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انسنت اندزاسيت 2017 / 2018 :

انًدة  :ساعتاٌ 12/01/2017//

حعؼى الصيغ الخسفيت ) مع الخاػير ( قبل الخؼبيقاث العددًت
الخىقيؽ

 الفيزًاء )  14,00هقؼت ( )  90دقيقت (
الخمسًٍ ألاول  :دزاطت جفخذ هىاةالسادًىم )  8,50هقؼت ( )  45دقيقت (
ّ
ً
ٌ
عىصس شدًد إلاشعاع وٍمكً أن ًكىن
اليىميت ،بما في
خؼيرا للغاًت ،ومع ذلك كان ٌُظخخدم في املاض ي في العدًد مً املىخجاث
السادًىم هى
ّ
ُ
ذلك طاعاث اليد ) لجعل وحىه الظاعت وعقازبها جخىهج في الظالم في عام  ( 0900ومعجىن ألاطىان ،وكان ٌعخقد أن له خصائص عالحيت
ً
حتى جم اكدشاف َّ
أن اليشاغ إلاشعاعي الشدًد ٌظبب ً
آزازا صخيت طازة .
يهدف هرا الخمسًٍ الى دزاطت جقخذ هىاة السادًىم
 .0جخفخذ هىاة السادًىم ( 226
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) لخعؼي هىاة السادون

 0 .0اعؽ جسكيب هىاة السادًىم
 2 .0عسف ػاقت السبؽ

مع اهبعار دقيقت x

 :عدد الىىٍاث  ،عدد البرجىهاث  ،عدد الىىجسوهاث

ػاقت السبؽ لىىاة السادًىم.
 3 .0احظب
 4 .0قازن بين اطخقساز هىاحي السادًىم والسادون .علما أن ػاقت السبؽ لكل هىٍت
باليظبت لىىاة السادون هي 𝜺 ( Rn ) = 7,66 Mev / nucléon
𝜺
 5 .0اكخب معادلت هرا الخفخذ و اطخيخج ػبيعت الدقيقت x
 6 .0أحظب الؼاقت املحسزة عً هرا الخفاعل
 7 .0أوش ئ مخؼؽ الؼاقت
 8 .0أحظب الؼاقت املحسزة عً جفخذ  1 gمً السادًىم
ٌ .2عؼي املىحنى حاهبه حغيراث ) N(tعدد هىي
بداللت الصمً t
 0 .2اعؽ قاهىن الخىاقص الاشعاعي
 2 .2عىد اللخظت 𝝉= tحدد ) (Nعدد الىىي املخبقيت بالعيىت بداللت

عدد الىىي البدئيت.

 3 .2اطخيخج حعسٍف جابثت الصمً زم حدد مبياهيا قيمتها
𝛌.
 4 .2جحقق ان قيمت جابثت اليشاغ الاشعاعي هي
.
 5 .2حدد مبياهيا قيمت عمس الىصف
 .3لقياض وشاغ عيىت مشعت عمسها كبير وظخعمل و حدة وهي الكىزي  Curieعىض البيكسٍل  Becquerelهسمص للكىزي ب  ،Cuحيث ان
ً 1Cuمثل وشاغ 1gمً السادًىم 226
 0 .3اعؽ العالقت بين ) a(tو ) N(tعلى الخىالي وشاغ عيىت و عدد الىىي في لخظت . t
 2 .3احظب عدد هىي السادًىم  226في عيىت كخلتها .m=1g
 3 .3احظب وشاغ عيىت  m=1gمً السادًىم 226
 4 .3اطخيخج  1Cuبداللت .Bq
 املعؼياث  m( x ) = 4,0015 u , 1 u = 931,5 Mev .c-2 :ـ µ ، 1an=31,536.106s
(µ . M

.

(mP=1,0072µ. mn=1,0087µ. m

(m
Na=6,022.1023mol-1

الخمسًٍ الثاوي  :اطخغالل اليشاغ الاشعاعي لخخسٍب الخالًا الىزميت )  5,00هقؼت ( )  40دقيقت (
املعالجت باإلشعاع جقىم على جقىيت شزع مىابع إشعاعيت اليشاغ بصفت مؤقخت في الىزم او بجىازه ،جبعث هره املىابع إشعاعاث جخميز
بئحدار جأًىاث للمادة التي جخترقها ًيخج عنها جخسٍب الخالًا الىزميت.
 0,5ن
 0,25ن
 0,25ن
 0,75ن

 0 .0أذكس قاهىوي طىدي لالهحفاؾ املؼبقت لكخابت معادلت هحىل هىوي
لىىاة
 2 .0عسف اليشاغ الاشعاعي
 3 .0عسف شمً عمس الىصف لعيىت مشعت
 4 .0باطخعمال قاهىن الخىاقص الاشعاعي بين أن
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ً.صاحب هرا الخفخذ إصداز لإلشعاع . 

لخخسٍب بعع ألاوزام و الري ًيخج عً جفخخه هىاة البالجين
 .2وظخعمل الاًسٍدًىم
 0 .2حدد هىع اليشاغ إلاشعاعي املىافق لهرا الخحىل الىىوي
 2 .2فظس اصداز الاشعاع  γخالل هرا انتحول اننووي ) :ما هي الىىاة املظؤولت عً اليشاغ  γوملاذا ؟ (
 3 .2اكخب معادالث هره ألاوشؼت  :كل معادلت على حدة .
 4 .2اطخيخج املعادلت الخصيلت .
6
 .3حظخلصم عمليت إهجاش عالج الىزم اطخعمال عيىت ذاث اليشاغ إلاشعاعي . a0=27.10 Bq
 0 .3ما كخلت الاًسٍدًىم

 0,5ن

 0,5ن
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التي ًجب حقنها على الىزم.

 2 .3وشاغ عيىت مشعت هى عدد الخفخخاث في وحدة الصمً ) الثاهيت (  ،وعبر عىه زٍاطيا بالعالقت الخاليت :
 . a(t)= a0.جركير
) N(tعدد الىىي املخبقيت في العيىت عىد اللخظت  tبين ان
 .4وعخبر أن وشاغ هره العيىت مىعدما عىدما ًصبح مظاوٍا ل  1%مً قيمخه البدئيت؟
 0 .4أحظب  tfاملدة الصمىيت الالشمت الوعدام اليشاغ إلاشعاعي للعيىت
عىد اوعدام اليشاغ إلاشعاعي للعيىت .
 2 .4أحظب عدد الىىي  Nاملخكىهت مً البالجين

 a (t) = -حيث

Ln Xn = n Ln X

 املعؼياث
N A  6,02.10 mol 1
23

( Ir )  73,831 jours

الخقيؽ

192
1 / 2 77

t

1

M ( Ir )  192 g.mol
192
77

الكيمياء )  6,75هقؽ ( )  30دقيقت (
الخمسًٍ الثالث  :دزاطت محلىل حمع الاًثاهىٍك )  6,50هقؽ ( )  35دقيقت (
حمع إلاًثاهىٍك ) (CH3COOHأو الخل إخخصازا هى احد املسكباث الكيميائيت العظىٍت املهمت  :بظخخدم بتراكيز مخخلفت في الصىاعاث
البالطديكيت وصىاعت ألاصباغ واملبيداث الخشسٍت  .للخل فىائد كثيرة على حظم الاوظان ٌ :ظاعد على جقىٍت العظام عً ػسٍق مظاعدة
الجظم على امخصاص الكالظيىم  .بعمل على جبؼيء امخصاص املىاد الكسبىهيدزاجيت الظكسٍت مما ًىظم عمليت الهظم وٍقلل مً حاالث
عظس الهظم ٌ .عمل الخل كرلك على إذابت الدهىن مً حظم إلاوظان حيث عىد إطافخه إلى الؼعام أو الظلؼاث ًقىم بامخصاص الدهىن
ً
بدال مً حظم إلاوظان كما اًظا ٌعمل على جؼهير ألامعاء مً الجسازيم......
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وعخبر محلىال  Sمائيا لخمع إلاًثاهىٍك  CH3COOHحجمه  Vو جسكيزه مً املراب املظخعمل . C = 10- 2 mol .L-1
أعؼى قياض  pHهرا املحلىل القيمت الخاليت pH  3,4 :عىد .25°C
 .0أكخب معادلت الخفاعل الخاصل في املحلىل بين حمع الاًثاهىٍك واملاء محددا املصدوحخان املخدخلخان في الخفاعل
 .2أوش ئ حدول جقدم الخفاعل.
 .3بين أن وظبت الخقدم النهائي جكخب=]H3O+[f/C :
 .4احظب

ب  %زم ماذا حظيخج ؟

 .5عبر عً  ]CH3COO-[ fو  ]H3O+[ fو كـرا  .]CH3COOH[ fبداللت وظبت الخقدم النهائي و . C
.6
.7
.8
.9

عبر عً  Kزابخت الخىاشن بداللت و . C
احظب قيمت  Kزابخت هرا الخىاشن
هظيف الى املحلىل  Sحجما ٌظاوي حجمه البدئي مً املاء املقؼس فيصبح الدجم الجدًد للمحلىل الىاجج ’ Vو جسكيزه ’ Cما اطم هره
العمليت ؟
حدد ’ Vزم احظب التركيز ’C

.00

علما ان زابخت الخىاشن ال جخعلق بتركيز املحلىل حدد قيمت

.00

قازن و

وظبت الخقدم النهائي .

زم ماذا حظخيخج ؟

'' العــلــــوم امــا فيـــــــزيـــاء وامــــــا جــــمـــــع طــــــــوابـــــــــــع '' ارنست رذرفورد
حظ سعيـــــــد للجمـــــــيع
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