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 نقطة( 13)  الفيزياء:

 . ن( 7: )1التمرين 

 

 
 . ن( 6: )2التمرين 

 حزمة ضوئية  =03A◦نرسل على وجه موشور من زجاج زاويته 

 وفق الشكل جانبه.فيخرج من الموشور في الفراغ(  nm007=Rطول موجته )لضوء أحمر  

 للموشور  أعط العالقات األربع -1

 اذكر الخاصية البصرية التي تميز الموشور.  -2

 معامل االنكسار الزجاج للضوء األحمر.   Rnو Aبداللة  Dزاوية االنحراف  تعبير حدد -3

 . 1يساوي و معامل انكسار الهواء   1,6Rn=2 : علما أن Dأحسب قيمة  -4

 . طول موجة الضوء االحمر في الزجاج  Rاحسب  -5
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 نقط( 7) الكيمياء:

 

 .وكل المركبات العضوية والكائنات الحية يوجد في الماء % من حجم الكون 75حيث يشكل  في الكون لهيدروجين أخف الغازات وأكثرها تواجداا

أو المغنيزيوم كما هو مبين في  مثل الزنك مع الفلزات عن طريق تفاعل األحماض هيتم تحضيرسريع االشتعال  H2يكون الهيدروجين على شكل غاز 

  التجربة التالية:

 حمض الكلوريدريك تركيزه (S)من محلول  100mLSV= بها 500mLفي حوجلة سعتها  m=0,03gندخل شريط من المغنيزيوم كتلته 

 1-mol.L =0,5SC .  بجهازالمانومترنصل الحوجلة تم. 

 l(O2+ 2H 2(g)+ H (aq) 2+Mg →(aq) +O3+ 2H (s)gM(       :التفاعل معادلة 

  . t داخل الحوجلة بداللة الزمن ∆Pيمثل المنحنى تغيرات الضغط 

 ( ∆P-Patm P = الضغط الجوي داخل الحوجلة قبل بداية التفاعل و تغيرات الضغط Patm بحيث) 

   T=20°c   و M(Mg)=24g/molنعطي :  

 

 

 الدور الذي يلعبه المانومترى في هذه التجربة. ماهو .1

 ا التحول كيميائي )علل جوابك(. ذأذكر ثالث طرق أخرى لتتبع التطور الزمني له .2

=أنشئ جدول التقدم و بين أن التقدم األقصى للتفاعل .3 1,25. 10−𝟑𝑚𝑜𝑙    𝑥𝑚𝑎𝑥  .                    

𝑃∆ الضغط الجوي يكتب على شكل:  atmPضغط الغاز و  Pتغير الضغط داخل الحوجلة بين ∆Pبين أن  .4 =
𝑥𝑅𝑇

𝑉
  

 ( حجم الغاز داخل الحوجلة Vدرجة الحرارة  و   T ثابتة الغازات الكاملة و Rالتفاعل و  تقدم xبحيث : ) 

𝒙 لتفاعل يكتب على شكل:   ااستنتج أن تقدم  .5 =
𝒙𝒎𝒂𝒙.∆𝑷

∆𝑷𝒎𝒂𝒙
 

 .t=400sوعند اللحظة   t=100s التاريخحدد باعتماد المنحنى التالي السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة ذات  .6

 . 1/2tإستنتج زمن نصف التفاعل  .7
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