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 وقط 7الكيـــــــــــــــــــميـــاء     

V1َعرثش يحهٕال يائٛا نحًط اإلٚرإَٚك حدًّ    = 100mL   ِذشكٛض ٔ 𝐶1 = 2,7. 10−3mol/L
 

 

 :ًَُزج انرحٕل انحاصم تٍٛ حًط اإلٚثإَٚك ٔ انًاء  تانًعادنح انرانٛح  

                                                             𝐶𝐻3COOH(aq ) + H2O(l)  ⇌ 𝐶𝐻3COO−
(aq ) + H3O+

(aq )   

 ن5 ,0                                     حذد انًضدٔخرٍٛ انًرفاعهرٍٛ ؟ .1

              ن5 ,0 نهرفاعم أعالِ                            Kإعط ذعثٛش ثاترح انرٕاصٌ  .2

I . قياسpH محلىل حمط اإليتاوىيل  

 pH=3,7 يرش إنٗ انقًٛح pHٚشٛش  خٓاص 

 ن75 ,0كًٛح انًادج انثذئٛح  نحًط اإلٚرإَٚك              𝒏𝟎ثى أحسة    أَدض اندذٔل انٕصفٙ  .1

H3O+ éq حذد  .2  ,0 ذقذو انرفاعم عُذ انرٕاصٌ؟     𝑥éqذشكٛض إَٔٚاخ األٔكسَٕٕٛو عُذ انرٕاصٌ ثى أسرُرح قًٛح     

 ن5

   ن5 ,0 َسثح انرقذو انُٓائٙ يادا ذسرُرح ؟                             أحسة  .3

 ن75 ,0 ثى احسة قًٛرٓا ؟          انرٕاصٌ ٚكرة عهٗ انشكم انرانٙثاترح   تٍٛ أٌ ذعثٛش   .4

II  . قياس مىصلية محلىل حمط اإليتاوىيل 

  انقًٛح  أعطٗ قٛاط يٕصهٛح يحهٕل حًط اإلٚرإَٚك  ذشكٛضِ    عُذ دسخح انحشاسج 

                                                           

 ن75 ,0           ؟  ٔ     ٔ   ٔ   يٕصهٛح انًحهٕل تذالنح   ذعثٛش  إعط  .1

  ن75 ,0 ثى أحسة؟        :    تٍٛ أٌ ذعثٛش  َسثح انرقذو انُٓائٙ ٚكرة عهٗ انشكم انرانٙ .2

 ن75 ,0؟    ٔ   ٔأحسة ذشاكٛض انًٕنٛح انفعهٛح عُذ انرٕاصٌ نألَٕاع انكًٛٛائٛح انرانٛح   .3

 ن75 ,0  ثى أحسة؟       :      ثاترح انرٕاصٌ ٚكرة عهٗ انشكم انرانٙتٍٛ أٌ ذعثٛش  .4

 ن5 ,0ْم ذرعهق ثاترح انرٕاصٌ تانرشكٛض انثذئٙ ؟                   .5

    ٔ              َعطٙ

 وقطة 13الفيــــــــــــزياء الىـــــــىويــة     

  وقط 7,5     1تمريه 

. أصثح انطة انُٕٔ٘ يٍ تٍٛ أْى االخرصاصاخ فٙ عصشَـا انحانٙ،فٓــٕ ٚسرعًم فٙ ذشخٛص األيشاض ٔ فـٙ انعالج

 حٛث ٚسرعًم اإلشعاع انُــٕٔ٘ فٙ ،( Radiothérapie )يـٍ تٍٛ انرقُٛاخ انًعرًذج، انعالج تاإلشعاع انُٕٔ٘ 

Co60   ٚقـزف انـٕسو أٔ انُسٛـح انًصاب تاإلشعاع انًُثعث يٍ انكٕتاند حٛث ذذيٛش األٔساو انسشطاَٛح
 ذصثح عُٛح.

     ٔ t عُذ انهحظح انكٕتاند َشاط عُٛح   حٛث     انرانٛحانُسثح غٛش فعانح عُذيا ذرحقق انكٕتاند

Co60  انُشاط اإلشعاعٙ نُٕاج انكٕتاند ٚفسش. َشاط انعُٛح عُذ انهحظح انثذئٛح  

n1 َرشٌٔ ترحٕل  27

p1 إنٗ تشٔذٌٕ 0

1 

Co60ًٚثم انًُحُٗ انشكم أسفهّ  ذغٛشاخ انكرهح انًرثقٛح  يٍ انكٕتاند   

  خالل انضيٍ 27

   ن0,75 حذد يعهال خٕاتك َٕع انُشاط اإلشعاعٙ نُٕاج انكٕتاند؟            .1

 نNi28 ٔ Fe26 0,75 انُٕٚذذٍٛ يٍ تٍٛانًرٕنذج انُٕٚذج   أكرة يعادنح ْزا انُشاط اإلشعاعٙ ٔ ذعشف عهٗ .2

:   تٍٛ أٌ قإٌَ انرُاقص اإلشعاعٙ نهكٕتاند ٚكرة عهٗ انشكم  .3  temtm    ،   تحٛث 0 tmعُٛح   كرهح  

 ن  0,75 انكٕتاند عُذ انهحظح انثذئٛح؟      عُٛح   كرهحٔ   . tانكٕتاند عُذ انهحظح 

 ن0,75 قًٛح انكرهح انثذئٛح نعُٛح انكٕتاند    حذد  .4
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عشف عًش انُصف   .5
2

1t تٍٛ أَّ عُذ انهحظح ٔ  :
2

1.tnt   ذعثٛش انكرهح انًرثقٛح يٍ انكٕتاند Co60

27
   ْٕ  

 
n

m
tm

2

0    .  حٛثn   ن0,75   عذد حقٛقٙ يٕخة    

 ن0,75عًش انُصف؟        حذد قًٛح انكرهح انًرثقٛح  ثى إسرُرح    ل  تانُسثح .6

 ن0,75         أحسة قًٛح  تٍٛ أٌ ذعثٛش ثاترح انُشاط اإلشعاعٙ    .7

    ن0,75         أحسة قًٛح      t=0sْٕ عُذ انهحظح   تٍٛ أٌ ذعثٛش انُشاط اإلشعاعٙ   .8

 نt=0s      0, 5 عذد انُٕٚذاخ عُذ انهحظح اسرُرح  قًٛح   .9

      ثاترح انضيٍ  ٔ   انكرهح انًٕنٛح نهكٕتاند ٔ : َعطٗ

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن1  ٚذج يٍ انكٕتاند  تعُٛح خذانًسرشفٗحذد انًذج انضيُٛح انرٙ ٚدة فٛٓا ذضٔٚذ    .10

  وقط   5,5        2  تمريه 

ًَُزج ْذا انرحٕل .  َرٛدح قزفّ  تُٕذشَٔاخ حشاسٚح  راخ سشعح ظعٛفح ذُرح انطاقح انُٕٔٚح عٍ إَشطاس األٔسإَٛو   

                     :انُٕٔ٘ تانًعادنح انرانٛح 

 ن0,75عشف اإلَشطاس انُٕٔ٘؟        .1

 ن0,75؟        ٔ ترطثٛق قإٌَ اإلَحفاظ حذد قًٛرٙ  انعذدٍٚ   .2

 ن1 ؟           أحسة طاقح انشتط نُٕٚذج  األٔسإَٛو    .3

 ن1 ؟   أحسة انطاقح انُاذدح عٍ إَشطاس َٕٚذج ٔاحذج يٍ األٔسإَٛو    .4

  ن1               يٍ األسإَٛو  1gإسرُرح انطاقح انُاذدح عٍ إَشطاس    .5

 ن1  خالل ساعح ٔاحذج ؟       احسة انطاقح انرٙ ُٚردٓا يفاعم َٕٔ٘ قذسذّ    .6

  و     ثاترح أفٕكادسٔ      معطيات  

 العىصر      

 Uبالىحدة الكتلة  235,04394 90,90565 141,90931 1,00866 00055, 0 1,00727
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 عىاصر اإلجابة

 الكيمياء 

 الجدول الىصفي .1

          

  ԓ

Ӻ 

Ԓ ԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎ  ӼԂ ԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎ Ӻ   ӽ ԎԎԎԎ ԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎԎ 

 Ӻ Ԁ    

  

 
 Ӻ Ԁ     
 ԚԅӺ Ӻ   Ԁ     

 

                        نحًط اإلٚرإَٚك  كًٛح انًادج انثذئٛح 

 ذشكٛض إَٔٚاخ األٔكسَٕٕٛو  . 2

                و مىهنذُٚا    

            ٔ يُّ                                                              

  ذقذو انرفاعم عُذ انرٕاصٌ                     

                                      

 َسثح انرقذو انُٓائٙ  .3

 

  انرحٕل انكًٛٛائٙ غٛش كهٙ              ٔ  

 

  انرٕاصٌ ثاترح   ذعثٛش   .4

      َعثش عٍ ثاترح انرٕاصٌ تانعالقح انرانٛح 

   يٍ خالل اندذٔل انٕصفٙ 

      و                                    

                                                          

  ترعٕٚط ذعثٛش       حسة ذعشٚف َسثح انرقذو انُٓائٙ  

      ت ع  ذعثٛش ثاترح انرٕاصٌ َدذ                           فٙ

III . قياس مىصلية محلىل حمط اإليتاوىيل 

 

            ؟يٕصهٛح انًحهٕل  ذعثٛش   .1

                                                     

 :    ذعثٛش  َسثح انرقذو انُٓائٙ .2

      ت ع تانرانٙ          حٛثنذُٚا  

 ؟    ٔ   ٔ ذشاكٛض انًٕنٛح انفعهٛح عُذ انرٕاصٌ نألَٕاع انكًٛٛائٛح انرانٛح   .3
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     لديىا  ذشكٛض 

    يٍ خالل اندذٔل انٕصفٙ 

      يٍ خالل اندذٔل انٕصفٙ

    :      ثاترح انرٕاصٌذعثٛش  .4

      َعثش عٍ ثاترح انرٕاصٌ تانعالقح انرانٛح  

   يٍ خالل اندذٔل انٕصفٙ 

      و                                    

       ت ع                               

 االسرُراج  .5

  ادٌ ثاترح انرٕاصٌ ال ذرعهق تانرشكٛض انثذئٙ نهًرفاعالخ  َالحع 

 

 وقطة 13الفيــــــــــــزياء الىـــــــىويــة     

 1تمريه 

 ٘  عطثٛعح انُشاط اإلشعا .1

   ادٌ َٕاج انكٕتاند إشعاعٛح انُشاط َٕع انُشاط اإلشعاعٙ نُٕاج انكٕتاند  نذُٚا 

 يعادنح انُشاط اإلشعاعٙ    .2

    انُٕاج انًرٕنذج ْٙ َٕاج انحذٚذ              

 قإٌَ انرُاقص اإلشعاعٙ  .3

          ٔتانرانٙ َدذ َعهى أٌ  

 ذعشٚف ٔ ذحذٚذ    .4

 عًش انُصف ْٙ انًذج انضيُٛح انالصيح نرفرد َصف انُٕٖ انثذئٛح  

   Ӻ   Ӻ ԝ Ӻ   Ԃ     

    Ԝ   Ԝ   Ԝ     

   :  يٍ خالل انًُحُٗ َدذ  قًٛح  َدذ n=1تانُسثح ل  .5

 ذعثٛش ثاترح انُشاط اإلشعاعٙ  .6

    ֑Ӷ ԝ Ӻ Ԃ    ԅ Ӻ Ӻ Ӽ Ӻ  Ԝ Ӻ  ԅ     

  Ӻ Ӻ Ԛ   Ԃ Ԛ   Ԝ   ԚԂӺ   

  Ԍ ӽ    

7.  Ӻ Ӻ  

   : يٍ خالل انًُحُٗ َدذ

ذعثٛش انُشاط اإلشعاعٙ   .8

   :     ٔ تانرانٙ ٔ     َعهى أٌ نذُٚا 
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 خ ع                             

 قًٛح عذد انُٕٚذاخ انثذئٛح 

        خ ع     ٔيُّ نذُٚا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2تمريه 

 ذعشٚف .1

تعذ قذفٓا تُٕذشٌٔ   (قاتم نإلَقساو)ذُقسى خالنّ َٕاج ثقٛهح شطٕسج ، اإلَشطاس انُٕٔ٘ ْٕ ذفاعم َٕٔ٘ يحشٌض 

   (َٕذشٌٔ حشاس٘)حشاس٘ 

 x  ٔ yذحذٚذ قًٛح  .2

   ٔ   ترطثٛق قإٌَ اإلَحفاض َدذ 

 طاقح انشتط نُٕٚذج األسإَٛو  .3

                   
                              خ ع              

 انطاقح انُاذدح عٍ إَشطاس َٕٚذج ٔاحذج يٍ األسإَٛو  .4

 

                        خ ع  

  يٍ األسإَٛو 1gانطاقح انُاذدح عٍ إَشطاس  .5

  يٍ االسإَٛو ادٌ  1g ْٕ عذد َٕٚذاخ األسإَٛو انًٕخٕدج فٙ انكرهح    N       حٛث               نذُٚا  

   ET =- 4,8.1023 Mev                          خ ع                 

 انطاقح انرٙ ُٚردٓا انًفاعم انُٕٔ٘  .6

   خ ع      نذُٚا

 

𝒎𝟎 

𝐭𝟏
𝟐 
 


