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 اختبار الفصل االول في العلوم الفيزيائية

  التمرين األول: 

الثالثي مكن تسريعه بوسيط مثل شوارد احلديدـي للماء األكسجيين حتول كيميائي بطيء يـالتفكك الذات
3

)( aqFe،التحول  هذا ينمذج

                         معادلة:ـبالالتام      OHOOH gaq 2222 22 

نتابع التحول بالطريقة الفيزيائية قياس الضغط  2OP 2ثنائي األكسجنيلغازO ،عند حضر وسط التفاعل حيث الناتج خالل الزمن

mLVبوضع حجم 0tاللحظة 200  11ركيزه املويل الـماء األكسجيين ت من
0 105   LmolC  داخل دورق

LVحيز الفارغ من الدورقـخالل الزمن يف ال املنطلق 2Oيتجمع غاز ثنائي األكسجني، 1نسيب رـمانومتـب موصول 25,0  عند

Cدرجة حرارة ثابة 28 من رسم البيان، نتائج املتابعة الزمنية لتطور التفاعل مكنت   tfPO 
2

  -1-الـمبني يف الشكل 

ما املقصود بالوسيط، ما نوع الوساطة يف التجربة؟ أ/-1

  بالطرق الفيزيائية؟ كيميائي  حولـما هي ايـجابية متابعة تب/ 

أ/ حدد الثنائيتني-2 dOx Re/ .الداخلة يف التفاعل مث أكتب املعادلتني النصفيتني لألكسدة واإلرجاع 

.fxب/ انشئ جدول تقدم التفاعل، مث عني قيمة التقدم النهائي 

ـــداللة:ب tx)(تقدم التفاعل عبارة اوجد أ/-3 2OP)2ضغط غازO،(V (احليز الفارغ من الدورق)، (درجة احلرارة) وR.

، مث عني قيمة زمن نصف التفاعلب/
2

1t.

2022الرتكيز املويل ج/ عني ][ OH  للماء األكسجيين عند اللحظةmin201 t.

�vovأ/ عرف-4ƨǳȏƾƥ�Ƣē°ƢƦǟ�Ƥ Ƭǯ¢�Ľ�ǲǟƢǨƬǴǳ�ƨȈǸƴū¦�ƨǟǂǈǳ¦ 2OP،V،،R 0و حجم حملول املاء األكسجيينV.

min201عند اللحظة vovب/ احسب قيمة  t سرعةالمث استنتج قيمة'v 1ختفاء املاء األكسجيين عند نفس اللحظةإلt.

SIRثابت الغازات الـمثالية :    31,8      1ٌعطى لغاز الناتج في الفراغ من الدورق.ل الضغط : جهاز قياس

احسب الضغط 
2( )OP1/2عند زمن نصف التفاعلt
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I- جند يف تركيب األورام السرطانية نسبة مرتفعة من عنصر الفلورFتقنية يف جسم مريض ب ومتابعة إنتشاره ، لذا لتحديد موقع الورم

F18من أنوية نظري الفلوربـها كمية  Dجبرعة (عينة)  0tالتصوير الطيب، يتم حقن املريض عند اللحظة 
املشع، الذي يصدر  9

.nإىل نرتون pجسيمات بتحويل بروتون

"نواة مشعةما الـمقصود بــــــ "-1

F18معادلة التفكك النووي للنواةأكتب  -2
NaNeONمث تعرف على النواة املتولدة من بني األنوية التالية: 9 111087 ,,,.

II- نتابع خالل الزمن تطور النسبة tN

N0
)0N عدد األنوية اإلبتدائية

فنحصل على البيان املبني يف  Dعدد األنوية املتبقية) للعينة tN)(و 

.-3-الشكل

عرب عن النسبة-1 tN

N0
.وثابت التفكك tالزمن بداللة:  

أحسب ثابت ، ثـم 2/1tحدد من البيان زمن نصف العمر -2

بوحدة  اإلشعاعي التفكك
1s.

اليت حقن 0tعند اللحظة  Dيقدر النشاط اإلشعاعي للعينة -3

BqAبــــ  فيها الـمريض 9
0 1065,3 .

حظة حقن املريضـاإلبتدائية ل 18نوية الفلور عدد أ 0Nأ/ أحسب

املتبقية يف جسم املريض  18ب/ أوجد بطريقتني عدد أنوية الفلور 

150بعد مرور 

.0Aمن النشاط اإلبتدائي  %80بنسبة  tA)(غري صاحلة للتصوير الطيب عندما يتناقص نشاط العينة Dتصبح العينة -4

الالزم  t أحسب قيمة  %80بنسبة  لتناقص نشاط العينة الزمن 

.

التمرين الثــانــي:

دقيقة

 

-3-شكل
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