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5
6

 يسمح باستعمال اآللة الحاسبة العلمية غير القابلة للبرمجة
 تعطى التعابير الحرفية قبل إنجاز التطبيقات العددية

يتضمن موضوع االمتحان أربعة تمارين :تمرين في الكيمياء وثالثة تمارين في الفيزياء
 الكيمياء :استعماالت حمض البنزويك

( 7نقط)

 الفيزياء:

( 31نقطة)

 oالتمرين  :3تطبيقات اإلشعاع النووي في الطب

( 2.5نقط)

 oالتمرين  :2استجابة ثنائي القطب

( 5نقط)

 oالتمرين  :3حركة جسم صلب خاضع لقوى ( ثابتة  -متغيرة )

( 555نقط)
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الموضوع

التنقيط

الكيمياء ( 7نقط) :استعماالت حمض البنزويك
يستعمل حمض البنزويك  C6 H 5 - COOHفي عدة منتجات صيدالنية ،كما يستغل كمادة حافظة في بعض المواد
الغذائية مثل عصير الفواكه والمشروبات الغازية غير الكحولية ،ويعرف بالرمز ) ،(E210ويوظف كذلك في تصنيع
بعض اإلسترات المستعملة في العطور5
حمض البنزويك الخالص عبارة عن بلورات بيضاء يمكن تحضيره في المختبر وفق برتوكول تجريبي معين5
يهتم الجزء األول من هذا التمرين بتحديد النسبة المائوية ل حمض البنزويك الخالص الموجود في عينة محضرة من
طرف كيميائي في المختبر ،أما الجزء الثاني فيهتم بتحضير إستر انطالقا من حمض البنزويك5
معطيات:

K A (C6 H 5 - COOH (aq) / C6 H 5 - COO ( aq ))  6,31.10 5

M(C6 H 5CO2 H)= 122 g.mol -1

الجزء األول :تحديد النسبة المائوية لحمض البنزويك الخالص الموجود في عينة من البلورات المحضرة
قام كيميائي بتحضير كمية من بلورات حمض البنزويك في المختبر كتلتها  . m0 = 244 mgبعد إذابتها كليا في الماء
المقطر ،حصل على محلول مائي )  (S0حجمه  V0 = 100 mLوله . pH 2,95
 53 0,5اُكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة للتحول الحاصل بين حمض البنزويك ) C6 H 5 - COOH(aqوالماء.
 52 0,25اُحسب قيمة  pK Aللمزدوجة ) . C6 H5 - COOH (aq) / C6 H 5 - COO ( aq
 51 0,5حدد ،معلال جوابك ،النوع المهيمن للمزدوجة )  C6 H5 - COOH (aq) / C6 H 5 - COO ( aqفي المحلول ) . (S0
 54لمعرفة قيمة الكتلة  mللحمض الخالص الموجود في البلورات المحضرة ،قام الكيميائي بمعايرة الحجم
 VA = 10,0 mLمن المحلول )  (S0بواسطة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم ) Na+(aq)+ HO- (aqتركيزه
المولي  . CB = 1,0.10-2 mol.L1الحجم المضاف عند التكافؤ هو . VB,E = 18,0 mL
 5354 0,5اُكتب معادلة التفاعل الحاصل بين حمض البنزويك ) C6 H 5 - COOH (aqوأيونات الهيدروكسيد )HO- (aq
والذي نعتبره كليا.
 5254 0,5اُحسب قيمة  C Aالتركيز المولي للمحلول المحضر ) . (S0
 5154 0,5استنتج قيمة  mكتلة حمض البنزويك الخالص الموجود في المحلول )  (S0ذي الحجم . V0
 5454 0,5حدد قيمة النسبة المائوية  pلحمض البنزويك الخالص الموجود في البلورات المحضرة من طرف الكيميائي.
الجزء الثاني :تحضير إستر انطالقا من حمض البنزويك
يُستعمل حمض البنزويك في تحضير إسترات لها رائحة عطر مميزة من بينها بنزوات المثيل C6 H 5 - COO - CH 3
ال ُمصنع عن طريق تفاعل األسترة بين حمض البنزويك والميثانول ،وبوجود حمض الكبريتيك وفق المعادلة اآلتية:
C6 H 5 - COO - CH 3  H 2O

C6 H 5 - COOH +CH 3 - OH

ننجز أسترة خليط متساوي الموالت يتكون من  n = 0,3 molمن حمض البنزويك و  n = 0,3 molمن الميثانول.
ثابتة التوازن  Kالمقرونة بمعادلة تفاعل األسترة هي . K = 4
 53 0,25اُذكر دور حمض الكبريتيك في هذا التفاعل.
 .2 3أنشئ الجدول الوصفي لتقدم تفاعل األسترة.
n. K
 51 0,75بين أن تعبير  xéqتقدم التفاعل عند التوازن يكتب:
) (1+ K
 54 0,5حدد تركيب الخليط عند حالة توازن المجموعة الكيميائية.
 55 0,5اُحسب قيمة  rمردود التفاعل.

= . xéq
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 56 0,75نضيف كمية من حمض البنزويك إلى المجموعة الكيميائية الموجودة في حالة التوازن.
أجب بصحيح أو خطأ عن كل من االقتراحات أ وب وج.
أ
ب
ج

ينتقل توازن المجموعة الكيميائية في المنحى المباشر
يزداد مردود هذا التفاعل
تزداد قيمة ثابتة التوازن K
الفيزياء ( 31نقطة)

التمرين  255( 3نقط) :تطبيقات اإلشعاع النووي في الطب
توظف األنشطة اإلشعاعية في مجاالت عدة منها الطب ،حيث يمكن تشخيص مرض بطريقة التصوير الطبي
باستعمال مواد إشعاعية النشاط مثل الفلورو ذي أوكسي غليكوز ) (fluorodéoxyglucoseالذي يرمز له للتبسيط
بالرمز  FDGوالمتضمن لنواة الفلور  189 Fاإلشعاعية النشاط5
بعد إنجاز حقن وريدي لمريض بواسطة  FDGيمكن تتبع اإلشعاعات المنبعثة بواسطة كاميرات خاصة5
معطيات:
النواة
طاقة الربط بالنسبة لنوية ) ( MeV / nucléon

N

EL
A

14
7

7,473

O

18
8

7,765

F

18
9

6,629

Ne

18
10

7,338

عمر النصف للفلور t1/ 2  110 min : 189 F

 53تفتت نواة الفلور F

0,75
0,75

0,5
0,5

18
9

الفلور  189 Fإشعاعي النشاط .  
 5353اُكتب معادلة تفتت نواة الفلور  ، 189 Fمحددا النواة المتولدة.
 5253اُنقل على ورقة تحريرك رقم السؤال وا ُكتب الحرف الموافق لالقتراح الوحيد الصحيح من بين ما يلي:
تتكون نواة الفلور  189 Fمن  81نوترونا و  9بروتونا
أ
18
ب كتلة نواة الفلور  9 Fأصغر من مجموع كتل نوياتها
يعبر عن طاقة الربط لنواة بالوحدة ) ( MeV / nucléon
ج
يعبر عن ثابتة النشاط اإلشعاعي بالعالقة  t1/ 2 .ln 2 :
د
18
18
14
 5153حدد ،معلال جوابك ،النواة األكثر استقرارا من بين 7 N :؛  8 O؛ . 10 Ne
 52حقن مريض بواسطة FDG
8
إلنجاز تصوير طبي بالنسبة لمريض ،ينبغي حقنه بحقنة من  FDGنشاطها اإلشعاعي . a  5,0.10 Bq
تم تحضير حقنة من  FDGفي جناح الطب النووي من مستشفى على الساعة الخامسة صباحا حيث نشاطها اإلشعاعي
هو  ، a0ليتم حقن المريض بها على الساعة العاشرة صباحا من نفس اليوم.
تحقق أن قيمة  a0هي . a0 3,3.109 Bq
التمرين  5( 2نقط) :استجابة ثنائي القطب
أراد أستاذ تحديد قيمة  Cسعة مكثف تجريبيا من خالل دراسة شحنه باستعمال مولد مؤمثل للتيار ،والتحقق من
النتيجة من خالل دراسة استجابة ثنائي القطب  RCلرتبة توتر نازلة ،قصد استعمال هذا المكثف في الدراسة الطاقية
لدارة  RLCمتوالية5
 53دراسة شحن مكثف باستعمال مولد مؤمثل للتيار
ُ
لدراسة شحن مكثف ،أنجز األستاذ التركيب التجريبي الممثل في الشكل (( )8انظر الصفحة  )4/6والمتكون من:
 مولد مؤمثل للتيار يغذي الدارة بتيار كهربائي شدته ثابتة  I0  2.10 5 A؛ -موصل أومي مقاومته  R0؛
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 مكثف ذي سعة  C؛ قاطع التيار .Kعند اللحظة  ، t0  0أغلق األستاذ قاطع التيار  ،Kوتتبع بواسطة جهاز مناسب تغيرات التوتر )  uC ( tبين مربطي
المكثف .يمثل الشكل ( )2المنحنى المحصل.

الشكل 2

الشكل 3

 5353 0,5باستغالل المنحنى أوجد تعبير ) . uC ( t
 5253 0,75بين أن . C = 1 µF
 52دراسة استجابة ثنائي القطب  RCلرتبة توتر نازلة
للتحقق من قيمة السعة  Cالسابقة ،أنجز األستاذ التركيب الممثل في الشكل ( )3والمتكون من:
 مولد مؤمثل للتوتر قوته الكهرمحركة E؛ موصل أومي مقاومته  R  2.103 ؛ المكثف السابق ذي السعة  C؛ قاطع التيار  Kذي موضعين.قام األستاذ بشحن المكثف كليا بوضع قاطع التيار في الموضع ( ،)8ثم أرجح قاطع التيار إلى الموضع ) (2عند
اللحظة  ، t0  0وتتبع بواسطة جهاز مناسب تغيرات التوتر )  uC ( tبين مربطي المكثف.
يمثل الشكل ( )4المنحنى المحصل.
) uC (V

2
)t(ms
الشكل 4

الشكل 1

2

0

 5352 0,75أثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر )  uC ( tأثناء تفريغ المكثف.
t

1
0,5



 5252يكتب حل المعادلة التفاضلية على الشكل  . uC ( t )  A.e أوجد تعبير كل من  Aو  بداللة بارامترات الدارة.
 5152عين مبيانيا قيمة  . تحقق من قيمة  Cالمتوصل إليها في السؤال .2.8
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 51الدراسة الطاقية لدارة  RLCمتوالية
أضاف األستاذ إلى التركيب الممثل في الشكل ( )3على التوالي مع الموصل األومي وشيعة معامل تحريضها
 L = 0,1 Hومقاومتها مهملة .بعد شحن المكثف من جديد كليا ،أرجح األستاذ قاطع التيار إلى الموضع ) (2عند
اللحظة . t0  0
يمثل الشكل ( )5تغيرات كل من التوتر )  uC ( tبين مربطي المكثف والتوتر )  uR ( tبين مربطي الموصل األومي.
)u(V

) uC (t
2
)t(ms
0,5

0

) uR (t

الشكل 5

0,5
1

1
1 L 2
 5351بين أن تعبير الطاقة الكلية للدارة عند لحظة  tيكتب كما يلي.uR :
2
2 R2
 5251حدد قيمة  ، E  E1 E0تغير الطاقة الكلية للدارة بين اللحظتين  t0  0و  . t1 = 3,5 msأعط تفسيرا لهذه

. E  C.uC2 + .

النتيجة.
التمرين  555( 1نقط) :حركة جسم صلب خاضع لقوى ( ثابتة  -متغيرة)
ترتبط حركات األجسام الصلبة بنوعية القوى ال تي تخضع لها والشروط البدئية ،حيث تسمح دراسة هذه الحركات
بالتتبع الزمني لتطور بعض المقادير الفيزيائية المميزة لها5
يهدف هذا التمرين إلى دراسة حركة مركز القصور  Gلجسم صلب )  ( Sفي مجال الثقالة المنتظم ودراسة حركة
مجموعة متذبذبة { جسم صلب )  - ( Sنابض} مع تحديد بعض البارامترات المميزة لكل حركة5
 .8دراسة حركة جسم صلب في مجال الثقالة المنتظم
نرسل في اللحظة  ، t0  0بسرعة بدئية  v0أفقية ،جسما صلبا )  ( Sذا
y
أبعاد صغيرة وكتلته  mمن نقطة  Aتوجد على ارتفاع  hمن سطح
v0
A
األرض  ،فيسقط )  ( Sعلى سطح األرض في الموضع ( Iالشكل .)8
ندرس حركة  Gفي المعلم )  ( O,i , jالمرتبط باألرض والذي نعتبره
غاليليا.
j
معطيات:
x
 نهمل جميع االحتكاكات؛I
O
i
  g  9,8 m.s 2؛ h  OA  1 mالشكل 3

1
0,5
0,5

 5353بتطبيق القانون الثاني لنيوتن ،أوجد التعبير الحرفي للمعادلتين الزمنيتين )  x( tو )  y( tلحركة . G
 5253استنتج التعبير الحرفي لمعادلة مسار حركة . G
 5153اُحسب قيمة  t Iلحظة وصول الجسم الصلب )  ( Sإلى سطح األرض في . I
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0,5

 5453نرسل من جديد ،عند اللحظة  ، t0  0الجسم الصلب )  ( Sمن النقطة  Aبسرعة بدئية . v'0  3.v0
اُنقل على ورقة تحريرك رقم السؤال واكتب الحرف الموافق لالقتراح الصحيح:
قيمة لحظة وصول الجسم الصلب )  ( Sإلى سطح األرض هي:
'
'
t  0,65 s
t  0,45 s
t'  0,35 s
t'  0,25 s
د
ج
ب
أ

 52دراسة حركة مجموعة متذبذبة { جسم صلب )  - ( Sنابض}
نثبت الجسم )  ( Sالسابق بنابض أفقي لفاته غير متصلة وكتلته مهملة
وصالبته  . Kعند التوازن ينطبق  Gمركز قصور )  ( Sمع أصل المعلم
)  ( O,iالمرتبط باألرض والذي نعتبره غاليليا (الشكل .)2
نزيح الجسم )  ( Sعن موضع توازنه ثم نحرره بدون سرعة بدئية عند اللحظة
الشكل 2
. t0  0
معطيات:
 نهمل جميع االحتكاكات؛ نختار الحالة التي يكون فيها النابض غير مشوه مرجعا لطاقة الوضعالمرنة  ، E peوالمستوى األفقي الذي يشمل  ، Gمرجعا لطاقة الوضع
الثقالية . E pp
يمثل منحنى الشكل ( )3تغيرات  E peبداللة  x 2مربع األفصول x
لمركز القصور  Gفي المعلم ) . ( O,i
 5352 1,5اعتمادا على منحنى الشكل ( ،)3أوجد قيمة كل من:
أ .الصالبة . K
ب E pe .طاقة الوضع المرنة القصوى.
الشكل 1
ج X m .وسع التذبذبات.
 5252 0,5استنتج ،معلال جوابك ،قيمة  Emالطاقة الميكانيكية للمجموعة المتذبذبة.
 5152 1يمر مركز القصور  Gمن موضع التوازن في المنحى الموجب بالسرعة . v  0,25 m.s 1
X
بين أن تعبير الدور الخاص للتذبذبات يكتب . T0  2 . m :اُحسب قيمة . T0
max

v

