@@2013@@2012@òîa‰†Ûa@òäÛa@@@@@@@òîöbíŒîÐÛa@âìÜÈÛa@¿@1@÷ëŠa@āŠÐÛa@@@@@@@@@@@@@@ïÐe@@ïiìíþa@åí†Ûa@ý•@òîÜçdnÛa@òíìãbrÛa
@@@@@@@@@@@@@@@@@pbÇb@2@Z@‹b¬⁄a@ñ†ß@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@bí‰ìÛbØi@òîãbrÛa@ôìn½a@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ïÐc@áîÜÓg@òibîã
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@l@@c@òî™bí‰@âìÜÇ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@…a†ª@ÞýÇ@Z@‡bnþa
www.chimiephysique.ma

االعتناء بتنظيم ورقة التحرير ضروري
ضرورة كتابة العالقات الحرفية قبل كل تطبيق عددي
ضرورة تأطير العالقات الحرفية والتطبيقات العددية
الكيمياء )  7نقط ( )  30د (
يتفكك خماسي أوكسيد ثنائي األزوت  N2 O5عند درجة حرارة مرتفعة حسب تفاعل كلي وبطيء

ننمذجه بالمعادلة الكيميائية التالية 2N 2 O5 (g) → 4NO2 (g) + O2 (g) :
يھدف ھذا التمرين إلى التتبع الزمني لتطور تفكك خماسي أوكسيد ثنائي األزوت بقياس الضغط .
معطيات :
ــ نعتبر جميع الغازات كاملة
ــ نذكر بمعادلة الغازات الكاملة PV = nRT
ــ ثابتة الغازات الكاملة R = 8,31J.mol−1.K −1 :

لدراسة حركية ھذا التفاعل  ،ندخل في حوجلة حجمھا ثابت  V = 1Lكمية مادة  n 0من
خماسي ثنائي األزوت عند درجة حرارة ثابتة T = 318K
عند اللحظة  ، t = 0بواسطة القط للضغط نقيس الضغط  P0حيث قيمته P0 = 4, 638 × 10 Pa
4

ونقيس عند كل لحظة  tالضغط  Pداخل الحوجلة  .تمكننا ھذه الدراسة التجريبية من خط المنحنى
الممثل في الشكل ) (1الذي يمثل تغيرات  ∆P = P(t) − P0بداللة الزمن : t

 1ــ أحسب كمية المادة البدئية n 0

لخماسي أوكسيد ثنائي األزوت )(0,5
 2ــ أنشئ الجدول الوصفي للتفاعل .
حدد التقدم األقصى  x maxللتفاعل)(1
 3ــ نعتبر  nمجموع كميات المادة
للغازات المتواجدة في الوسط التفاعلي
عند اللحظة  ، tبين أن )(0,5) n = n 0 + 3x(t
 4ــ  ∆Pmax = Pmax − P0تغير الضغط األقصى
عند نھاية التحول .
4ــ  1أوجد تعبير ) x(tتقدم التفاعل عند
اللحظة  tبداللة  ∆Pو  Vو  Tو . R
و أستنتج تعبير تغير الضغط األقصى  ∆Pmaxبداللة
 4ــ  2بين أن

∆P
∆Pmax

 x maxو  Tو  Rوأحسب قيمته

)(1,75

(0,5) x(t) = x max

)d(∆P
 5ــ عرف بالسرعة الحجمية للتفاعل  .وبين أن
dt

v(t) = 1, 26 × 10−4

)(1

 6ــ انطالقا من منحنى الشكل  ، 1عين السرعة الحجمية للتفاعل عند اللحظة ، t = 0ثم عند
نھاية التحول  .ما ھو استنتاجك ؟ )(0,75
 7ــ أوجد مبيانيا زمن نصف التفاعل (1) . t1/2
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الفيـــــــــزياء )  13نقطة (
الموضوع األول  :الموجات الميكانيكية ) 6,5نقط ( )  45د (
 Iــ دراسة انتشار موجة في حوض للموجات
نسقط في حوض للموجات وفي نقطة  Sنعتبرھا كمنبع للموجات  ،قطرة ماء إلحداث موجة
ميكانيكية تنتشر على سطح الماء .
بواسطة كاميرا رقمية  Webcamيتم التقاط صور سطح الماء بتردد  24صورة في الثانية  ،على
الصور نالحظ أن الموجة تقطع مسافة  d = 4,8cmما بين الصورة رقم  1والصورة رقم 7
 1ــ ما طبيعة الموجة التي تحدثھا قطرة الماء ؟ علل جوابك ) ( 0,5
 2ــ أحسب سرعة انتشار الموجة  vعلى سطح لماء ) ( 1
 IIــ تأثير عمق الماء على سرعة انتشار الموجات
للحصول على منطقتين مختلفتي السمك  ،نضع في حوض للموجات صفيحة من الزجاج .
نحدث بواسطة ھزاز موجات متوالية جيبية مستقيمية ترددھا  N = 15Hzتنتشر في الوسط )(1
ذي السمك  ، e1 = 3mmثم في الوسط ) (2ذي السمك  e2 = 1mmالشكل . 1

على شاشة حوض الموجات نحصل على الشكل  2الممثل أسفله

معامل التكبير للجھاز البصري المكون لحوض الموجات γ = 2

 1ــ عرف بطول الموجة لموجة ميكانيكية ) ( 0,25
 2ــ أحسب سرعة انتشار الموجات في كل من الوسطين ) (1و )( 1,5 ) (2
 3ــ ما تأثير سمك الماء على سرعة االنتشار ؟ )( 0,25
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 4ــ في المياه العميقة وبالنسبة لموجات ذات ترددات منخفضة يمكن أن نبين أن السرعة ال
g.λ
تتعلق بالعمق  eحيث في ھذه الحالة نعبر عن السرعة بالعالقة التالية :
2π

=  vحيث

 g = 9,81m / s 2شدة مجال الثقالة .
 v = K.Tبحيث  Tدور الموجة

 4ــ  1بين أن السرعة  vيمكن أن تكتب على الشكل التالي :
و  Kمعامل التناسب يجب تحديد تعبيره ( 1 ) .
 4ــ  2تحقق من خالل معادلة األبعاد أن للمقدار  v = K.Tوحدة السرعة ( 0,5) .
 4ــ  3ھل المياه العميقة مبددة للموجات الميكانيكية ؟ علل جوابك ) ( 0,5
)  45د (
)(6,5
الموضوع الثاني  :الموجات الضوئية
 Iــ شروط الحصول على ظاھرة حيود موجة ضوئية )(2
نضيء شق عرضه  aبواسطة حزمة ضوئية أحادية اللوناألحمر طول موجتھا  λ = 0,52µmتنبعث

من جھاز الالزر  .نشاھد على شاشة  Eتوجد على مسافة  D = 2mمن الشق  ،بقع ضوئية .
عرض البقعة المركزية ھو . L
نسمي الفرق الزاوي  θالزاوية التي نشاھد من خالل نصف البقعة المركزية انطالقا من الفتحة
 1ــ ضع تبيانة موضحا فيھا اتجاه الشق واتجاه البقع الضوئية التي نشاھدھا على الشاشة و
الفرق الزاوي (0,5) . θ
2Dλ
 2ــ في حالة  θصغيرة حيث نعتبر أن  tan θ ≃ θبين أن
a
 3ــ عند ضبط الشق على العرض  a = 3mmھل ھذه القيمة تمكن من مشاھدة البقعة
=L

)(0,5

المركزية على الشاشة ؟ )(0,25
نعيد نفس التجربة بضبط الشق على العرض  a = 0,1mmنفس السؤال )(0,25
 4ــ أحسب النسبة  a / λمحددا رتبة قدرھا في كل حالة  .ما الشرط الذي يجب أن يحققه
)(0,5
عرض الشق لكي تكون ظاھرة الحيود أكثر وضوحا ؟
 IIــ دراسة ليف بصري )(4,5
الليــف البصــري ھــو عبــارة عــن شــعيرة صــغيرة مصــنوعة مــن زجــاج لــه أكبــر نقــاوة  ،يســتعمل لحمــل
المعلومات وذلك بتضمينھا بواسطة موجة ضوئية  .يتكون الليف البصري من :
ــــ جــزء محــوري يســمى بقلــب الليــف وھــو الــذي ينتقــل فيــه الضــوء ويتميــز وســطه بــأكبر انكســارية
من األوساط األخرى .
ــ الغالف وھو طبقة تحيط كليا بالجزء المحوري ويشكل الوسط األقل انكسارية .
عنــد ولــوج شــعاع ضــوئي بزاويــة ورود  iمــن أحــد طرفــي الليــف البصــري  ،فإنــه يخضــع إلــى عــدة
انعكاســات كليــة علــى الســطح الكاســر الفاصــل بــين الجــزء المحــوري والغــالف إلــى أن يغــادر الليــف
من طرفه اآلخر .
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نعتبــر ليــف بصــري طولــه '  L = O Oيتكــون مــن قلــب شــعاعه  Rومحــوره  ، Oxمعامــل نكســاره
 n 2 = 1,50وغـــالف معامـــل انكســـاره  n1حيـــث  ، n 2 > n1معامـــل انكســـار الھـــواء  n 0 = 1,00وســـرعة
انتشار الضوء في الھواء  ) . c = 3 × 108 m / sأنظر الشكل (
 1ـــــ يـــرد شـــعاع ضـــوئي طـــول موجتـــه  λ 0 = 750nmبـــورود  i = 10,0°علـــى الطـــرف األول للليـــف
البصري عند النقطة  Oفينكسر مكونا زاوية  rمع المنطمي ) . ( Ox

 1ــــ  1أحســب الســرعة  v 0النتشــار الموجــة الضــوئية فــي الھــواء و  v 2ســرعة انتشــار الموجــة
الضوئية في قلب الليف البصري (0,5) .
 1ــ  2استنتج تردد الموجة في الھواء وفي قلب الليف البصري )(0,25
 1ــ  3احسب  λ 2طول الموجة للموجة الضوئية في قلب الليف البصري )(0,25
2
.
3
3

ــــ بتطبيــق قــانون ديكــارت لإلنكســار  ،أحســب زاويــة االنكســار  rعنــد  Oمــدخل الليــف البصــري
)( 0,5
ــ عند النقطة  Iيحدث انعكاس كلي للشعاع الضوئي
ــ  1ما ھي العالقة بين  n 1و  n 2و  rلكي يحدث انعكاس كلي للشعاع الضوئي (1) .

 3ــ  2بين أن  sin i = n 22 − n12واستنتج  n 1معامل انكسار الغالف (0,5) .
 4ــ ينبثق الشعاع الوارد على الليف البصري من نقطة '  Oبعد عدة انكسارات داخله كما يبين الشكل
2
L
= (0,75) d
 4ــ  1بين أن طول الشعاع الضوئي  dداخل الليف البصري يحقق العالقة التالية :
cos r
 4ــ  2لتكن  ∆t1المدة الزمنية المستغرقة من طرف الشعاع وارد عند النقطة  Oبزاوية  i = 0للوصول
إلى النقطة ' . Oو  ∆t 2المدة الزمنية المستغرقة من طرف شعاع وارد عند النقطة  Oبزاوية  rللوصول
إلى النقطة '. O
أوجد تعبير التأخر الزمني  τ = ∆t 2 − ∆t1بداللة  v 2و  rو  Lطول الليف البصري .

)(0,5

أحسب قيمة المدة الزمنية  ، ∆tعلق على النتيجة  :نعطي  r = 6°و (0,25) L = 1,0km
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