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التاريخ07/02/2013:

كيمياء  6 :نقط

حمض البنزويك  C6H5COOHجسم صلب أبيض يستعمل كامدة حافظة يف بعض املواد الغذائية .وخاصة
املرشوبات نظرا لخصائصه الكيميائية كمبيد للفطريات والبكترييا.
الكتلة املولية لحمض البنزويك هي . M^C H COOH h = 122 g.mol :
m
املوصليات املولية األيونية m = 35 10 S.m .mol
= 3.24 10 S.m .mol
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 -1دراسة تفاعل حمض البنزويك مع املاء

نعترب محلوال مائيا  Sلحمض البنزويك تركيزه املويل  C=5.10-3 mol/Lو حجمه . V=200mL
أعطى قياس موصلية املحلول  Sالقيمة . v = 2.03 10 S/m
 -1.1اكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع املاء .
 -2.1أنشئ الجدول الوصفي لهذا التفاعل.
mو
 -3.1اعط تعبري  vموصلية املحلول بداللة
 mو  Vو  xeqتقدم التفاعل عند التوازن.
 -4.1استنتج تعبري  xeqثم احسب قيمته.
 -5.1بني أن تعبري  Qr.eqخارج التفاعل عند التوازن تكتب كالتايل ) . Q = V (CVx x
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 -6.1استنتج  KAثابتة الحمضية للمزدوجة
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 -2تحديد كتلة حمض البنزويك يف مرشوب غازي.
تشري لصيقة مرشوب غازي إىل وجود  0.15gمن حمض البنزويك يف لرت واحد من املرشوب.
للتأكد من صحة هذه املعلومة نعاير حجام  VA=50 mLمن املرشوب بواسطة محلول هيدروكسيد
الصوديوم  Na + HOتركيزه املويل . CB=10-2 mol/L
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 -1.2اكتب معادلة التفاعل الحاصل أثناء املعايرة .
 -2.2حدد  CAتركيز محلول حمض البنزويك يف املرشوب علام أن الحجم املضاف من محلول هيدروكسيد
الصوديوم عند التكافؤ هو . VB.E=6 mL
 -3.2حدد  mكتلة حمض البنزويك يف لرت واحد من املرشوب هل توافق هذه النتيجة القيمة املشار إليها يف
اللصيقة.

فيزياء 5 : 1.نقط

 -1التعيني التجريبي لرسعة انتشار الصوت.

لتحديد رسعة انتشار الصوت يف الهواء تم انجاز الرتكيب التجريبي املمثل يف الشكل 1
.حيث تفصل املسافة  dبني امليكروفونني  R1و . R2ميثل الرسامن التذبذبان املمثالن يف
الشكل  2تغريات التوتر بني مربطي كل ميكروفون بالنسبة للمسافة . d1=41cm
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الحساسية األفقية للمدخلني هي . 0.1ms/div
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 -1.1عني مبيانيا قيمة الدور  Tللموجة الصوتية .
 -2.1نزيح أفقيا امليكروفون  R2وفق املستقيم  Dإىل أن يصبح الرسامن التذبذبيان من جديد و ألول مرة عىل توافق
يف الطور فتصبح املسافة بني  R1و  R2هي . d2=61.5 cm
 -1.2.1حدد قيمة  mطول املوجة للموجة الصوتية.
 -2.2.1حدد  vرسعة انتشار املوجة الصوتية يف الهواء.
 -2التعيني التجريبي لطول املوجة ملوجة ضوئية.
متت اضاءة شق عرضه  a=5.10-5mبواسطة حزمة ضوئية أحادية اللون فيالحظ عىل شاشة توجد عىل مسافة D=3m
من الشق تكون بقع ضوئية كام هو ممثل يف الشكل . 3
أعطى قياس عرض البقعة املركزية القيمة . L=7.6 10-2m
 -1.2ما اسم الظاهرة التي تربزها هذه التجربة.
i
a
L
 -2.2عرب بداللة  Lو  Dعن الفرق الزاوي  iنأخد . tan i - i^radh
 -3.2احسب  mطول الوجة الضوئية.
D
الشكل .3

فيزياء 3 : 2.نقط

تطبيقات اإلشعاع النووي يف مجال الطب:
أصبح الطب النووي من بني اإلختصاصات يف عرصنا الحايل .فهو يستعمل يف تشخيص األمراض ويف العالج .ومن بني
التقنيات املعتمدة العالج باإلشعاع النووي حيث يستعمل يف تدمري األورام ومعالجة الحاالت الرسطانية بقذف الورم
أو النسيج باإلشعاع  bاملنبعث من الكوبالت . 60Co
a^ t h
 -1تفتت نويدة الكوبالت
نويدة الكوبالت  Coإشعاعية النشاط . b
 -1.1اكتب معادلة تفتت نويدة الكوبالت . Co
 -2.1احسب بالوحدة  MeVالطاقة  Eالناتجة عن هذا التفاعل.
107
 -2قانون التناقص اإلشعاعي
توصل مركز استشفايئ بعينة من الكوبالت  60Coعند لحظة t^ansh
0 1.25
نعتربها أصال للتواريخ .وتم تتبع تطورها من خالل قياس
نشاطها اإلشعاعي  a^ t hعند لحظات مختلفة  .ميثل منحنى الشكل جانبه تغري  a^ t hبداللة الزمن.
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 -1.2عني اعتامدا عىل املنحنى عمر النصف  t1/2للكوبالت  60Coبالوحدة .an
 -2.2تصبح العينة املتوصل بها غري فعالة يف العالج عندما يصبح نشاطها  a=0.25a0حيث  a0النشاط البديئ للعينة.يف
أي تاريخ يلزم تزويد املركز االستشفايئ بعينة جديدة من الكوبالت . 60Co
m^ Coh = 59.8523u
m^ X h = 59.8493u
m^e h = 0.00055u
معطيات1u = 931.5MeV.c :
مقتطف من الجدول الدوري للعنارص الكيميائية
29Cu 28Ni 27Co 26Fe 25Mn
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فيزياء6 : 3.نقط

1

يوجد مكثف يف علبة آلة التصوير حيث يتم شحنه تحث توتر  U=300Vعرب موصل أومي مقاومته . Rنحصل
عىل التوتر  Uبفضل تركيب إلكرتوين مغذى بعمود قوته الكهرمحركة  E0=1.5Vوعند أخد صورة يفرغ املكثف عرب
مصباح وامض خالل مدة قصرية يبعث خاللها املصباح ضوءا شديد اإلضاءة .
ميثل الشكل  1الرتكيب املبسط لدارة تشغيل وامض آلة التصوير.
2
1
 -1استجابة ثنايئ القطب  RCلرتبة توتر صاعدة.
R
K
نؤرجح عند التاريخ  t=0قاطع التيار  Kإىل املوضع ()1
r
C
uc
U
فيشحن املكثف ذو السعة  C = 120 nFعرب املوصل األومي
ذي املقاومة  Rو تحث التوتر . U
 -1.1أثبت أن تعبري املعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر uC
الشكل 1
. x duاستنج تعبري .x
ميكنه أن يكتب عىل الشكل التايل + u = U
dt
 -2.1تحقق من أن )  u = U (1 - eهو حل للمعادلة التفاضلية.
 -3.1حدد قيمة  uCيف النظام الدائم.
 -4.1احسب  Eeالطاقة الكهربائية املخزونة يف املكثف خالل النظام الدائم.
 -2استجابة ثنايئ القطب  RCلرتبة توتر نازلة.
نؤرجح قاطع التيار إىل املوضع ( )2عند التاريخ  t=0فيفرغ املكثف عرب املصباح الوامض ذي املقاومة . rنسجل
بواسطة راسم التذبذب ذاكرايت تغريات التوتر  uCبني مربطي املكثف بداللة الزمن فنحصل عىل املنحنى املمثل يف
الشكل . 2
 -1.2مثل تبيانة تركيب تفريغ املكثف
u ^V h
وبني عليها كيفية ربط راسم التذبذب.
 -2.2عني مبيانيا قيمة ثابتة الزمن x
لدارة التفريغ.
 -3.2استنتج قيمة .r
C
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