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  )ن7(تمرين في الكيمياء
S2O8 -ترآيزأیوناتS  من المحلول V1=50mLنضيف حجما

 V2=50mLلىإ  C1=0,10mol.L-1هو 2
 ، یأخذ الخليط لونا أصفرا ، C2=0,040mol.L-1ترآيزه  +I-) (K +من محلول یودور البوتاسيوم 

  .لى داآن إیتحول تدریجيا 
  .ددا المزدوجتين المتفاعلتين أآتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول ، مح-1
S2O8 - أحسب آميتي مادة أیونات-2

  . البدئيتين-I  وأیونات اليودور2
  . أنشىء جدول التقدم الموافق -3
   .Xm حدد المتفاعل المحد للتفاعل،وآذلك التقدم األقصى -4
  . أحسب ترآيز ثنائي اليود المتكون عند نهایة التفاعل-5
 من الخليط وذلك عند التوقف الظاهري V=10,0mLلسابقة ، نأخذ حجما  للتحقق من قيمة الترآيزا-6

2Na)لتغير لونه ثم نعایره بمحلول ثيوآبریتات الصودیوم
++S2O3

 .    0,020mol.L-1 ترآيزهِ (-2
C'=للحصول على التكافؤ یجب صب حجماVeq=10,0mLمن محلول ثيوآبریتات الصودیوم .  

  .للتحول الحاصل أثناء المعایرةأآتب معادلة التفاعل المنمذج  -6-1
  .ثنائي اليود أثناء المعایرة أحسب ترآيز -6-2
  

  )ن5(التمرين االول في الفيزياء
  .F=40Nذا آان توتره إ ، 400g وآتلته L=1m سرعة انتشار موجة طول حبل طولهvأحسب-1
 ووسعها N=100Hz للحبل ، بواسطة هزاز ، موجة متوالية جيبية ترددها S نحدث في الطرف -2

a=2cmفتنتشر دون خمود وال انعكاس بالسرعة v .   
   .λ أحسب طول الموجة-2-1
   .(S) أوجد عدد نقط الحبل التي تهتز على توافق في الطور مع المنبع-2-2
   نحواألسفل، مثل مظهرالحبل في اللحظة     ،t=0 یبدأ حرآته عند اللحظة ذات التاریخ S علما أن -2-3

 t=2,5.10-2s1لسلم باcm 0,05 یمثلm.  
  )ن4(التمرين الثاني في الفيزياء

 وسرعة     N=50Hz من سطح الماء موجة متوالية جيبية ترددها Sیحدث هزازمجهزبمسمار في نقطة 
   .  v =1.m.s-1انتشارها 

   .λ أحسب طول الموجة -1
  Sن المنبع مSM2=3cmوSM1=6cm  من سطح الماء موجودتين على مسافةM2 وM1 نعتبرنقطتين-2

   .Sمع حرآة  M2  و M1قارن حرآة آل من 
نحواألعلى، مثل في مستوى عمودي على   ،t=0 یبدأ حرآته عند اللحظة ذات التاریخ S علما أن -2

  وعين على الشكل مواضع النقط  t=7.10-2sسطح الماء وبالسلم الحقيقي مظهر سطح الماء في اللحظة 
SوM1و M2 .   
  

  )ن4(ي الفيزياءالتمرين الثالت ف
 بحزمة لضوء أحادي اللون منبعث من منبع الالزر ، a=120µm              نضيء شقا رأسيا عرضه 

   .D=1,8mویمثل الرسم أسفله الشكل المحصل عليه على شاشة تبعد عن الشق بمسافة 
 ینبغي تحقيقه  ما اسم الظاهرة التي تتسبب في ظهور الشكل على الشاشة ؟ ما الشرط الذي- 1    

  للحصول على ذلك؟                                                                               
                             الشاشة .θ بين على الرسم اإلنحرا ف الزاوي-2    
                                 منبع الالزر.                           θ وa طول الموجة وλاعط العالقة بين -3    
   عرض البقعة المرآزیة         L أوجد العالقة بين -4    

                            الشاشة صغيرة جدا θ في حالةa وD وλ       و
  L=2,0cm.                                              Dذا علمت أن إ λ  أحسب -5    
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