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.يمثل مخطط سيغري-1-الشكل 

ماذا نقصد بواد االستقرار؟-1

تالي من بين العناصر المبينة في الجدول ال-2

𝑍ما هو العنصر النظير للعنصر 
𝐴𝑋 المبّين في

(.-1-الشكل )المخطط 

𝑍هل النواة -3
𝐴𝑋مستقرة؟ عّلل.

𝑍إذا كانت النواة -4
𝐴𝑋 غير مستقرة، أكتب

.معادلة التفكك مبينا نوع النشاط 

أحسب في هذه الحالة الطاقة المحررة من -5

𝑍تفكك النواة 
𝐴𝑋 . ثّم ماهي الطاقة المحررة

𝑍من األنوية 0,1𝑔من تفكك 
𝐴𝑋.

بّين مع التعليل أنواع النشاطات -6

.-2-االشعاعية الممثلة بأسهم في الشكل 

1𝑢 = 931,5 Τ𝑀𝑒𝑣 𝐶2 , 𝑚𝑛 = 1,00866𝑢

,𝒎 𝑪 = 𝟏𝟐𝒖 ،𝒎𝒑 = 𝟏, 𝟎𝟎𝟕𝟐𝟖𝒖 ,

𝐻𝑒𝐿𝑖𝐵𝑒𝐵𝐶النواة

𝐙23456الرقم الذري 
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, 𝑵𝑨 = 𝟔,𝟎𝟐𝟑.𝟏𝟎𝟐𝟑𝒎𝒐𝒍−𝟏

1𝑀𝑒𝑣 = 106𝑒𝑉 = 1,6. 10−13𝐽

1𝑢 = 1,66. 10−27𝐾𝑔

,𝑚 𝑒 = 0,00054𝑢 ,

𝒎 𝑩𝒆 = 𝟏𝟎, 𝟎𝟏𝟏𝟑𝒖
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: ياةللكلور تسعة نظاارر، ثثثاة منهاا فقاط طبيع

17
35𝐶𝑙 17و

37𝐶𝑙17مسااتقرة و
36𝐶𝑙 مشااع، نصاار عماار

𝑡1/2.:هاااو36الكلاااور  = 3,01.105𝑎𝑛𝑠 هاااذه

.ةالقيمة تجعله مناسبا لتأريخ المياه الباطني

فااي المياااه السااطحية ويتجاادد 36يوجااد الكلااور 

باسااتمرار ماداماات هااذه المياااه جاريااة أو معر ااة 

للجااو، لكاان بمجاارد ركااود هااذه المياااه فااي جااو  

فيشااارع فاااي 36األرض ينقطاااع تجااادد الكلاااور 

.التناقص

.أعِط خصارص النشاط االشعاعي-أ-1

.ما معنى نظارر-ب

17أكتب معادلة تفكك -أ-2
36𝐶𝑙 18إلى

36𝐴𝑟.

.ما طبيعة النشاط االشعاعي-ب

أين تقع األنوياة 𝑁,𝑍في مخطط سيغري -جا

التي لها نشاطا مماثث؟

الموجاود فاي 36بفرض أّن عدد أنوياة الكلاور -3

وأّن 𝑁0من المياه الساطحية هاو 𝑉عينة حجمها 

ماة عينة لها نفس الحجم من المياه الجوفية القدي

.𝑁0من العدد االبتداري %38ال تحوي اال على 

ما هو عمر هذه المياه الجوفية؟-

14توجااد طريقااة أخاارد تعتمااد علااى الكربااون -4

𝐶𝑂3(𝑎𝑞)الذي يوجد في شوارد الكربونات 
المنحلة2−

, 𝒎 𝑩 = 𝟏𝟎, 𝟎𝟏𝟎𝟐𝒖

𝐶 = 3. 108𝑚. 𝑠−1
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.هذه الحالة؟ عّلل
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85تتفكك نواة األستات 
211𝐴𝑡 حسب النمط𝛼  .

(.𝐻𝑒هي أنوية الهيليوم 𝛼الجسيمات )

85لدينا عّينة من 
211𝐴𝑡 كتلتها𝑚0 = 10−5𝑔 في

𝑡اللحظة  = جسيما 2,7.1015تصدر هذه العّينة . 0

𝛼هذه قارمة . في الساعة األولى من بدأ تفككها

:بعض األنوية

عّين 𝑋أكتب معادلة التفكك مبينا النواة االبن -1

. 𝑋على المخطط موقع النواة 

85أحسب زمن نصر العمر -2
211𝐴𝑡.

أنظر موقعها )𝑌فتعطي النواة 𝑋تتفكك النواة -3

ما هو نمط تفككها؟(. في الجدول

نشاطها االبتداري𝑋نأخذ عينة من النظير -4

𝐴0 = 2.109𝐵𝑞.

.  .𝑡=4,,ln-2.-𝜆أحسب نشاطها في اللحظة -

.𝑋هو ثابت النشاط االشعاعي للنظير λحيث 
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90نواة الثوريوم 
227𝑇ℎ نظير مّشع لعنصر

.αالثوريوم، تعطي خثل تفككها إشعاعا 

أكتب معادلة تفكك هذه النواة ثم حّدد -1

:النواة المتولدة من خثل الجدول أدناه

𝑁0أحسب عدد األنوية المشعة االبتدارية -2
90لثوريوم لفي عّينة مشعة 

227𝑇ℎ كتلتها𝑚

= 10−3𝑚𝑔

90عد أنوية الثوريوم 𝑁0إذا كان -3
227𝑇ℎ

𝑡النشطة اشعاعيا في اللحظة  = 𝑁فإّن 0

.𝑡ة هو عدد األنوية المشعة المتبقية في لحظ
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−يمثل البيان تغيرات  ln
𝑁

𝑁0
بداللة الزمن 

𝑡.

.أعِط عبارة قانون التناقص الشعاعي-أ

.𝑡1/2أعِط تعرير لزمن نصر العمر -ب

ثم زمن 𝜆حدد ثابت النشاط االشعاعي -ج

.  𝑡1/2نصر العمر 
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النشاط االشعاعي
53عينة من نظير مشع لليود 

133𝐼كتلته𝑚 = 1𝜇𝑔.

.أعِط تركيب نواة هذا النظير-1

:بّين أّن عدد األنوية في العينة السابقة هو-2

𝑁0 = 4,52.1015

. −𝛽إّن هذا النظير له نشاط اشعاعي من نوع -3

؟−𝛽ماذا تمّثل الجسيمة 

أكتب معادلة تفكك اليود وتعر  على النواة -4

:البنت من بين ما يلي

يقدر باإذا كان زمن نصر العمر لهذا النظير-

𝑡 = 8𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 فأحسب ثابت النشاط االشعاعي ،𝜆.

𝑁أّيها يوافق المنحنى من بين المنحنيات- = 𝑓(𝑡)

.لهذا النظير؟ برر

ماهي قيمة النشاط االشعاعي لهذه العينة في -5

𝑡اللحظة  = 4ℎ؟

𝟓𝟓𝑪𝒔𝟓𝟒𝑿𝒆𝟓𝟑𝑰𝟓𝟐𝑻𝒆𝟓𝟏𝑺𝒃
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، البولونيوم عنصر مشع، نادر الوجود في الطبيعة

أكتشر أول . 84ورقمه الذري 𝑃𝑜رمزه الكيمياري 

لعنصر البولونيوم. م في أحد الخامات1898مرة سنة 

عّدة نظارر ال يوجد منها في الطبيعة سود 

αات يعتبر البولونيوم مصدر للجسيم. 210البولونيوم 
ألن أغلب نظارره تصدر أثناء تفككها هذه 

.الجسيمات

:  ما المقصود بالعبارة-1

.للعنصر نظارر-ب.عنصر مّشع-أ

ونواة 𝛼معطيا جسيمات 210يتفكك البولونيوم -2

𝑍ابن هي 
𝐴𝑃𝑏.

أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول النووي -

.𝑍و𝐴الحاصل محددا قيمة كل من 
هو 210إذا علمت أّن زمن نصر حياة البولونيوم -3

𝑡1/2 = 138𝐽وأّن النشاط االبتداري لعينة منه هو :

𝐴0 = 108𝐵𝑞.

ثابت النشاط االشعاعيλ-أ: أحسب-

الموجودة في 210عدد أنوية البولونيوم 𝑁0-ب

𝑡العينة في الحظة  = 0.

ينة المّدة الزمنية التي يصبح فيها عدد أنوية الع-جا

𝑡مساويا ربع ما كان عليه في اللحظة  = 0.
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المتواجد في بقايا 14أعطى قياس نشاط الكربون 

تفكك في الساعة لكل غرام من 110عظام قديمة 

ره الكربون، بينما أعطت العّينة المرجعية نشاط قد

.تفكك في الدقيقة لكل غرام من الكربون13.6

، ثم 𝑡1/2وزمن نصر العمر 𝐴عّر  النشاط -أ-1

.أكتب قانون كٍل منهما

في 𝐴(𝑡)أكمل الجدول التالي بحساب النشاط -ب

:اللحظات المدونة في الجدول التالي

𝐴: بداللة الزمن أي𝐴(𝑡)ارسم منحنى النشاط -ج 𝑡

= 𝑓(𝑡)باختيار السّلم:

3𝑐𝑚 → 𝑡1/2 , 1𝑐𝑚 → 2. 10−2𝐵𝑞

:  انطثقا من المنحنى اوجد عمر العينة علما أنّ -2

𝑡1/2 = 5570𝑎𝑛𝑠.

العيّنة المقّدر بالسنوات يعطى 𝑡بّين أّن العمر -3

𝑡: بالعثقة التالية = −8035 ln
𝐴

𝐴0
.

.𝑡ة أحسب عدد األنوية المشعة في اللحظة السابق-4

𝟓𝒕𝟏/𝟐𝟒𝒕𝟏/𝟐𝟑𝒕𝟏/𝟐𝟐𝒕𝟏/𝟐𝒕𝟏/𝟐0t

𝐀(𝐭)(𝟏𝟎−𝟐𝐁𝐪)



لليورانيوم يشكل المنطلق 92𝑈إّن النظير -1

قر من للعارلة االشعاعية التي تؤدي الى النظير المست

82الرصاص 
206𝑃𝑏 مع تفككات متتابعة لا𝛼 و𝛽−.

بافتراض عدم وجود أي ناتج وسيطي، يمكن كتابة

:الحصيلة وفق المعادلة التالية

92
238𝑈 → 𝑥𝛼 + 𝑦𝛽− + 82

206𝑃𝑏

𝑡نرمز ألنوية اليورانيوم في اللحظة  = 𝑁(0)با 0

، حيث نفرض أّن العينة ال 𝑁(𝑡)با 𝑡وفي اللحظة 

.تحتوي اال على أنوية اليورانيوم

.𝑦و 𝑥أوجد -أ

.أكتب قانون التناقص االشعاعي-ب

الذي يكون فيه عدد األنوية 𝑡1أثبت أن الزمن -ج

𝑁المتبقية  𝑡1 = Τ𝑁0 𝑡1: هو16 = 4𝑡1/2.

𝑁𝑃𝑏بّين أن عدد أنوية الرصاص / د 𝑡 المتشكلة في

:يمكن حسابها بالعثقة التالية𝑡لحظة 

𝑁𝑃𝑏 𝑡 = 𝑁𝑈(0)(1 − 𝑒−𝜆𝑡)

ة تشتغل محركات احدد الغواصات النووية بالطاق-2

.الناشئة عن التحول المنمذج لتفاعل اليورانيوم

.أحسب الطاقة المحررة من التفاعل السابق-أ

أحسب الطاقة الناتجة عن انشطار كتلة -ب

𝑚قدرها  = 1𝑔من اليورانيوم.

ل أحسب كتلة اليورانيوم المستهلكة خث-ج

ا يوما من تنقل الغواصة علما أن محركاته30

𝑃لها استطاعة تحويل قدرها  = 25.106𝑊.

:المعطيات

𝑚 𝐻𝑒 = 4,0015𝑢 ,𝑚 𝑃𝑏

= 205,9295𝑢 ,𝑚 𝑈 = 238,0003𝑢

1𝑢 = 931,5 Τ𝑀𝑒𝑣 𝐶2 , 𝑚𝑛 = 1,00866𝑢 ,

𝑚𝑝 = 1,00728𝑢 ,𝑁𝐴 = 6,023. 1023𝑚𝑜𝑙−1

𝐶 = 3. 108𝑚. 𝑠−1 , 1𝑀𝑒𝑣 = 106𝑒𝑉

= 1,6. 10−13𝐽 ,

1𝑢 = 1,66. 10−27𝐾𝑔 ,𝑚 𝑒 = 0,00054𝑢

أو السيزيوم 192يستوجب استعمال األنديوم 

كية في الطب، و عهم في أنابيب بثستي137

.قبل أن تو ع على ورم المريض قصد عثجه

55نواة السيزيوم -1
137𝐶𝑠 مشّعة، تصدر

.γواشعاعات −𝛽جسيمات 
−𝛽تصدر جسيمات : )ما المقصود بعبارة-أ

.γما سبب اصدار النواة إلشعاع (. γواشعاعات 
أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحول -ب

مستنتجا" األب"النووي الذي يحدث للنواة 

57
138𝐿𝑎 ، 56

137𝐵𝑎 ، 54
131𝑋𝑒

م  يحتوي أنبوب على عّينة من السيزيو-2

55
137𝐶𝑠 كتلتها𝑚 = 10−6𝑔 عند اللحظة

𝑡 = :أحسب.0

.الموجودة في العّينة𝑁0عدد األنوية -أ

.قيمة النشاط االشعاعي للعينة-ب

(06)ُتستعمل هذه العينة بعد ستة -3

:أشهر من تحضيرها

ما قيمة النشاط االشعاعي للعينة؟-أ

زيوم ماهي النسبة المئوية ألنوية السي-ب

المتفككة؟

ا نعتبر نشاط هذه العينة معدوما عندم-4

:من قيمته االبتدارية1%يصبح مساويا لا 

المّدة الزمنية τأحسب بداللة ثابت الزمن -

ة، الثزمة النعدام النشاط االشعاعي للعين

وهل يمكن تعميم هذه النتيجة على كل 

:المعطيات.نواة مّشعة

τ = 43𝑎𝑛𝑠 ،𝑀 55
137𝐶𝑠 = 137𝑔.𝑚𝑜𝑙−1

09التمرين 01السلسلة 02الوحدة 
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𝑍" االبن"رمز النواة 
𝐴𝑌

:من بين األنوية


