
 ةالعین في مادة الكحول اللون فنقیس كمیة بإزالة

3 CH3CH2OH(aq) + 2 Cr2O7
2

  
 .الضوئي  ع تطوره بواسطة قیاس الطیفي

  Cr2O7
2-  CH3COOH  Cr3+  

  اخضر  غیر ملون  اصفر برتقالي

 )ن0,5(.الضوئي

 بالوسط

  
و  اني كرومات  التي أدخلت على خلیط التفاعل

Cr2O7] و تركیز ایونات تنائي كرومات
2-

(aq)]   في الخلیط

A(t) = 150.[Cr2O7  :التالیةبالعالقة 
2-]t   

x(t) = [10 – 4.A(t)].10 ) .0,75ن( 

   )ن0,75(. القانون

  )ن0,5

  )ن0,5
 )ن

للموجات فوق الصوتیة وجھاز للمراقبة  Rومستقبل 

رأسیا في اتجاه  t=36ms∆خالل مدة زمنیة  
جموعة قعر البحر أو الم -وعند اصطدامھا بحاجز

2014-2013ة ـــالسنة الدراسی        
 .2émé BAC,S.M:المستــوى      

جھاز قیاس الطیف الضوئي و نضبط طول الموجة 
  تنائي كرومات أیونات

 +Cr3 الكروم أیوناتبینما  ھذا الضوء 

ذراع  مأخود منم دمن  
كرومات لتنائي من محلول مائي 

(2K+
(aq)+Cr2  تركیزه

تفاعل مخلیط اللل اإلجمالي حجم

و توضع عینة منھ بسرعة في جھاز 
spectrophotomètre ( متصل
Absorbance  الخلیط

المتفاعل بداللة الزمن فنحصل على النتائج المدونة في 

 

CH )بإزالةونقوم ، ھمنعینة نأخذ  في الدم، ) االیثانول
 :التالیة  المعادلة الكیمیائیة

2-
(aq) + 16 H+

(aq) → 3 CH3COOH (aq) + 4 Cr
ع تطوره بواسطة قیاس الطیفينتتببطيء ، و   حول تامالتھذا 

  
  الكتلة المولیة لالیثانول

M(CH 
CH3CH2OH  الكیمیائیة األنواع

  غیر ملون  لون المحلول

الضوئي طیفيالقیاس  تقنیة بواسطة تتبعھ  ل الكیمیائي یمكن
 )ن0,5(؟" غیر مدمرة تقنیة " یمكن وصفھا بأنھا 

Cr2O7تنائي كرومات تتبع االیونات المتبقیة من
2-

(aq)   بالوسط

      
اني كرومات  التي أدخلت على خلیط التفاعلنثكمیة المادة البدئیة ل  n2كمیة المادة البدئیة للكحول المتواجد بالدم و 

  )ن0,5( .أنشئ الجدول الوصفي للتحول
و تركیز ایونات تنائي كرومات x(t)تقدم التفاعل  :حدد العالقة بیناعتمادا على الجدول الوصفي 
 )نn2 )0,75و كمیة المادة   V، حجم الخلیط المتفاعل
Cr2O7] ـللخلیط ب

2-
(aq)]  تركیز االیوناتCr2O7

2-
(aq)  بالعالقة

A  و تقدم التفاعل في لحظةt  5–10. :لــــــشكتكتب على

  . xmاألقصى  التقدم حسبا،  A =f(t) باالستعانة بالمنحنى 
 )نCH3CH2OH  .)0,75  حد االیثانول
القانون السائق خرقھل  .من الدم) 1L(في  0,5g ھي 

−=v  :تعبیر السرعة الحجمیة للتحول تكتب على شكل
�.����

�
.
��

��
 .)0,5

0,5( .، كیف تتطور سرعة التحول مع الزمنt=0احسب قیمة السرعة الحجمیة عند 
A(t1/2)=2,445 .  من النصف زاستنتج قیمةt1/2) .0,75ن

ومستقبل    Eیحتوي على باعث (sonde)جھاز الكشف عن قعر البحر من مجس 
  .یحتوي على شاشة لمعاینة تضاریس قعر البحر أو مكان تواجد مجموعة سمكیة

 83kHz N = یرسل المجس، بكیفیة منتظمة، دفعة من الموجات فوق الصوتیة ترددھا
11500تنتشر ھذه الموجات في الماء بسرعة ثابتة   smVeau وعند اصطدامھا بحاجز ،.

                                  1الدورة  1فرض محروس رقم         
                                   ســــاعتین: مــدة االنجــــاز     

جھاز قیاس الطیف الضوئي و نضبط طول الموجة  جھزن
أیونات حیثλ=420nm على القیمة 

Cr2O7
2-

(aq) ھذا الضوء  تمتص
  .ھال تمتص

  2mL نمزج t = 0 عند اللحظة
من محلول مائي  10mLمع  سائق

2O7 البوتاسیوم المحمض 
2-

(aq))
حجمال.  C=0,02mol/Lالمولي 

  V = 12,0mL ھو
و توضع عینة منھ بسرعة في جھاز  يیحرك الخلیط التفاعل

spectrophotomètre(قیاس الطیف الضوئي 
Absorbance  امتصاصیة  Aسیبحاسوب فیق

المتفاعل بداللة الزمن فنحصل على النتائج المدونة في 
 .المنحنى جانبھ  

  
 
 
  

  

  )نقط  7( الكیمیاء
  

CH3CH2OH لقیاس كمیة الكحول
المعادلة الكیمیائیة علىا المدروسة اعتماد

Cr3+ (aq) + 11 H2O(l).

ھذا 

الكتلة المولیة لالیثانول:      المعطیات
M(CH3CH2OH)=46g/mol

 .التتبعاختیار طریقة  -1
ل الكیمیائي یمكنحوشرح لماذا ھذا الت  -1-1
یمكن وصفھا بأنھا  ه التقنیة لماذا ھذ  -1-2
تتبع االیونات المتبقیة من:  التتبع الزمني للتحول -2
  

                
كمیة المادة البدئیة للكحول المتواجد بالدم و  n1نضع  -2-1

H+  أنشئ الجدول الوصفي للتحول. وافرة في الوسط
اعتمادا على الجدول الوصفي  -2-2

، حجم الخلیط المتفاعل tفي لحظة 
للخلیط بامتصاصیة  Aنربط  -2-3

Aالعالقة بین االمتصاصیة  أنبین 
باالستعانة بالمنحنى  ،التحول كلي-2-4

حد االیثانولمال المتفاعل ستنتج أنو ا 
ھي  سموح بھالكحول الم كمیة -2-5
 السرعة الحجمیة للتفاعل -3

تعبیر السرعة الحجمیة للتحول تكتب على شكل أنبین  -3-1

احسب قیمة السرعة الحجمیة عند  -3-2
2,445= فان   t1/2عند  أنبین  -3-3
  

  )نقطة  12( الفیزیاء
  

  )نقط  5(  1تمرین 
جھاز الكشف عن قعر البحر من مجس  یتكون

یحتوي على شاشة لمعاینة تضاریس قعر البحر أو مكان تواجد مجموعة سمكیة
یرسل المجس، بكیفیة منتظمة، دفعة من الموجات فوق الصوتیة ترددھا

تنتشر ھذه الموجات في الماء بسرعة ثابتة .قعر البحر

         
    



جموعة قعر البحر أو المصوتیة و انعكاسھا على 

  

بین  hاحسب المسافة ، المجموعة السمكیة 

  )ن1(.عمق البحر   Hاحسب  .عمق البحر

  )ن0,5( .عرض البقعة المركزیة على  الشاشة

حدد معلال .  2ثم  1قیمتین مختلفتین فتأخذ

 )ن0,5( .ثم قارن عرضي البقعة المركزیة بالنسبة لكل لون 
و منحرفا    i’=67,78°ضوئي منكسرا بزاویة 

sin
k  . )0,75ن(  

  )ن0,75

  تخصص نقطة لتنظیم الورقة وطریقة تقدیم األجوبة
  ینصح بإعطاء العالقات الحرفیة قبل التطبیقات العددیة

 
 

  .   ینعكس جزءا منھا ویرسل نحو المستقبل
  )ن0,75( .عرف الموجة فوق الصوتیة، كیف تنتشر

    )ن0,75( .لھذه الموجات فوق الصوتیة λو طول الموجة 
  )ن0,75( .الذي تحتوي علیھ ھذه الدفعة

  .تحدید عمق البحر و مكان تواجد مجموعة سمكیة
صوتیة و انعكاسھا على الخالل عملیة ارسال الموجات فوق  الرسم التذبذبي المحصل علیھ

  )ن0,75( .سم التذبذبي رعلى ال
المجموعة السمكیة  من حدد التأخر الزمني بین لحظة انبعاث االشارة ولحظة التقاط اإلشارة المنعكسة

 )ن1(.الباخرة ومكان تواجد المجموعة السمكیة 
عمق البحرمن  حدد التأخر الزمني بین لحظة انبعاث اإلشارة ولحظة التقاط اإلشارة المنعكسة

بفضل أشعة رفیع  یھدف ھذا التمرین إلى إبراز إمكانیة تحدید قطر خیط 
   .و تحدید معامل انكسار موشور

 في الھواء طول موجتھا تصطدم حزمة ضوئیة من أشعة اللیزر
نضع خلف الخیط شاشة .   aرأسي قطره 

  .فنحصل على الصورة جانبھ
  )ن0,5(. 

أذكر الشروط الضروریة  التي تبرزھا ھذه الصورة؟

  )نa. )0,5و  بداللة 
عرض البقعة المركزیة على  الشاشة  ℓو   Dبداللة  عبر عن 
  )نℓ = 4,7 cm . )0,5أحسب قطر الخیط إذا علمت أن 

فتأخذ ننجز نفس التجربة باستعمال على التوالي ضوءا أزرقا ثم بعده ضوءا أحمرا

ثم قارن عرضي البقعة المركزیة بالنسبة لكل لون  جوابك من بین ھاتین القیمتین القیمة األكبر ،
ضوئي منكسرا بزاویة  شعاع ، فینبثق منھ ، Aزاویتھ األضالعوي سامت 

  )ن0,5( ھي الظاھرة المحدثة من طرف الموشور في ھذه الحالة ؟ 
 )ن0,5

   :  بین أن

k

1
Acos

Asin
rtan



   بحیث
'isin

isin

sina.cosbb)sin(a  

  )ن0,5
  )ن0,5( بالنسبة لھذا الشعاع  nقیمة معامل االنكسار 

5(الموشور وسط مبدد أنو بین  شور واحسب قیمة طول الموجة للشعاع داخل الم

تخصص نقطة لتنظیم الورقة وطریقة تقدیم األجوبة
ینصح بإعطاء العالقات الحرفیة قبل التطبیقات العددیة

  وهللا ولي التوفیق

ینعكس جزءا منھا ویرسل نحو المستقبل -السمكیة
عرف الموجة فوق الصوتیة، كیف تنتشر -1
و طول الموجة  Tاحسب الدور   -2
الذي تحتوي علیھ ھذه الدفعة األدوارعدد  Kاحسب  -3

II تحدید عمق البحر و مكان تواجد مجموعة سمكیة
الرسم التذبذبي المحصل علیھ اسفلھ یمثل الشكل

    السمكیة  

على الحدد ماذا تمثل كل اشارة  -4
حدد التأخر الزمني بین لحظة انبعاث االشارة ولحظة التقاط اإلشارة المنعكسة -5

الباخرة ومكان تواجد المجموعة السمكیة 
حدد التأخر الزمني بین لحظة انبعاث اإلشارة ولحظة التقاط اإلشارة المنعكسة -6
  

  )نقط  7( 2تمرین 
یھدف ھذا التمرین إلى إبراز إمكانیة تحدید قطر خیط 

و تحدید معامل انكسار موشور اللیزر
تصطدم حزمة ضوئیة من أشعة اللیزر -1-1

=627nmλ  رأسي قطره  رفیع بخیطعمودیا
فنحصل على الصورة جانبھ  D = 3 mعلى مسافة 

. عرف الضوء األحادي اللون -1-2
التي تبرزھا ھذه الصورة؟ ما اسم الظاھرة -1-3

  )ن0,5(كي تحصل 
بداللة  تعبیر الفرق الزاوي أعط  -1-4
عبر عن ،صغیرة  عندما تكون -1-5
أحسب قطر الخیط إذا علمت أن  -1-6
ننجز نفس التجربة باستعمال على التوالي ضوءا أزرقا ثم بعده ضوءا أحمرا -1-7

جوابك من بین ھاتین القیمتین القیمة األكبر ،
 موشورب نعوض الخیط الرفیع -2

  .D,07857بزاویة

ھي الظاھرة المحدثة من طرف الموشور في ھذه الحالة ؟  ما -2-1
i . )0,5الوروداحسب زاویة  -2-2

بین أن  بتطبیق عالقات الموشور -2-3

cosa.sinbsina.cosbنعطي    

r  . )0,5'و  rاحسب قیم   -2-4
قیمة معامل االنكسار  احسب -2-5
احسب قیمة طول الموجة للشعاع داخل الم -2-6
  



 
 
 
  

  

  )نقط  7(الكیمیاء 
  

 .التتبعاختیار طریقة  -1
  .الضوئي طیفيالقیاس  تقنیة بواسطة تتبعھ  ل الكیمیائي یمكنحوھذا الت  -1-1

 التحول الكیمیائي یستھلك وینتج انواع كیمیائیة ملونة و بالتالي یمكن تتبعھ بتقنیة الطیف الضوئي
 ألن نقوم باجراء القیاسات دون تغییر محتویا الخلیط المتفاعل" غیر مدمرة تقنیة " یمكن وصفھا بأنھا  ه التقنیة ھذ  -1-2
Cr2O7تنائي كرومات تتبع االیونات المتبقیة من: التتبع الزمني للتحول  -2

2-
(aq)   بالوسط      

  . الجدول الوصفي للتحول -2-1

  
Cr2O7] و تركیز ایونات تنائي كرومات x(t)تقدم التفاعل  :العالقة بیناعتمادا على الجدول الوصفي  -2-2

2-
(aq)]   في الخلیط في

   n2و كمیة المادة   V، حجم الخلیط المتفاعل tلحظة 

 
  .  x(t) = [10 – 4.A(t)].10–5 :لــــــشكتكتب على  tو تقدم التفاعل في لحظة  Aالعالقة بین االمتصاصیة  أنبین نب -2-3

 
   . xmاألقصى  التقدم حسبلن -2-4

 
Cr2O7تنائي كرومات باعتبار

2-
(aq)   4-1,10=متفاعل محد نجد انmol   xmax=n2/2  وتخاف القیمة المحصل علیھا تجریبیا  

  . CH3CH2OH  االیثانولحد مال المتفاعل ستنتج أنن و منھ  
  . القانون خرقالسائق لم ی -2-5

  
 السرعة الحجمیة للتفاعل -3

=vنعلم ان  -3-1
�

�
.
��

��
−=v  :تعبیر السرعة الحجمیة للتحولفیصبح .  dx/dt =  – 4. 10–5.dA/dtمع   . 

�.����

�
.
��

��
 . 

  ، t=0قیمة السرعة الحجمیة عند  -3-2

v=−
�.����

��.����
.
�,����,��

���,�
=1,6.10-4mol/L.min=2,67.10-6mol/L.s. 

  . .[x(t)/ 10–5 - 10= 4.A(t) تنخفض سرعة التحول مع الزمن وذالك راجع الى انخفاض تركیز المتفاعالت مع الزمن
  .A(t1/2)= -[x(t1/2)/ 10–5 - 10]/4 2,445=4/(10-5–10 /6-2,2.10)-=و منھ    x(t1/2)=xmax/2فان  t1/2عند  -3-3
 . t1/2=3,75minمن النصف زقیمة نجد ان  

 
 
  

  )نقطة  12(الفیزیاء 

2014- 2013ة ـــالسنة الدراسی                                  تصحیح  فرض محروس         
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  موجة میكانیكیة طولیة تنتشر في االوساط المادیة الصلبة و السائلة و الغازیة

 150ms  Δt=3.50=،المجموعة السمكیة 

 400ms  Δt=8.50= .عمق البحر

  100و  10

 .عرض البقعة المركزیة على  الشاشة

θ(rouge) >θ(bleu)   

  ھي ظاھرة انحراف الشعاع الضوئي
i=(D+A) 

n.sin(A-r)=n.[sin(A).cos(r)-cos(A).sin(r)]=sin(i’)  
 n.[sin(A).cos(r)-cos(A).sin(r)]/ n.sin(r)= 

k  

 

n=λ(air)/λ(prime)  λ(pisme)=  

 

موجة میكانیكیة طولیة تنتشر في االوساط المادیة الصلبة و السائلة و الغازیة
  تمدد طبقات وسط االنتشار

T=1/N=1,2.10 
=v/N=18,07.λ  

  T=K.TK=Δt/T=3000Δ .الذي تحتوي علیھ ھذه الدفعة
  .تحدید عمق البحر و مكان تواجد مجموعة سمكیة

 سم التذبذبي 

  
المجموعة السمكیة  من التأخر الزمني بین لحظة انبعاث االشارة ولحظة التقاط اإلشارة المنعكسة

 بین الباخرة ومكان تواجد المجموعة السمكیة 
h=v. Δt=1500.150.10-3/2=112,5m  

عمق البحرمن  لحظة انبعاث اإلشارة ولحظة التقاط اإلشارة المنعكسة
   H=v. Δt/2=1500.400.10-3/2=300mو منھ 

  ضوء الیتبدد بعد اجتیازه للموشور 
  ھي ظاھرة الحیود الظاھرة التي تبرزھا ھذه الصورة

10محصورا بین ) أو السلك(یكون عرض الشق  ظاھرة الحیود ان
 : θ=λ/aھو  aو  بداللة 
  بداللةD   وℓ  عرض البقعة المركزیة على  الشاشة

ℓ = 4,7 cm  . ت ع d=λ.2.D/L=80.10-6m    
θ=L/2.D  و بما انλ(rouge) >λ(bleu)    اذنθ(rouge) >θ(bleu)

L(rouge).a/2.D>     ومنھ نستنتج انL’>L       

ھي ظاھرة انحراف الشعاع الضوئيالظاھرة المحدثة من طرف الموشور في ھذه الحالة 
D=i+i’  و منھi=(D+A)-i’=57,78+60-67,78=50°

 n.sin(r)=sin(i)   
n.sin(r’)=sin(i’)                     معr’=A-r  نجدcos(A).sin(r)]=sin(i’) 

 sin(i’)/ sin(i)=1/K  cos(A).sin(r)]/ n.sin(r)=
[sin(A) /tan(r)]-cos(A)=1/K 

k

1
Acos

Asin
rtan





مع   

'isin

isin


sin A/(cosA+1/K))=26,88°  r=arctan(  تحدیدr’=A-r=33,12° 

      n =sin(i)/ sin(r)=1,7 بالنسبة لھذا الشعاع
λ(air)/ n =368,82nm =(pisme)شور وقیمة طول الموجة للشعاع داخل الم

 تتغیر Vبتغیر التردد یتغیر معامل االنكسار ومنھ السرعة 

  

  )نقط  5(  1تمرین 
موجة میكانیكیة طولیة تنتشر في االوساط المادیة الصلبة و السائلة و الغازیة: الموجة فوق الصوتیة  -1

تمدد طبقات وسط االنتشار –تنتشر عن طریق انضغاط 
T :T=1/N=1,2.10-5sالدور   -2
: λ =v/N=18,07.10-3mطول الموجة  
3- K  الذي تحتوي علیھ ھذه الدفعة األدوارعدد

II تحدید عمق البحر و مكان تواجد مجموعة سمكیة
سم التذبذبي رماذا تمثل كل اشارة على ال -4

التأخر الزمني بین لحظة انبعاث االشارة ولحظة التقاط اإلشارة المنعكسة -5
بین الباخرة ومكان تواجد المجموعة السمكیة  hالمسافة 

V=2.h/ Δt  112,5=2/و منھm 
لحظة انبعاث اإلشارة ولحظة التقاط اإلشارة المنعكسة حدد التأخر الزمني بین -6

و منھ  H2.. V=H/ Δtعمق البحر 
  

  )نقط  7( 2تمرین 
ضوء الیتبدد بعد اجتیازه للموشور   الضوء األحادي اللون -1-2
الظاھرة التي تبرزھا ھذه الصورة -1-3

ظاھرة الحیود انتحصل لالشروط الضروریة 
بداللة  تعبیر الفرق الزاوي  -1-4
 تعبیرصغیرة  عندما تكون -1-5

Tanθ=θ=L/2.D 
ℓ = 4,7 cmقطر الخیط إذا علمت أن  -1-6
L/2.D=و  θ=λ/aنعلم ان   -1-7
<L(bleu) .a/2.D  L(rouge).a/2.D اذن 

الظاھرة المحدثة من طرف الموشور في ھذه الحالة  -2-1
D=i+i’-Aنعلم ان  . iالورودزاویة  -2-2

  n.sin(r)=sin(i)   :  بین أن -2-3
n.sin(r’)=sin(i’)                   

 sin(i’)/ sin(i)=1/Kنحصل ½

 sin A/(cosA+1/K))=26,88°قیم  -2-4

بالنسبة لھذا الشعاع  nقیمة معامل االنكسار  -2-5
قیمة طول الموجة للشعاع داخل الم -2-6
بتغیر التردد یتغیر معامل االنكسار ومنھ السرعة   n=C/Vالن  الموشور وسط مبدد 

  


