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  األول:التمرین 
 . -Bعنرص مشع يبث: Ag10847نواة الفضة: 

 .Ca :ي الكاديومهأكتب معادلة التفكك علام أن النواة الناجتة  /1

 .حلظة معينة يف عدد األنوية املتبقية Nة. لتكن انو N0تتوفر عينة من الفضة حتتوي عىل  t =0 :يف اللحظة /2

 .t ,λ, N0نوية املتبقية بداللة: عدد األ Nعرب عن  /أ 

 .λو ½t :ثم أوجد العالقة بني ½ tعرف زمن نصف العمر  /ب 

 .λباستعامل التحليل البعدي أوجد وحدة  /ج 

 t= 0.5 s∆جتريبيا، لذلك نقيس عدد التفككات يف كل زمن قدره    ½ tنريد إجياد قيمة  /3

 .Ln (n1)= ƒ(t):البيان نكرر القياسات عدة مرات. النتائج املحصل عليها مكنتنا من رسم

 .  A= - dN/dt  :لعينة يعطى بالعالقة Aذا علمت أن النشاط االشعاعي إ /أ 

 .Aأوجد عبارة النشاط اإلشعاعي: 

  Ln (n1), λ, Δ t ,N0,t.وجد العالقة النظرية بني ، أ A=n1/Δt : ذا علمت إ /ب 

  t ½    ، . N0ستنتج مما سبق و باستعامل البيانإ /ج 

 

 : الثانيالتمرین 
 يف الطب وضعها يف األنابيب بالستكية قبل أن توضع عىل ورم املريض قصد العالج. 137أو السيزيوم  192يستوجب إستعامل األنديوم 

  .γ : واشعاعات -Bمشعة تصدر جسيامت  Cs13755نواة السيزيوم  /1

 ؟. γبب اصدار النواة إلشعاعات ) ما سγواشعاعات   -Bما املقصود بالعبارة (تصدر جسيامت  /أ 

 من بني االنوية التالية: AZYأكتب معادلة التفاعل املنمذج للتحول النووي الذي حيدث للنواة األب مستنتجا رمز النواة اإلبن  /ب 

3857La , 13756Ba , 13154Xe  

  t= 0s. :عند اللحظة   m= 10-6g:كتلتها  13755Csحيتوي األنبوب عىل عينة من السيزيوم  /2

 املوجودة يف العينة .   N0عدد األنوية  / أ   أحسب :

 نشاط اإلشعاعي هلذه العينة .القيمة  / ب

 ) أشهر من حتضريها.06تستعمل هذه العينة بعد ستة ( /3

 ما مقدار النشاط اإلشعاعي للعينة حينئذ. /أ 

 ما هي النسبة املئوية ألنبوبة السيزيوم املتفككة .  /ب 

 من قيمته اإلبتدائية. %1ل  ا عندما يصبح مساويا نعترب نشاط هذه العينة معدوم  /4

 زمة إلنعدام النشاط اإلشعاعي للعينة ، وهل يمكن تعميم هذه النتيجة عىل أي نواة مشعة .الاملدة الزمنية ال τ :أحسب بداللة ثابت الزمن

 . 43,3ans :Cs =τ  ،M(Cs)= 137 g/molل:  ثابت الزمن  ، NA= 6,023×1023: يعطى 
 

   الثالث:ن التمری
توجد ضمن قائمة  AZXنيرتونات لتتحول اىل نواة مشعة   3517CLاملستقر بالنيرتونات ، تلتقط النواة  3517CLتقذف عينة من نظري الكلور 

 األنوية املدونة يف اجلدول أدناه.
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برسم املنحنى  املوضح    AZXسمحت متابعة النشاط اإلشعاعي لعينة من 

 .عدد األنوية املتبقية N ،عدد األنوية اإلبتدائية  N0 بالشكل حيث :

 .(½t) :عرف زمن نصف العمر   \أ  /1

 بيانيا.  AZXعني قيمة زمن نصف العمر للنواة    \ب           

 .  ½tل رفية أوجد العبارة احل   \أ  /2

 .AZXالتفكك للنواة  ثابت λ :أحسب قيمة  \ب       

 :باإل عتامد عىل النتائج املتحصل عليها و القائمة املوجودة يف اجلدول  /3

 .AZXعني النواة  -              

 . AZXىل النواة إ  CL 3517:لتحول نواة التفاعلمعادلة أكتب  /4

  . Mevأحسب باإللكرتون فولط و  /5

 . AZXطاقة الربط للنواة  /أ 

 طاقة الربط لكل نوية. /ب 

 
  الرابع:التمرین 

 .α ميمشع جلس  22790Thالنكليد 

 النووي هلذا اإلشعاع مع حتديد رمز ومكونات النواة الناجتة.أكتب معادلة التفاعل  /1

 .9Ac , 88Ra , 86 Fr ,  86Rn , 85At8 يعطى :

 .mp= mn= 1,67×10-27Kg :حيث 227Th. من  m0= 10-3gاملحتواة يف عينة كتلتها  N0أحسب عدد األنوية املشعة   /2

من األنوية غري متفاعلة  Nالعدد  نحدد   tاملشع. يف حلظة زمنيةTh نواة من  N0عينة هبا  لدينا t= 0  يف اللحظة نعتربها مبدأ لألزمنة  /3

 فنحصل عىل اجلدول التايل :

20 15 10 6 4 0 T (jours) 
0,46 0,56 0,68 0,79 0,86 1 N / N0 

      -Ln (N / N0) 
 ثم أحرص قيمته اعتامدا عىل اجلدول. Thعرف نصف العمر لإلشعاع  /أ 

 .: Ln (N / N0)= f(t)-ثم ارسم املنحنى أكمل اجلدول السابق  /ب 

 .Th: ل  ½tونصف العمر  λأحسب قيمة كال من ثابت النشاط  /ج 

 .  A0النشاط    Bqب  أحسب   t= 0s :نواة مشعة عند   N0إذا كانت العينة حتتوي عىل   /4

 ؟ماذا نستنتج   t= 250 jours.بعد زمن   Aكم تصبح قيمة النشاط  
 
 
 

   :الخامسالتمرین 

137N 189F 3114SI 3817CL النواة 

½tالعمر زمن نصف  2240 9430 6740 594
(s) 

 1U = 1,66×10-27Kg وحدة الكتل الذرية

 Mp= 1,007284 كتلة الربتون

 Mn= 1,008664 كتلة النيرتون

 AZX MX= 37,960114كتلة النواة 
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 ،الغازي  40Ar:املشع و الذي يتحول اىل  40K:الصخور الربكانية حتتوي عىل البوتاسيوم

 . 40K الغازي بمرور الزمن ويتناقص 40Ar يرتاكم ،½ans  t 109 × 1,3 =حيث: 

 .Ar 40، وعند جتمد محم الربكان تكون خالية منAr 40ن ينطلق غازاأثناء ثوران الربك

 .40Ar من m2= 8,6mgو 40K من m1= 2,48gحتلل عينة من صخر البازلت لربكان يثبت أهنا حتتوي  إن /1

 عند حلظة التحليل.  40Arو  40Kمبارشة بعد ثوران الربكان بداللة عدد أنوية  40Kعرب عن أنوية البوتاسيوم /أ 

 عني تقريبا تاريخ حدوث ثوران الربكان.  /ب 

من غاز األرغون يف  Cn3 3-10 ×8,1 قمر أتى هبا رواد الفضاء أعطى التحليل لعينة منهاالمن أجل تعيني تاريخ تشكيل صخور من  /2

 .40K  من 6g-10×1,67الرشوط النظامية و 

 حلظة دراسة العينة. 40Arو  40Kأحسب عدد أنوية  /أ 

 أحسب عمر هذه الصخور. /ب 

 MK= MAr= 40 g/mol             ،NA= 6,02×1023 

 
   :السادس التمرین

 .تتكون النجوم الصفراء مثل الشمس أساسا من اهلدروجني

حسب  (He)حتدث تفاعالت اندماج بني الربوتونات فتعطي نواة اهلليوم  ، 1,5x107 K :ه النجوم تقاربذدما تكون درجة حرارة هعن 

 السلسلة: 

 

 
 

 أكتب املعادلة اإلمجالية لتشكيل نواة اهلليوم  انطالقات أنويه اهليدروجني. ،باستعامل املعادالت السابقة /1

 من اهلليوم. 1gل عىل نواة من اهلليوم ثم عند احلصول عىل أحسب الطاقة الناجتة عند احلصو  /2

 .W 1026×9االستطاعة التي تشعها الشمس هي:  /3

 .1sالناجتة خالل  أحسب كتلة اهلليوم /أ 

 أحسب مقدار النقص يف كتلة الشمس خالل كل ثانية. /ب 

، ثم قارن ؟منذ بداية إشعاعها ما مقدار النقص يف كتلتها Kg 1030×2: وكتلتها احلالية ans 109×4.6مس: يقدر عمر الش /ج 

 هدا النقص بالنسبة للكتلة احلالية.

 
   السابع:التمرین  
 

 لدينا املعادالت التالية :  

 

 
 

 .Z’ , Z , A’ , A:  أكتب املعادالت السابقة مع حتديد القيم /1

 .(3)بني نوع التحول بالنسبة للتفاعل /2

 :(1)باعتبار التفاعل /3

)1(......................  11H  +  11H  →    21H  +  01e 

)2(......................  11H  + 21H     →     32He  + γ 

)3(......................  32He + 32He    →      42He + 2 11H32 

)1(......................  42He  +  147N  →    188O  +  11H 

)2(......................  42He  + 2713Al     →     AZP  + 10n 

)3..................(....  AZP  →    A’Z’Si  +  β+ + γ   
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 أعط احلصيلة الطاقوية هلذا التفاعل النووي. /أ 

 .Mev 0.5 : قل منأقتها احلركية طا α :بجسيامت هل يمكن هلذا أن يتحقق /ب 

4/ : 

 ).3)  و(2اكتب املعادلة اإلمجالية للتفاعلني ( /أ 

 أعط احلصيلة الطاقوية املوافقة للمعادلة اإلمجالية السابقة. /ب 

 ثابتة؟. Siواة  نجسيامت الناجتة باعتبار ماهي الطاقة احلركية لل، Mev 0.520له طاقة  αاجلسيم   ،Mev 511له طاقة  γاإلشعاع  /ج 

 ؟.سهل من النرتونأاذا يكون كشف البوزيتون مل /د 
MP= 29.97006 U    mo= 15.994734 U    mAl= 26.97439 U        mN= 13.99922 U 

me=0.00055 U    mn=1.00866 U    mα =4.00150 U    mp= 1.007284 U    mSi= 29.96607 U  

 
   الثامن:التمرین 

 .) عدة نظائر مشعة، أحدها فقط طبيعيpoلونيوم (لعنرص الرب /1

 ما املقصود بكل من: النظري والنواة املشعة. /أ 

، أكتب معادلة التفاعل α) وتصدر جسيام Pb 20682) والتي تتفكك إىل نواة الرصاص (Po AZ(نعترب أحد النظريين مشع، نواته  /ب 

 .ZوA ) ثم استنتج قيمتي: po AZ(املنمذج لتفكك نواة النظري 

عدد األنوية املشعة غري املتفككة املوجودة  t(N(، t=0يف اللحظة:  )Po AZ(عدد األنوية املشعة املوجودة يف عينة من النظري:  N0ليكن:  /2

  t. فيها يف اللحظة:

 ) جمهز بعداد رقمي تم احلصول عىل جدول القياسات التايل:αباستخدام كاشف إلشعاعات (

120 100 80 50 20 0 )jours ( t 

0.55 0.61 0.67 0.78 0.90 1.00  

       ]— [-ln 

 أمأل اجلدول السابق. /أ 

  t( =ƒ  —  -ln( ارسم عىل ورقة ميليمرتية البيان: /ب 

 1cm       20 jours    يعطى سلم الرسم: عىل حمور الفواصل:

  1cm         0.10   عىل حمور الرتاتيب:                                        

 أكتب قانون التناقص اإلشعاعي وهل يتوافق مع البيان السابق؟ برر إجابتك. /ج 

 .)Po AZ(، ثابت التفكك (ثابت اإلشعاع) املميز للنظريλانطالقا من البيان استنتج قيمة:  /د 

 واحسب قيمته. Po AZأعط عبارة زمن نصف عمر    هـ/       

 
 
 

   :التاسع التمرین

)t(N 

N0 

)t(N 
N0 

)t(N 

N0 
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توجد عدة طرق لتشخيص مرض الرسطان، منها طريقة التصوير الطبي التي تعتمد عىل تتبع جزئيات سكر الغلوكوز التي تستبدل فيها 

 189Fاملشع، يتمركز سكر الغلوكوز يف اخلاليا الرسطانية التي تستهلك كمية كبرية منه، تتميز نواة الفلور:  18) بذرة الفلور OH-جمموعة: (

 )، لذا حترض اجلرعة يف وقت مناسب قبل حقن املريض هبا، حيث يكون نشاط العينة حلظة احلقن: ½110min=tمر (بزمن نصف ع

Bq 2.6х108   ، إىل نواة األكسجني:  18تتفكك نواة الفلورO188. 

 اكتب معادلة التفكك وحدد طبيعة اإلشعاع الصادر. - 1

 ب قيمته.ثم احس  — =λ.يعطى بالعبارة:   λبني أن ثابت التفكك  - 2

 "التاسعة"صباحا حلقن مريض عىل الساعة "الثامنة"يف الساعة  189Fحتتوي عىل  Dحرض تقنيو التصوير الطبي جرعة (عينة)  - 3

 صباحا.

 حلظة حتضري اجلرعة. 189Fاحسب عدد أنوية الفلور  /أ 

 التاسعة؟ من النشاط الذي كان عليه يف الساعة 1 %ما هو الزمن املستغرق حتى يصبح نشاط العينة مساويا /ب 

 
   العاشر: التمرین

 تمرين :ال هذه املعطيات صاحلة لكل

 وحدة الكتل الذرية   1u طاقة كتلة االلكرتون فولط 1MeV رسعة الضوء

3.0.108ms1 106eV 1.6x10-19 J E=931.5eV U=1.66045x10-27KG 

 و
 Radon Radium Helium neutron proton électron اسم النواة

 22286Rn 22688Ra 42HE 10N  11P 1e الرمز

(u) 4-5.49.10 1.007 1.009 4.001 225.977 221.970 الكتلة 

  تفكك الراديوم: 

ون األورانيوم و الراديوم، يتشكل الراد از املشع طبيعيا من الصخور التي حتتويغوينتج هذا ال كميات قليلة،ب Rn: حيتوي اهلواء عىل الرادون

  22686Rn+42He  → 22688Rcحسب معادلة التفاعل التايل:)  238ئلة املشعة لألورانيوماالع من من انشطار الراديوم ( الراديوم ناتج أيضا

 ما نوع النشاط االشعاعي املوافق هلذاالتفاعل؟ علل إجابتك. /1

 النقصان يف الكتلة: /2

  m. كتلتها   AZXلنواة رمزها   Dmاعط العبارة احلرفية للنقصان يف الكتلة /أ 

 .(u)وعرب عنه بوحدة الكتلة الذرية  Raأحسب النقصان يف الكتلة لنواة الراديوم  /ب 

 كتلة. –أكتب عالقةالتكافؤ طاقة /3

 . 3.04x 10-27Kg.:هي Dm (Rn)قيمة النقصان يف كتلة الرادون /4

  .للنواة  Elعرف طاقة الرابط  /أ 

 لنواة الرادون. (Rn)ل    El جلول طاقة الربطاأحسب ب /ب 

 ..x 103Mev  1.17تأكد بأن، طاقة الربط هذه  تساوي /ج 

 MeV.ب  عرب عن هذه النتيجة لكل نوية لنواة الرادون، El /A : استنتج طاقة الربط /د 

 حلصيلة الطاقوية:ا /5

In2 
t½ 
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 ألنوية الراديوم و الرادون الكتل عىل الرتتيبmRa   ،mRN  ، mHeبداللة (1)للتفاعل ∆E: استنتج عبارة التغري يف الطاقة /أ 

 ليوم.اهلو

 باجلول.  ∆Eعرب عن /ب 

 235ار األورانيوم شطان: 

وقودا من األورانيوم  يستعمل يف التفاعل النووي ذي الربوتونات البطيئة   23592U.23892Uيتكون األورانيوم الطبيعي من النظريين 

ل يعطي نواة الزيركنيوم ونواة التيلرييوم رمزمها من بينها تفاع يمكن أن حتدث تفاعالت عديدة،  235وأثناء انشطار نواة األورانيوم  املخصب،
13452Te  ،.9940Zr       

 ."نظري"عرف املصطلح  /1

 عرف االنشطار. /2

 . Teو Zr  قذف بنيوترون و يؤدي إىل تشكل  235أكتب معادلة انشطار األورانيوم  /3

 تفكك الزيركونيوم: 

 .-βو   Nbرة، تتفكك معطية نواة النوبليومإن نواة الزيركونيوم الناجتة من انشطار األورانيوم غري مستق

 -β.عرف النشاط  اإلشعاعي  /1

 Zr.أكتب معادلة تفككك نواة  /2

 
 
 


	1/ لعنصر البرلونيوم (po) عدة نظائر مشعة، أحدها فقط طبيعي.
	2/ ليكن: N0 عدد الأنوية المشعة الموجودة في عينة من النظير: (Po AZ) في اللحظة: t=0، (t)N عدد الأنوية المشعة غير المتفككة الموجودة فيها في اللحظة: .t
	ج/ أكتب قانون التناقص الإشعاعي وهل يتوافق مع البيان السابق؟ برر إجابتك.
	أ/ احسب عدد أنوية الفلور 189F لحظة تحضير الجرعة.
	ب/ ما هو الزمن المستغرق حتى يصبح نشاط العينة مساويا% 1 من النشاط الذي كان عليه في الساعة التاسعة؟


