
 العلوم الفيزيائيةالعلوم الفيزيائيةالعلوم الفيزيائيةالعلوم الفيزيائية علوم تجريبية مسلك  علوم تجريبية مسلك  علوم تجريبية مسلك  علوم تجريبية مسلك 2 ::::المستوى      المستوى      المستوى      المستوى        ء والكيمياءء والكيمياءء والكيمياءء والكيمياءالفيزياالفيزياالفيزياالفيزيا  ::::المادة       المادة       المادة       المادة       

                        2007/2008        :      :      :      :الدراسيةالدراسيةالدراسيةالدراسيةسنة سنة سنة سنة الالالال                         ولىولىولىولىاألاألاألاأل         :      :      :      :دورةدورةدورةدورةالالالال                         ثالثثالثثالثثالثالالالال         :      :      :      :فرضفرضفرضفرضالالالال

 

1 

   ن3  كيمياءكيمياءكيمياءكيمياء          

  

          ����� �	
�� �COOHHCال�وب��	ی�  ل��� ��� 52��1.2,0  ت�آ� −= LmoC l.ارة��در%$ ال '() C°25  ،   

12   و()' ت	ازن ال��2	($ ال������1$ أ(/. �+��س ال�	,
�$ ال+��$         .10.2,6 −−= mSéqσ.  

  . ال��ءاآ�; ���دل$ ت:�(9 ح�� ال�وب��	ی� �7 )1  0.50

]: تéqσ،;�1أن ال�	,
�$()' ال�	ازن، < ب�=) 2  0.75 ]
éqCOOHCéq OH

OH

+
+ −+= 3)(

523
λλσ،Aح�  +OH3

λ   

COOHC−و           52
λ  ، ن����	یBل���ن ا	ن ال����
COOHC− و OH3+لCی	��< ال�	, 52.  

  . ()' ال�	ازناحG; ت�اآ�� ا�B	اع ال������1$ ال��	ا%'ة E. ال��
	ل )1.25  3
  .ل�:�(9 ال��,9 ب�ال�+�و�$  Kاس�)��I Jب�$ ال�	ازن )0.50  4

 ./��          :123123 ..10.6,3;..10.35
523

−−−− == −+ ll momSmomS
COOHCOH

λλ  

           

   ن3   1فيزياء فيزياء فيزياء فيزياء           

  

Bi210ال��G	ث         
PoA ی)�J (< ت:��T ال	ل	��	مβ− إ��Q(. ال)�Pط83

Z ث	�G�
jt ه	210، �)� الUV( ل 5. 2/1 = 
  .Z و ��Z A$ آ9 �< اآ�; ���دل$ ال)�Pط ا��QY(. �7 ت�'ی' )1  1.00
0.50  2 (;Gح'ات،اح	
  .�λ$ ا�)��QY$  ال_�ب، E. ال(^�م ال��ل�. ل


` (�)$ �< ال��G	ث E0=t. ل�^$ ) 3         ) �E	�� ،210 �a�
gm آ� 100 =.  

1-3  1.00 ( '%.)��QYط ا�P(0 الA '() ث	�G�210)) و0m ب'�ل$ t=0 ل(	ی'ة ال
83BiMو AN. ;G0 احA.  

2-3  0.50 (.)��QYط ا�P(ال J�(اس� A  20ب�' ��ور  ��	ی.  

�I12310.02,6ب�$ أE	آ�درو :     ��/.       −= lmoNAال $
1210 	ل�$ الdری$ �؛ ال�1
83 .210)( −= lmogBiM  

   

   ن4   2فيزياء فيزياء فيزياء فيزياء           

  

�U235	اة اBورا��	م         
  :�:�(9 ال)	وي ال��ل�$ �	اة �Zب
$ لP�f/�ر، ()' �aEdZ ب)	ت�ون ت)P/� حG; ���دل$ ال92

                                                     nRbCsnU 1
0

93
37

140
55

1
0

235
92 .3++→+  

0.75  1 (;Gح'ة اح	ری$ ، بdال $
  .ال�:�(9 ال)	ويهdا  ال)�تm∆ >) J، ت�i� ال�1
$  u ال�1
  .(< ال�:�(9 ال)	ويE ����رة ، ال/�Z$ الMeV اس�)�J ، ب	ح'ة )2  0.75

gm ا�P/�ر ال�1
$ (< E'، ال/�Z$ ال)�تJ  $2ال2	ل ح'ة احG;، ب	) 3  1.50   .�235< اBورا��	م   =1
1.00  4 ( $�Z�/ال $
�V�وي �_9 ال	ل ال)	�ا ال�daل$Z�/ال l/m� ب�س����ل.  

      
JMeVcMeVukguum

./��uRbmuCsmuUm

n
13227

93
37

140
55

235
92

10.6,11;/5,9311;10.66,11;0087,1

9017,92)(;8871,139)(;9935,234)(
−− ====

===
                                           

  


