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 ساعات و نصف   03ـــــــــيـة                             الـــــــــــــمدة: العلــوم الفيزيـائــــــــــــــــ : اختبارفي مادة
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ــــ ــ  ــ

 :ينتيعلى المترشح أن يختار أحد الموضوعين اآل
 نقطة ) 20وضوع األول : ( ـالم 

 نقاط) 13(  . الجزء األول
التمرين األول      (07 نقاط)

23    المعطيات:  -1 2 -13 -27
AN = 6,02.10 mol  , 1u=931,5Mev/c , 1Mev =1,6.10 joul , 1u=1,66055.10 kg  

1
1p 1

0 n 99
39Y 135

53 I 235
92 U النواةA

Z X 

) ؟ 1131,57 838,52   )E Mev(( 

1,00728 1,00866 98,90334 134,88118 234,99427 A
Zm( X) u 

І- 
إذ يستعمل في تشخيص األمراض وفي عالجها. ومن بين التقنيات المعتمدة  االختصاصات،يعتبر الطب النووي من أهم  

radiothérapie)ع النووي في تدمير األورام السرطانية إذ يقذف الورم أو النسيج المصاب باإلشعاع ) حيث يستعمل اإلشعا

 . المنبعث من الكوبالت  

  إلى بروتون   بتحول نترون  يفسر النشاط اإلشعاعي لـ  

من الكوبالت بداللة  تغيرات نشاط عينة  )1(.يمثل منحنى الشكل

 .الزمن  عدد األنوية المتفككة خالل  

حدد نمط النشاط اإلشعاعي للكوبالت مع التعليل؟ -أ-1

لهذه النواة  وتعرف على النواة  ككاكتب معادلة التف -ب

. .  اإلبن من بين النواتين  

العالقة واستنتج  اإلشعاعي،نون التناقص ااكتب ق -ت

. ونشاط العينةعدد األنوية المتفككة  بين النظرية

باستغالل البيا ن حدد:-2
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ـــ ــ ــ ــ ـ
ــ ــ ــ ــــ ــ ــ    ــ

اختبارفياختبارفي ما
ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــــ ــ ــ

نقاط)نقاط)1313((.
 نقاط)   (07 نقاط)

joul , 1u=1,66055l , 1u=1,6
1

39Y omomomomoo838,52,5coooo98,9033498,903n c
oooon

خيص األمراضي تشخيص األمراض وف

 السرطانية إذورام السرطانية إذ يقذف
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.للعينة االبتدائيالنشاط اإلشعاعي  -أ

.60لنواة الكوبالت  λثابت النشاط اإلشعاعي    -ب

                                                                                  .   0mللعينة وحدد كتلتها  االبتدائيةعدد األنوية  -ت

)من أجل لالستعمالصالحة  العينة غيراعتبار  يمكن-3 ) 3
( )

N t
N t

�
عدد األنوية المتبقية .  N حيث،  �

)بين أنه يمكن كتابة النسبة - )
( )

N t
N t

:بالعالقة التالية  �
( ) 1
( )

tN t e
N t

��
� �    

 .عتبار أن العينة غير صالحةاستنتج المدة الزمنية التي يمكن فيها ا  -              
ІІ- 
Aعرف طاقة التماسك لنواة  -)1

Z X .واكتب عبارتها 
235طاقة التماسك لنواة  Mevاحسب ب  -)2

92 U. 
 رتب تصاعديا تماسك االنوية الثالثة المعتبرة مبررا اجابتك. -)3
135،وتتشكل النواتين  النوويبنيترون فيحدث االنشطار  235نواة اليورانيوم  نقذف  -)4 IZ،99

39Y ويتحررk نيترون 
 عرف االنشطار النووي. -ا)

 اكتب معادلة التحول النووي. -ب)
 ة المتحررة.انجز مخططا للحصيلة الطاقوية مبينا عليه طاقات التماسك والطاق -)5
 .235أحسب الطاقة المحررة من انشطار نواة اليورانيوم  -أ

 . أحسب االستطاعة المتوسطة التي يولدها هذا المفاعل.235من اليورانيوم  30gيستهلك مفاعل نووي كل يوم  -ب
احسب الطاقة الفعلية المستهلكة يوميا من  %30إذا كان هذا المفاعل يستعمل لتغذية شبكة كهربائية بمردود  -ث

 .لهذا المفاع

 

 نقاط) : 06(   لتمرين الثانيا
10mكتلته يتحرك جسم صلب نقطي kg� انطالقا من النقطةA 

 :  2-كما في الشكلدون سرعة ابتدائية على مسار  
(AB)  طوله �مستوي يميل عن األفق بزاوية . 

 مستوي أفقي. 
	 
CD ربع دائرة مركزها(O)ونصف قطرهاr = 8,75 m. 

)م ُنَنْمِذج قوى االحتكاك التي يخضع لها الجس-1 )S على طول المسارأثناء حركته(AB) شدتها ثابتة وحاملها  بقوة وحيدة
 السرعة.شعاع يوازي 

	خالل هذه المرحلة تكون عبارة تسارع حركة  
S   : 0,5من الشكل 2a g� �. 
 يمثل شدة حقل الجاذبية األرضية . gحيث  
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استنتج  -            -              
-

 طاقة التماسكرف طاقة التماسك لنواة
طاقة التماطاقة التماسكMevMev ب 

سك االنوية اليا تماسك االنوية الثالثة
  بنيترونبنيترون فيحدث235 235م  

عليه طاقات التبينا عليه طاقات التماس
.235.235ميورانيوم 

. أحسب االس. أحسب االستط235235وم 
%%30ة بمردود كهربائية بمردود 

ة وحاملها ا ثابتة وحاملها 
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)َمثِّل القوى المؤثرة على الجسم   -أ )S.                                                               

 . و شدة قوة االحتكاك  �بتطبيق القانون الثاني لنيوتن َعيِّن قيمتي كال من:    الزاوية  -ب   
 . إلى النقطة  مبها الجسالتي يصل   B0السرعة  أحسب-جـ      

 قوى االحتكاك . تهمل في  الجزء -2
)َيِصل الجسم       )Sإلى النقطةD بالسرعة . 
 أرض ) :  –باعتبار الجملة (جسم    

 . Dو عند الموضعين  و   قيمتي السرعة  بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة أوجد :
)ُيَغِادر الجسم-3 )S النقطةD  التي نعتبرها مبدأ الفواصل عند  اللحظة. 

 .Dحدد خصائص شعاع السرعة عند النقطة –أ 
)َأْدُرس طبيعة حركة –ب  )Sبعد مغادرته النقطةD  . 
 . و الموضع  أكتب المعادلتين الزمنتين للسرعة   -جـ 
)يستغرقها الجسم  أحسب المدة الزمنية التي  -د   )S للمرور ثانية من  النقطةD  : تعطى         . 
 

 نقاط)07( الجزء الثاني

نقاط) 07:(التمرين التجريبي
 .HCOOH  نود دراسة بعض خواص المحلول المـائي لحمض النمل أو حمض الميثانويك ذي الصيغة 
I-ع حجمانضmLV 20 mLVفـــي حوجلـة عيارية ذات سعة  0Cمن حمض النمل ذي التركيز المولي � تحتوي   �100

) ذي  ASعلى الماء المقطر ، نرج و نكمل الحجم بالماء المقطر الى غاية خط العيار فنحصل على محلول متجانس( 

mSو ناقليته النوعية  ACتركيز  /25.0�P . 

3يعطى :           25.46 10 . /
HCOO

x S m mol� �
��               ،

3

3 235 10 . /
H O

x S m mol� �
�� 

. ومثل جدول تقدم التفاعل أكتب معادلة تفاعل حمض النمل مع الماء-1

 .ACو    0C  بين  العالقة جد-2

 .ASالمحلول  pHقيمة ستنتج أ-3

. 0Cبداللة  A(S(للتحول الحاصل لحمض النمل مع الماء في المحلول  �fجد عبارة نسبة التقدم النهائي-4

. �fو  0Cو  ACاستنتج قيم   HCOOHpKa(HCOO/-(.3 =8تعطى -5

 ما ذا تستنتج بالنسبة لحمض الميثانويك ؟-6

II-  نريد دراسة التفاعل الكيميائي الذي يحدث بين حمض الميثانويكHCOOH    و كحول صيغته العامةO10H4C . 

من الحـمــــــض و    mol 0,2المزيج المتكون من  نفس 08 إلــــى 01اخــــتبار مرقــــمة من  ثمانية أنابــــيبنضع في 

0,2 mol  180(من الكحول   ندخل هذه األنابيب في حمام مائي درجة حرارته°C و بعد كل ساعة نخرج أحد هذه  (

f
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باع  

بتطبيقبتطبيق مبد
اااغغََااِِدر ادر الجس-3 غييغُ

د خصائص شحدد خصائص شعاع
طبيعة حركةس طبيعة حركة ُ( بع((

لتين الزمنتين للسلمعادلتين الزمنتين للسرع
يستغريستغرقها ا التية الزمنية التي

ض النمل أو حي لحمض النمل أو حمض
فـــ00CC00كيز المولي  التركيز المولي 

الى غاية خط العقطر الى غاية خط العيار

3 23 235 10x S m moS m10 . /10 . /3 23 2�

.عل

.00CCبداللةبداللة A(S(ول 

..OO10HH4CCة

ض و 
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اسطة محلول لهيدروكسيد الصوديوم ونعاير كمية مادة الحمض المتبقي فيه بو  08إلى  01األنابيب بالترتيب من 

)-OH.+(Na  فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي: 

رقم األنبوب07060504030201 08

76 5 4 3 2 10t (heure)

0,0670,0670,0670,0680,0740,0840,1140,200 mol  (حمض)n

mol (أستر)n

 .أكمل الجدول أعاله ، مبينا العالقة المعتمدة  -1

.   n(أستر)  f (t) =أرسم المنحنى البياني  -2

.لألسترة أنشىء جدول تقدم التفاعل-3

أذكر خاصيتان لهذا التفاعل وما دور الحمام المائي ؟-4

استنتج من البيان : -5

 . t = 0باعتبار أن التفاعل بدأ في اللحظة   t = 2hسرعة التفاعل عند اللحظة   -أ

انتهى ؟في أي لحظة يمكن اعتبار أن التحول قد  -ب

جد مردود األسترة . -ت

.وتسميتها و صيغه نصف المفصلة الممكنةصنف الكحول المستعمل  -ث

 الموافق أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول الحاصل بين الحمض و الكحول ذي  الصيغة المتفرعة -6

 مع تسمية األستر الناتج .  

 من األستر .  0,2molف له مباشرة ثم نضي   t = 6 hعند اللحظة  07نخرج  األنبوب رقم      -6

 تطور الجملة الكيميائية ؟تفي أي جهة علل �

أحسب التركيب المولي للمزيج النهائي .�
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لجدول أعاله كمل الجدول أعاله ، مبي

 f (t) f (t) =ى البياني  منحنى البياني  

.لألستلألسترةم التفاعلل تقدم التفاعل

فاعل وما دورا التفاعل وما دور الحما

باعباعتبار أ t = 2h t = 2hحظة  

هى ؟انتهى ؟حول قدن التحول قد 

وتس وتس صلة الممكنةف المفصلة الممكنة

 و الكحول ذيحمض و الكحول ذي  ال

من ا 0,2mol 0,2molة مباشرة 
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 نقطة ) 20(     الموضوع الثاني                                    
 نقاط)13( الجزء األول 
 نقاط)60(    التمرين األول

I-   

في الهواء، تعيق حركة  مبدأ معلم مرتبط بمرجع دون سرعة ابتدائية Oبدءا من نقطة  m=50gلتها ) كتs( تسقط كرية  

fالشكل : سقوطها قوة احتكاك عبارتها من Kv� 

الكرية بداللة  تغيرات سرعة مركز عطالة )1(يمثل البيان الشكل   

 الزمن.

23.57يعطى:          10 /K Kg s�� �  ،210 /g m s�. 

 المرجع المناسب لدراسة حركة هذه الكرية ؟ عرف-1

. Lvحدد قيمة  السرعة الحدية  -:     أباستغالل البيان -2

.   �ثابت الزمن المميز للحركة -ب          
؟تستنتج ماذا، 0aيمة التسارع االبتدائي ق -ج

dvو بين أنها تكتب على الشكل السابق  االستنتاجللسرعة وفق جد المعادلة التفاضلية -2 Av B
dt

� � 

 .ثوابت يطلب إيجاد عبارتيهما  Bو  Aحيث 

ІІ- 
 .)2(كما هو موضح بالشكل  Kته قة ثابت مرونبتثبيت الكرية السابقة بنابض مرن حلقاته غير متالص نقوم 

 دون سرعة ابتدائية .t=0تركها عند اللحظة نو  m(+X(الكرية عن وضع التوازن بالمقدار  نزيح

.)3(الممثل في البيان الشكل و tيسمح تجهيز مناسب بالحصول على تسجيل سرعة مركز عطالة الكرية بداللة الزمن  

 

0xفاصلة  (مثل القوى المؤثرة على الكرية عند ال-1 0 .(

                                                                                                       هل حركة الهزاز متخامدة ؟ برر اجابتك .-2

ية للحركة. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن جد المعادلة التفاضل-3

)1(الشكل 

)2(الشكل 

)3(الشكل 
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يمثل اليمثل البيان  

الزمن.الزمن.

Kg//يعطى:  يعطى:         sKg s//

المرجع المناسالمرجع المناسب لدرف

حدد قيمحدد قيمة -:     أ -:     أن البيان

ثابت الزمنثابت الزمن الم--بب   
مة التسارع االيمة التسارع االبتدائق ق

الساالستنتاالستنتاجوفق رعة وفق 

..يهما  عبارتيهما 

تقة ثابت مرونتهقة ثابت مرونالصر متالص صصص

دونt=0=0 اللحظة ها عند اللحظة 

كرية بداللة الزطالة الكرية بداللة الزمن

     

du
c

du
ca الشكل)(
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استغالل البيان جد المقادير المميزة للحركة: ب-4

. 0Tالدور الذاتي للحركة �

.0Nنبض الحركة �

.mXسعة االهتزازات �

 .Oالصفحة االبتدائية �

   واحسب قيمته . mوكتلة الكرية  0Nثابت مرونة النابض بداللة نبض الحركة   Kوجد عبارة أ-5
2    :يعطى                                            10� � 

 نقاط)07(     التمرين الثاني
 نتبع مايلي :و مكثفة سعتها تحديد مميزات وشيعة ل    

  : تحديد  المقاومة الداخلية وذاتية الوشيعة  - 1
 وغلق القاطعة عند اللحظة 4 - -الشكل د تحقيق التركيب التجريبي بع

 . 5الشكلشاشة راسم االهتزاز  ذي ذاكرة البيان الموضح في  ىيظهر عل
 .اكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار -1
 يعطى حل المعادلة التفاضلية السابقة على الشكل -2

 ، وما مدلولهما و  عبارتي  أوجد
 الفيزيائي ؟ 
 بين ان عبارة التوتر بين طرفي الوشيعة تكتب على الشكل -3

. 

 و والمنحنى البياني اوجد قيمة : مستعينا بعبارة -4

 اخلية، المقاومة الد τ، ثابت الزمن الشدة العظمى للتيار   
                                                                  .وذاتية الوشيعة  للوشيعة    
             . ودراسة ظاهرة تفريغها في دارة تحتوي على وشيعةتحديد سعة المكثفة  -2

0tعند اللحظة -6-الشكل التجريبي نحقق التركيب L = 0,96 Hباستعمال وشيعة مثالية ذاتيتها  توضع القاطعة في  �
 .7- -الشكل يالموضح ففيظهر  على شاشة راسم االهتزاز ذي ذاكرة البيان .  1الوضع 
  ؟ 1ماهو الغرض من وضع القاطعة في الوضع -1

 7الموضح في الشكل راسم االهتزاز للحصول على البيان ربط جهازاعد رسم الدارة مبينا طريقة -2

  واستنتج الزمن الالزم لشحنها كليا.احسب سعة المكثفة -3

0tعند اللحظة -4      .  -8 -فنتحصل على البيان الموضح في الشكل 2توضع القاطعة في الوضع  �
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(     ين الثانيالتمرين الثاني a مميزات وشيعحديد مميزات وشيعة 
-الشكل تجريبي ب التجريبي e/اومة الداخلية وذد  المقاومة الداخلية وذ الشكل

تزاز  ذي ذاكر االهتزاز  ذي ذاكرة البيا
ي تحققها شلية التي تحققها شدة التي

لسابقة على الية السابقة على الشكل
ما مد، وما مدلوله و ي

ى الشكلتب على الشكل

                              
                    
00ttة اللحظة  توضع ا��
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  ماهي الظاهرة التي تحدث في الدارة؟ -أ

 ما هو نمط االهتزازات ؟  -ب

)تفاضلية التي يحققها التوترالمعادلة ال جد -ج )cu t. 

 .ةبيانيا  ثم تأكد من قيمقيمة الدور الذاتي جد  -د        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 الجزء الثاني

 نقاط) 07(    التمرين التجريبي

6حمض االسكوربيك  8 6(C H O ما يباع في الصيدليات على شكل اقراص ، يوجد في عدة خضر وفواكه ك لألكسدةمضاد (
C500 0فيتامين 001C      .-14

6 8 6M(C H O ) =176 g/mol  ,  Ke =10        25كل المحاليل مأخوذة عند الدرجة  
I- 0,5نذيبg  200من حمض االسكوربيك فيmL نقي ونقيس من الماء الpH المحلول  المتحصل عليه فنجدpH 3� 
 أكتب معادلة تفاعل حمض االسكوربيك مع الماء-1

 تركيز المحلول. Cأحسب  -2

 أنشئ جدول تقدم هذا التفاعل.-3
 بين أن االتحول المدروس غير تام.-4
6الموافق للثنائية aKاحسب ثابت الحموضة -5 8 6 6 7 6C H O ( ) / C H O ( )aq aq�� ��  المدروسة.�
II- نسحق قرصا من فيتامينC500  100، ثم نذيبه في قليل من الماء ، ثم ندخل الكل في حوجلة عيارية سعتها mL 

تركيزه  (S)ونضيف الماء حتى خط العيار بعد الَرج نحصل على محلول مائي 
aC نأخذ منه حجما .aV =10,0 mL

)ونعايره بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم  ) ( )Na aq HO aq� �� ��� 2تركيزه المولي �
bc 2.10 mol / L�� باستعمال

bEVكاشف ملون مناسب ،فنحصل على التكافؤ بعد اضافة الحجم =14,4 mL معايِّر.                 من المحلول ال 
 أكتب معادلة تفاعل المعايرة وبين أنه تام.                                               -1 
 ماهو الكاشف المناسب لهذه المعايرة من بين الكواشف التالية معلال ذلك.                            -2
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 عدة خضر وفو في عدة خضر وفواكه

6 8M(C H O )M(C H6 8  ك        6
االمحلوpHpHل ونقيس نقي ونقيس ل

ة
mL mL 100ارية سعتها يارية سعتها 

aaVجما  =10,0 mLV =10,0 ma

عمال باستعمال 
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 نول فتالينفي أحمر الميثيل الهيليانتين الكاشف الملون
 10,0 – 8,0 6,2 – 4,2 4,4 - 3,1 مجال التغير اللوني

 .C500أحسب كمية مادة حمض االسكوربيك في قرص الفيتامين -3
 . C500وأذكر مدلول االشارة  mgاستنتج كتلة حمض االسكوربيك بوحدة  -4

III- نستخلص من برتقالة حجماV 82mL� تحديد كمية مادة حمض االسكوربيك التي تحتويها  العصير ونريدمن

 المعادلة: حمض االسكوربيك وفق فتأكسدكمية زائدة من ثنائي اليود البرتقالة نضيفهذه 

6 8 6 2 6 6 6( ) ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( )C H O aq I aq C H O aq I aq H aq� �� � � � 

 .ول ثيوكبريتات الصوديوم ذي تركيز معلوم ثنائي اليود المتبقي بواسطة محل ةعاير م 
1Vنمزج حجم - 50mL�  2من عصير البرتقال وحجمV 50mL2من ثنائي اليود تركيزه�c، نوزع المزيج التفاعلي

كل انبوب،نقوم بتبريد االنبوب في t عند الحظة  متبقيثنائي اليود الانابيب اختبار،لمعرفة كمية مادة  10بالتساوي على 
ز معلوم ذي تركيبمحلول ثيوكبريتات الصوديوم ونعايره 

،نسجل في كل مرة الحجم الالزم للتكافؤ ونستنتج كمية 
مادة ثنائي اليود المتبقي عند تلك اللحظة، فنحصل 

)2على نتائج مَكنت من رسم المنحنى:  ) ( )n I f t�

 .- 9 -في الشكل   لممثلا
 لماذا نبرد االنابيب قبل كل معايرة ؟ -3.1
 االبتدائي لثنائي اليود. التركيز 2cاحسب-3.2
3.3- 
عرف زمن نصف التفاعل وبين أن عند -3.4

0اللحظة    2 f 2
1 2 1

2 2

n (I ) + n (I )t = t  ,  n(I )(t ) =
2

. 

1حدد قيمة -3.5
2

t. 

tالحجمية الختفاء ثنائي اليود واستنتج سرعة تشكل شوارد اليودعند اللحظة احسب السرعة -3.6 0.5min� 
 استنتج كمية مادة ثنائي اليود المتفاعلة-3.7
 ثم الموجودة في البرتقالة المدروسة. 50mLاستنتج كمية مادة حمض االسكوربيك الموجودة في -3.8

 
 
 
...............أساتذة المادة…………في شهادة البكالورياياتنا لكم بالنجاح و التوفيق مع تمن       
 

                     

 

0 0,5

0,5

t(min)
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  ثنائي اليودثنائي اليود المتةرةعاير م 
1Vحجم زج حجم  50mL50mL1

نابيب اختبارانابيب اختبار1010 على 
كبريتات الصل ثيوكبريتات الصوديوم

م الالزم للتكاف الحجم الالزم للتكافؤ ون
تلك اللحظة، فنعند تلك اللحظة، فنحص

)2حنى:  ) ( )( )n I f tf2( ) (( ) ()22

يرة ؟
يود.

 اليودعند الشوارد اليودعند اللحظة 

الة المدروسةلبرتقالة المدروسة.
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