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  دٓضنرب                                                                                                    البٔاض٘ -مفدٖ سكزٓا ثاىْٓ٘ 

  صاعتاٌ : املدٗ                                                                                                                       ر ٍط +ع+ : كضهال

 يف مادٗ العلْو الفٔشٓأٜ٘االّل ختبار اال

 التنزًٓ االّل:

    التفاعل احلاصل بني شْراد الربّمات  ملتابع٘ تطْر
 

   ّشْراد الربّو   
سذنا     ، منشز يف اللشظ٘   

       )بزّمات البْتاصْٔو  مً حملْل         
مً حملْل          مع سذه    تزكٔشِ املْلٕ  ( 

 ، بْدْد ّفزٗ مً محض الكربٓت املزكش.    تزكٔشِ املْلٕ  (      )البْتاصْٔو  بزّو

    )ّ  (       )الجيأٜتاٌ املشاركتاٌ يف التفاعل ٍنا:
     ). 

بني اٌ معادل٘ التفاعل احلاصل ٍٕ:  -أ -

    
                    

 لتكدو ٍذا التفاعل. اىشئ ددّال  - ب     

     لـ ادٗاملكنٔ٘  بني أٌ  - ز    
 

 ّ   
 عطٔاٌ بالعالقتني :ت 

      
       

 

 
            ّ              

 

 
     

 -- الشكل ّ -- املتابع٘ الشمئ٘ للتفاعل احلاصل مكيت مً احلصْل علٙ البٔاىات يف الشكل -

امليشيٙ الذٖ ميجل تػريات  -- سدد مً الشكل 

     
مع التعلٔل.     ّ   

 ثه اسضبٍل املشٓر التفاعلٕ صتْكْٔمرتٖ ؟ علل  

قٔن٘ التكدو االعظنٕ.

.   ّ    الرتاكٔش املْلٔ٘  يتاصتيتر قٔن 

عزف سمً ىصف التفاعل ثه سدد قٔنتُ . 

    ]اللشظ٘ اليت ٓكٌْ فَٔا  ٍٕما  
 ]  [   ]  

تفاعل عيدٍا. لل احلذنٔ٘  ضزع٘الاسضب     -

الرتكٔب املْلٕ للنشٓر التفاعلٕ عيد ىَآ٘  أعط 

. ) سصٔل٘ املادٗ( التفاعل

حملْل لربّو التذزب٘ الضابك٘ لكً ىضتعنل ىعٔد  -

   تزكٔشِ املْلٕ  (      )البْتاصْٔو 
  

 
 

عظنٕ اجلدٓدٗ للتفاعل.اسضب قٔن٘ التكدو األ 

 ٓيكص؟ عللاو      سمً ىصف التفاعل شٓد ٍٓل  

اعط التفضري اجملَزٖ هلذا التػري.  -

امليشيٙ املنجل  -- ارصه كٔفٔا مع ميشيٙ الشكل 

.مع التربٓز     لتطْر كنٔ٘ مادٗ ثياٜٕ الربّو 

1

2
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 :لجاىٕالتنزًٓ ا

عيد ف . تضتخدو اإلشعاعات ّاليظاٜز املشع٘ اصتخدامًا ّاصعًا يف عالز بعض األمزاض مجل الضزطاٌ ّاألّراو األخزٚ 

ّملعاجلتُ ٓته  إصاب٘ اليخاع العظنٕ بداٛ الفاكٔش حيدخ تكاثز غري طبٔعٕ يف عدد الكزٓات احلنزاٛ للدو،

   اللذْٛ إىل احلكً الْرٓدٖ للنزٓض مبشلْل حيتْٖ علٙ الفْصفْر 
املشع ، الذٖ ٓلتصل بشكل اىتكاٜٕ     

   بالكزٓات احلنزاٛ الشاٜدٗ يف الدو  فٔدمزٍا بفعل اإلشعاع
 امليبعح ميُ.  

   ما املكصْد بيْاٗ مشع٘ ، االشعاع  -1
 ؟ 

مشع٘ بـ :ٓتعلل اليشاط االشعاعٕ ليْاٗ   -

عدد األىْٓ٘ االبتدأٜ٘ . 

عدد األىْٓ٘ املتفكك٘ . 

الضػط ّدرد٘ احلزارٗ . 

ىْع اليْاٗ املشع٘ 

 .٘اخرت العبارات الصشٔش

   ىْاٗ الكربٓت ىكْو بكذف -3
  

 ّفل املعادل٘ اتمع حتزٓز بزّتْى 23للشصْل علٙ الفْصفْر  اتبئرتّىاملضتكزٗ  

   
      

     
      

 
 

 .معادل٘ التشْل اليّْٖ احلادخ  نلاك 

  عيدما ٓصدر إشعاع 23اكتب معادل التفكك اليّْٖ احلادخ للفْصفْر  -4
 حمدد اليْاٗ البيت . 

 .   ٍْ:  23ظزع٘ مً دّاٛ ىشاطَا االشعاعٕ الياتر عً الفْصفْر  (   )مت سكً مزٓض عيد اللشظ٘  -5

( ) العالق٘ : باملتبكٔ٘ يف اجلزع٘  23كتل٘ الفْصفْر  تعطٙ -أ       
   

 . 

( )  كتل٘ الفْصفْر املتفكك٘ ٍٕ: ٌ أ بني     (       ).  

 .ثْابت   ّ  ، سٔح          يف اجلزع٘ ٓكتب مً الشكل: صفْر ْاليشاط االشعاعٕ للف -ب 

 .  ّ  سدد عبارٗ كل مً  

َا املزٓض بدالل٘ الكتل٘ سكً بزع٘ اماثل٘ لليت جل  البٔاٌ يف الشكل ميجل تػريات اليشاط االشعاعٕ  -6

  املتفكك٘ 
 . 23للفْصفْر 

 .  ّ    ،    اصتيتر مً البٔاٌ قٔن٘ كال مً  - أ

ٓيعدو مفعْل ٍذا الدّاٛ يف دضه املزٓض عيدما  - ب

تصبح كتل٘ األىْٓ٘ املتفكك٘ : 

          . 

 سدد التػري اليضيب لعدد األىْٓ٘ املتفكك٘ . 

املدٗ الالسم٘ الىعداو   (      )سدد بالْسدٗ  

 .مفعْل ٍذا الدّاٛ
 

 

 
                 


