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 . )نقـاطنقـاطنقـاطنقـاط     04( : : : : التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول

  

��	
� ا�
����� ا����	��� ا������ �� ا��� ا���� :  

  

 او�� ���و��� ��� �
 را() ا'ھ�%از أ�"! �� ذو ا��ا��ة ��� ���
 ����ات ا����� ��� ط�"+���R   ! �"#ا�� $B .  


&�� ا��#"� ')A  ا��(�( $ ! �*�
  :ا�
	�� $���	ھ#ة ا�
�-� ��, ط��� ا����# �(

  
 .;:� ! $ ا��� ����9 ر�8 را56 ا4ھ
3از أ�����0 .1

 . ;, ;�ABC @#ة ا�
�	ر ا�?ي )=
	ز ا�#ارة ��B, ��	ذا )�((	 ا��(�($ ا���	ھ# ! $ ا��#"�  .2


�	د ! $ ا��(�( .3!4	�$  ���E #Fا�3;,او H�	I J0� . RL �:(	�� ا�

4. ���(�=
��A)	 ا�EC0	 ;, ا��&�0	ت وE	ر��	 ;K ا����� ا� M
��E J'Bا. 

 .اJ'B @#ة ا�
�	ر �� ا�(A	م ا�#ا�5 .5
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��	)E ��&
	رج "K�( V�B ا��رم ;,  	���،طا�'�أ��اع اS;�اض  ;&	�=� �&R ا��Q� ��0ضا���	�H �� ا��=	ل  -'

M أ@&�   60CO!(*� ا���	�H  ا6
*Y	�M ��ا���06#ف  ا�='5  .  -βا�?ي )&�0 أI(	ء -9
   	��
F�; !�, ط�ل	ا@& 	إ4 �&# إ]#ارھ ��
    ،      1.6pmإن ��اة ا�4, ا�(	-=� -�ن �� B	�� ;:	رة و4 -'

1.8pm  
a. ,�!	&@4ھ�  ط��&� ھ?), ا 	; . 

b.   H�	����ة  60COا�
J ;&	د4ت -9^ ا�
 .إ�$ ��ا-M ا��'

c.  ��);35 ھ� ا��#ة ا��t  ∆ H�	��
(E ?9(� � ا�'- 	� Fا ,; �
��	ط�
�	 %90ا� ,;. 

d.  ر ب#�- ����B �E	ط ^ �( V&�)( ون�
� �	 �	; � ا�$ ا�('�a ا����ي ا�?ي   14j-10×4.5! �	 أن �� إ�)(
 	�*
�(. 

��	ط�
�	  ;	 ھ� ا�0	�E ا��(���� �� واB#ة ا�3;, إ�$ ا�('�a ا�� H�	��� � �)E �061018×��107ي ��ا Bq ؟ 

�	 ان  إذا ��
��� ا��#ف% 10ا! MF�
- �

�و�	ت ا��(�&:� ھ� ا��8 ;, ا�4�. 

e. 	;  ���� . ��0.8s#ة  �d@&	عا�('�a ا����ي !(#;	 )
&�ض  إ�$ھ� ا�0	�E ا��(

f. إذا ���
��	ط�
10s  �� Mا�
&�ض ا���	@� ��#ة  أن 	ا! K�)�� 	�(���'	ن"��0ا ! $   B1014 Bq#ود -eا 
 � �)E ل	�&
   ا���	�H;	ذا )�, M��E !, ا��#ة ا��fور)� 64

        

        )نقـاطنقـاطنقـاطنقـاط     05( : : : : لثالثلثالثلثالثلثالثالتمرين االتمرين االتمرين االتمرين ا
 

 ���E	@ ره	ن ;'�( V��� ، ��
'; Kوھ� �� و� �
���A; 39 � ;, ! $ ھ �(.  
�B ط��6 ��	B �� M'9� � Aك ا���

M  إن� �E ;#ة ;, ا�3;,  �� �#ا)� ا����� ) A; j
9(.  

39�  .;�#أ اSز;(� ھ� ���A ا�

(	 ;, ر56 ا��(�($ ا���	�� ا�
	��  إن)  .درا5�E �6 �6!� ;��3 ا�&0	�� ;

  
  

1.  �� .B � ا��(�($ ا���	

2. M
 A; j
� ��E � Aرع ا��	'- #Fا��(�($ ، او ,; 	EC0� .ا

��B Mا �	��&($ ا�3�9)	��؟ .3k� ط�� ھ� )�, -*(�l ھ?ا ا�'

4. �A�� #)!  � Aع ا��	ن ار-9	39 ��
M أي! $ ،   h=350mا� A; j
 ؟ار-9	ع )9

5.  #&� M
 A; � Aا�� j
�ن @� ا��(�($  �� �( l��0.5 s  39؟� ;, ا�
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 M65 �� رأ�k� J�&@ mBأ  nB4 ء و�&# ا��ج	س ;, ا��	� �� 	وو�&� ,(أ��6 ��B ?"	� ،ت  أن	��'F ك	)ھ ���	! H��
4 ��m  ��?ا ا��	=
; ��Qا� a(3ا��  j�[وأ ��)- 5� ، M���� j*)( Mو�	)-و M��@�
  .و;	 ! $ @&�J إ4 أن  E	م �

  . 500mg أي ا����Fد �� - ^ ا���� ا�,(��6S	H  �;ھ� �&C -(	و� �
'	ءل�5 )9	رME ،  ا5�S إن
��=
  : ا�
	��� �;, اF� اFe	�� ! $ ھ?ه ا�
'	ؤ4ت E	م �	�

��0 ;	ء�M �� �	س  ) أو R�B ا�64
� '	��'� �^(ا��6S),  ;,  و���B K أ!	د -; ��	' � 	;	�- �I	�;  و�&# ا��ج
  . sوا�
�@�j -�*� ! $ ;� �ل 

 	�=B M� ! �*�
 � �ل ا�*�دا -���3ه ا����� �و!	)�ه �   v=10.0mlا"? ;, ا��� �ل ا��

cb=10.6×10-2mol.L-1   .  
6B J=�	 ;, ا�*�دا E#ره  V�Bا��&	)�ة ���Fد �	@l ; �ن ;(	J6  أ�F)H ھ?ه #)! M��� ��Q- vBE=11.5ml  

    20C0ا�
=��� -�H �� در�B �Fارة  أن! �H  إذا
 .ر�6	 -����� ��?ه ا��&	)�ة ا���و-���ل ا�
=�)�� ;K   أ!8 .1

��;R��� 3 ا�64
� '	��'� �^ ب  .2AH  � ��	��� .�&	)�ة، ا�
J ا��&	د�� ا�
9	!� ا�

 .���R ا�64
� '	��'� �^  CA!�ف ا�
	�5I ،t اJ'B ا�
���3 ا�����  .3

 .��Qض B'	ب �
 � ا��6S), ا��
(	و��  .4

a.  3 ا��������

a ;, ا�)

 �  CAا6 .  �S �� �ل    Cmا�
���3 ا�

b.  ,ا��� �ل  أن��S  K��;. 

c.  	� !ھ�  أن ,(��6Sل ا� �; ,; J�&@ Mو�	)- ا��=5 ا�?يVs= 100ml ،  ��	ول �� ھ?ه ا��	)- C&� �ھ
500mg  ,(��6Sا ,;. 


&�B C=�	 ;, ا��	ء اE�  إذن أ!	د. >ا6
&� H ���� اE� ;, ا��	ء ا����0 ؟;	ذا �� < @&�J  -'	ءل .5'; ���=
ا�

�*� !(# ;&	)�ة � ، ��m9 ;� �ل ا�*�دا ا�'	�� ! $  ;, ا��� �ل ��ا���10ml �06-�, ;, ا��=5 ا�'	�

E t�	

B M=5 ا���V’
BE .  

-  �(��

�اB	ت ا�
	���  اFe	��ا"
� ;K ا�E4ا�*���� ;, ��, ا:  

�اح  •E4ولاSا V’

BE=5.75ml . 

• .......... ��’Vا�:	
BE=11.5ml . 

•  .......... V�	:ا�V’
BE=23.0ml  

  
  ا��&�0	ت

  
  . 3.3g.L-1ھ�   20C0ا��R�B ���C ا�64
� '	��'� �^ �� ا��	ء !(# در�B �Fارة -

 � ا�� �� � ��R ا� -M=180g.moL-1    
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 ��f�
��م ��200ml  ل� �; ,;S  5=B وذا�^ ��3جV1=100.0ml  ��6م -���3ه ا�����	ل )�د ا���-� �; ,;
C1=0.40mol.L-1    K; 5=BV2=100.0ml  ت ا�*�د)�م -���3ه ا��	
(����� ;, ;� �ل ���و�'�د)

C2=0.036mol.L-1  .  
� I(	�� ا���د و�� ا��&	د�� ا�
	��� Sا��� �ل �- J'B ن� 

� و)�	I ارة�B �Fد �� در�F�;:  

  

  
  

� !, ط�)� ا��&	)�ة �

	�&� -�0ر ا�
9	!� وذا�^ �x)=	د -���I 3(	�� ا���د ا��; K�0
'�.  
 ?"k� ^وذا� ��

 I 3���- �9(	�� ا���د ا��y; �);أز �� J'���#ون  B=�م ;
'	و)� ;, ا��� �ل و;&	)�-�	 �&# -��)#ھ	 ،

 ��	
  ا�(
	�a �� ا�=#ول ا�
  

  

�؟و��	ذا �l�f ا�= �#؟ .1�	I ارة�B �Fا�� �ل �� در n9�� ��	ذا 

 .ا�
=�)��   لأ!8 ا���و-���  .2

 : ان ا�:(	��	ت ا�#ا" � �� -9	!� ا��&	)�ة ھ� .3

  
  
- �!	Fة ا4ر#'�z� ��9*)د4ت ا�	ا��& J
  .� ،و�?ا ا��&	د�� ا�F4	���ا�

 .ار56 ا��(�($    .4

5.  ���	
 ،!�ف واJ'B ا�'�!� ا��=��� � 
9	!� �� ا� �A	ت ا�
  ����Q- �'9- lا-�	؟

6.  �A� ا� #&� M�� ا�
	ت �� ا��� �ل،و-�(��اJ'B ا�
�ا��3 ا������ ا�4
#ا��� ���ارد ا���د و@�ارد ا����و�'�د)
t=90min $�
)� �!	9
�ن ا�(.  

  
 

 

����� ��� 
��ت ���� ��� أ���� ����
 ؟ ��
ل�
 إ� وأ�
 أن &%$ه )
 ��' &%$ي ،، �� أ�
!� إ��

 
  

  
  


