  n=1,63: معامل انكسار الموشور بالنسبة لھذا اBشعاع ھو 

  .   c=3.108 m.s-1: نعتبر أن سرعة الضوء في الفراغ ھي 
تغير عندما تنتقل الحزمة الضوئية السابقة من الھواء أو المقادير التي ت المقادير الفيزيائية التالية ، حدد المقدارـ من بين 1

  )ن 0,5(      .إلى زجاج الموشور 
  υ؛    تردد الشعاع الضوئي      λ؛     طول الموجــة        vـ سرعة ا'نتشار 

  )ن 0,5(  .الموشور طول موجة ھذا الشعاع داخل  λـ أحسب 2
  )ن 0,5(    .ـ ذكر بالع;قات ا�ربع للموشور 3
  )ن 2(  .  ) 3الشكل  أنظر( ا'نحراف الزاوي Dزاوية ا'نبثاق  و   ’iو  ’rو   rـ أحسب  كل من  4
  )ن 0,5(   ماذا سنشاھد على الشاشة ؟ ما اسم الظاھرة المشاھدة ؟. ـ نعوض الحزمة الضوئية السابقة بالضوء ا�بيض 5
  

A                                                                      
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L=2,7cm 
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