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  حوسنيمعمري  : األستاذ

  

  (التحوالت النووية والتناقص اإلشعاعي)  01السلسة رقم                                    

  .                                                                                                                                      : التمرين األول

 : من بني األسباب احملتملة لعدم إستقرار النواة مايلي

 عدد كبري من النيكليو�ت 

  للربوتو�تعدد كبري من اإللكرتو�ت �لنسبة 

 عدد كبري من اإللكرتو�ت �لنسبة للنرتو�ت 

 عدد ضئيل من النيكليو�ت 

  إخرت العبارات املناسبة

 املخطط املرفق يضم األنوية املستقرة للعناصر اليت رقمها الذري حمصور يف-2

1ا�ال  7Z   ,كيف تتموضع هذه األنوية يف املخطط ,N Z؟3-الشكل  

12 �لنسبة لألنوية التالية -3 13 16
7 7 7, ,N N N   8و 12

5 5,B B  11و 14
6 6,C C  

جمموعة األنوية املشعة ذات النمط التفكك-أو�ستخدام املخطط بّني     

جمموعة األنوية املشعة ذات النمط التفكك- ب                             

  مالذي مييز كل جمموعة؟ - جـ                          

 14أكتب معادلة نفكك الكربون -د                           

   .                                                                                                                                      : التمرين الثاين

C14النواة  
1/2إشعاعية النشاط ،زمن نصف عمرها  6 5580t ans تبقى نسبة هذه األنوية �بتة عند الكائنات احلية و لكن بعد وفا�ا

14تتفكك لتتحول تلقائيا إىل أنوية اآلزوت 
7N  و ميكن بذلك حتديد �ريخ وفا�ا .  اكتشف قرب الفرعون توت غنج أمون سليما بوادي امللوك

  ليت حكم فيها هذا الفرعون .   �لقرب من األقصر مبصر ، نريد حتديد احلقبة ا

14أكتب املعادلة النووية لتتفكك نواة الكربون  -  1
6C ما نوع النشاط االشعاعي املميز هلا ؟ ،  

  . و الثابت االشعاعي  1/2tأكتب عبارة قانون التناقص االشعاعي ، و استنتج العالقة بني نصف العمر  – 2

  1gتفكك  يف الثانية لكل  0,138املوجود يف قطعة جلدية نُزعت من جسم الفرعون أعطى 14قياس النشاط االشعاعي للكربون  – 3

,0بينما تلك القيمة تساوي    تفكك يف الثانية �لنسبة لكائن حي .  209

)أ / أكتب عبارة النشاط االشعاعي     )A t  : بداللة  ،t  ،0A  0(النشاط االبتدائي عندt  . (  

  ب / حّدد �لسنوات عمر قطعة اجللد .   

 ، يف أية حقبة عاش الفرعون توت غنج امون ؟       1995جـ / علما أن القياسات متت سنة  

  .                                                                                                                                     : لثالتمرين الثا

مدينة جامعة احد املعامل التارخيية جنوب 7kmمنطقة وادي ريغ منطقة عريقة موغلة يف التاريخ ويعد قصر مترنة القدمية الواقع على بعد حوايل 

فاخذت قطعة خشب من جذع خنلة  ملعرفة الفرتة التارخيية اليت يعود اليها هذا القصر  2010اجريت احباث هذه السنة  ,الشاهدة على ذلك

95Aا بين �ا سقف احد منازل القصر مث قيس نشاطها االشعاعي بواسطة عداد جيجر فكان نشاطه Bq مث اخذت قطعة مماثلة هلا من

0جذع خنلة حديثة وقيس نشاطها االشعاعي فكان مقداره  102A Bq  �14عتبار ان هذا النشاط �تج عن تفكك انويه الكربون 14
6C

 14املشع اىل ازوت  14
7N   1هو  14عمر الكربون  وأن زمن نصف/ 2 5570t ans  
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  وما طبيعة االشعاع املنبعث  14اكتب معادلة تفكك الكربون 1- 

            و�بت النشاط االشعاعي  1/2tف زمن نصف العمر رّ ع2-

  و�بت النشاط االشعاعي 1/2tكتب العالقة بني نصف العمر أ3-

    احسب قيمة الثابت 4-

  و0Aو�Aريخ بناء املنزل بداللة املقادير  t عن الزمنّرب ع5-

 وجد �ريخ بناء القصر ويف أي قرن ميالدي حدث ذلك أ6-

  .                                                                                                                                     : رابعالتمرين ال

  يف الطب ,ووضعها يف أ�بيب بالستيكية قبل أن توضع على ورم املريض قصد العالج 137أو السيزيوم 192يستوجب إستعمال األنديوم  

137نواة السيزيوم-1
55Cs مشعة,تصدر حسيمات  وإشعاعات  

تصدر حسيمات( : مااملقصود �لعبارة  - أ  وإشعاعاتما سبب إصدار النواة إلشعاعات,( 

Aأكتب معادلة التفاعل املنمذج للتحول النووي الدي حيدث للنواة "األب" مستنتجا النواة "اإلبن"  - ب
ZY من بني األنوية التالية : 

138 137 131
57 56 54, ,La Ba Xe 

137حيتوي أنبوب على عينة من السيزيوم -2
55Cs  610كتلتهاm g 0عند اللحظةt s 

  املوجودة يف العينة0Nعدد األنوية  -أ   :أحسب

  قيمة النشاط اإلشعاعي هلذه العينة- ب          

    : أشهر من حتضريها 06تستعمل هذه العينة بعد-3

  .؟ما مقدار النشاط اإلشعاعي للعينة حينئذ-أ          

  ؟ماهي النسبة املئوية ألنوية السيزيوم املتفككة - ب

  من قيمته اإلبتدائية %1ل  هذه العينة معدوما عندما يصبح مساو�نعترب نشاط -4    

  املدة الالزمة إلنعدام النشاط اإلشعاعي للعينة, وهل ميكن تعميم هذه النتيجة على أي نواة مشعة؟ أحسب بداللة �بت الزمن -           

,236عدد أفوغادرو : يعطى 023 10AN     137,�بت الزمن للسيزيومCs43,3ans         , 137 137 /M Cs g mol  

   .                                                                                                                                   : امساخلالتمرين 

  عدةنظائر مشعة,أحدها فقط طبيعيPoلعنصر البولونيوم -1

  النظري والنواة املشعة؟ : قصود بكل منما امل- أ       

نعترب أحد النظائر املشعة ,نواته    - ب A
Z Po  واليت تتفك إىل نواة الرصاص 206

82Pb  وتصدر جسيما  

أكتب معادلة التفاعل املنمذج لتفكك نواة النظري- A
Z Po مث إستنتج قيميتAوZ 

عدد األنوية املشعة املوجودة يف عينة من النظري  0Nليكن -2 A
Z Po 0يف اللحظةt    ,( )N t عدد األنوية املشعة غري املتفككة    

  : بعداد رقمي مت احلصول على جدول القياسات التايل زجمه , �ستخدام كاشف لإلشعاعاتtاملوجودة فيها يف اللحظة

  إمأل اجلدول السابق- أ

أرسم على ورق ميلمرتي البيان - ب
0

( )
( )

N t
Ln f t

N
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1 :  على حمور الفواصل - : يعطى سلم الرسم  20cm jours 

1 :  على حمور الرتاتيب-                        0,10cm  

  أكتب قانون التناقص اإلشعاعي وهل يتوافق مع البيان السابق؟برر إجابتك.-جـ

�بت التفكك(�بت اإلشعاع)املميز للنظري إنطالقا من البيان,إستنتج قيمة  -د A
Z Po  

أعط عبارة زمن نصف عمر -ه A
Z Poوأحسب قيمته 

   .                                                                                                                                  : سادسالتمرين ال

األورام إن إكتشاف النشاط اإلشعاعي أعطى دفعا قو� �االت عدة كالعلوم والطب والصناعة وغريها فهو يستعمل يف ا�ال الطيب ملعاجلة 

اخلبيثة السرطانية وهو مايسمى �ملعاجلة �إلشعاع Radiothérapie حيث يتم أحيا� قذف اخلال� السرطانية جبسيمات,  الصادرة عن

60أنوية الكو�لت
27Coمنابع مشعة أكثر �يينا فتستعمل إشعاعات من نوع  , ويف مرات أخرى يستدعي األمر إستعمال  

و عّرف اإلشعاع-1  

60أعط مكو�ت نواة الكو�لت-2
27Co  

  : األنوية التاليةأكتب معادلة التفكك اإلشعاعي لنواةوحدد النواة اإلبن من بني -3

29Cu  28Ni  27Co  26 Fe  25Mn  

1mكتلتها 60تستقبل مؤسسة إستشفائية جرعة  من كو�لت g يكلف أحد التقنيني مراقبة العينات اليت إىل املستشفى,وبواسطة ,حيث

برجمية مناسبة أمكن متثيل تغريات Ln A  بداللة الزمنt  يف الشكل املوايل حيثA  قيمة النشاط اإلشعاعي للجرعة ميثل  

0t(قيمة النشاط يف اللحظة 0Aبداللة  Aأكتب عبارة النشاط اإلشعاعي - أ  و�بت التفكك اإلشعاعي  والزمنt 

0LnAأثبت أن - ب t LnA   

  أوجد من البيان قيمة �بت التفكك اإلشعاعي -جـ

  وإستنتج قيمته عّرف زمن نصف العمر-د

,72نشاط اجلرعة أوجد املدة الزمنية الالزمة حىت يصبح-ه 2 10 Bq 
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   .                                                                                                                                  : بعالتمرين السا

يعترب الطب أحد ا�االت الرئيسية اليت عرفت تطبيقات على النشاط االشعاعي ، يستعمل يف هذا ا�ال عدد من العناصر املشعة لتشخيص 

24األمراض و معاجلتها و من بني هذه العناصر الصوديوم املشع 
11Na  . الذي ميكن من تتبع جمرى الدم يف اجلسم  

24إشعاعية النشاط و ينتج عن تفككها أنوية املغنيزيوم  24الصوديوم أنوية  – 1 
12Mg   

  أ / أكتب معادلة التفكك النووي احلادث ، مع حتديد طبيعة هذا النشاط .     

1/2، و أحسب قيمته 1/2tبداللة زمن نصف العمر  ب / أوجد عبارة الثابت االشعاعي     15t h .  

0tفقد شخص إثر حادث مرور كمية من الدم لتحديد حجم الدم املفقود حيقن الشخص املصاب عند اللحظة  – 2    حبجم من حملول

0حجمه   24الصوديوم  5V ml  3و الذي تركيزه املويل
0 10 /C mol l   .  

1املتبقية يف دم الشخص عند اللحظة  24للصوديوم  1nأ / حدد كمية املادة      3t h .  

  .  1tب / أحسب نشاط هذه العينة عند اللحظة    

1عند اللحظة  – 3  3t h  2أعطى حتليل احلجم 2V ml من الدم املأخوذ من جسم الشخص املصاب  كمية مادة قدرها  

    9
2 2,1 10n mol   24من الصوديوم   .  

  من الدم .  5Lللدم املفقود �عتبار أن جسم االنسان حيتوي يف املتوسط على  PerduVاستنتج احلجم 

23نعتربأن الصوديوم يتوزع يف جسم االنسان بكيفية منتظمة  ، عدد أفوقادرو:       16,023 10AN mol      

  .                                                                                                                                     : التمرين الثامن

اصبح الطب النووي من بني اهم األختصاصات يف عصر� احلايل. فهو يستعمل يف تشخيص األمراض ويف العالج. من بني التقنيات املعتمدة  

العالج �الشعاع النووي  Radiothérapie حيث يستعمل االشعاع النووي يف تدمرياألورام السرطانية حيث يقذف الورم او النسيج املصاب

25,0. تصبح عينة الكو�لت غري فعالة عندما تتحقق النسبة التالية :  60Coالشعاع املنبعث من الكو�لت �
0


A

At  حيثtA نشاط العينة

Co60نشاط العينة عند اللحظة االبتدائية. يفسر النشاط االشعاعي لـ  0Aو   tعند اللحظة 
27   

n1بتحول         
p1اىل بروتون  0

1 .  

Co60ميثل املنحين أسفله تغريات كتلة الكو�لت    
  املتبقية خالل الزمن. 27

  / حدد منط النشاط االشعاعي للكو�لت مع التعليل1 

   Fe26و  Ni28   / أكتب معادلة هذا النشاط االشعاعي وتعرف على النواة املتولدة من بني النواتني 2 

)0/ بني أن قانون التناقص االشعاعي للكو�لت يكتب على الشكل :  3 ) tm t m e  حيث( )m t كتلة عينة الكو�لت  املتبقية عند:  

0t: كتلة عينة الكو�لت االبتدائية  t  , 0mاللحظة     ,   .بت النشاط االشعاعي� :  

   .قيمة كتلة عينة الكو�لت االبتدائية  0m/ حدد 4 

1/2t. وبني انه عند اللحظة  1/2t/ عرف زمن نصف العمر 5  nt لديناكون ي  :  0
1/2

2n

m
m nt  .   

1n من أجل / 6     1)1/2حدد قيمة )m t  1/2مث أستنتجt     

تعطى �لشكل :   / بني أن عبارة 7 
2/1

2ln

t
  وأحسب قيمته .  
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بداللة :  0A/ أوجد عبارة 8  .0 , , ,Co Am M N .  23عدد أفوقادرو: علما أن .وأحسب قيمته 16,023 10AN mol      

             بت الزمن� :,    60 /M Co g mol  

    عدد أنوية عينة الكو�لت عند اللحظة 0N/ استنتج قيمة  9  

                     /  حدد املدة الزمنية اليت جيب فيها تزويد املستشفى بعينة جديدة من الكو�لت  .10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .                                                                                                                                     : تاسعالتمرين ال

املستقرة بواسطة سلسلة من  التفككات املتتالية . نريد دراسة  هذا  206نشيطة إشعاعيا، و تتحول إىل نواة الرصاص 238إن نواة اليورانيوم 

  . التطور دون األخذ بعني االعتبار االنبعاث  

  . 206رصاص   -دراسة العائلة  يورانيوم     -أوًال 

238يف مرحلة أوىل ، ختضع نواة اليورانيوم    -1
92U    للتفكك اإلشعاعي   وتنتج النواة البنت  التوريومTh .  

  ما هي النواة املشعة ؟  –أ  

  أكتب معادلة التفاعل النووي احلادث مع ذكر القواعد املتبعة يف كتابتها . –ب 

234إىل نــــواة الربو�كتنيــــوم   234يف مرحلــــة �نيــــة ، تتحــــول نــــواة التوريــــوم    - 2
91Pa    : و معادلــــة التفاعــــل النــــووي احلــــادث مــــن الشــــكل ،

234 234 0
90 91 1Th Pa e   

  ما نوع النشاط اإلشعاعي يف هذا التحول ؟ برر إجابتك . -

238من الشكل:  206إىل نواة الرصاص  238إن املعادلة اإلمجالية  لتحول اليورانيوم   -3 206
92 82U Pb x y     

  للتفككات اإلشعاعية  احلاصلة .  yو  xعني مع التربير العددين  -

  . Terretحتديد عمر األرض   -�نيا 

)أعطت دراسة  عينة من صخور قدمية منحىن التناقص اإلشعاعي للعدد    - 1  )UN t  املتواجدة فيها (البيان التايل  238ألنوية اليورانيوم  (

  ألنوية اليورانيوم . UN(0)حدد الكمية اإلبتدائية   -.أ  

  . ستنتج قيمة �بت النشاط اإلشعاعي  إ) ، و  مثل ذلك على (البيان التايل238) لليورانيوم بيانيا قيمة �بت الزمن  ( أوجد  -ب 

)أعط عبارة   -جـ  )UN t  عدد األنوية  النشيطة إشعاعيا عند اللحظـة )t     (0))  بداللـةUN  238حسـب عـدد أنويـة اليورانيـوم أ، و 

9املتبقية عند اللحظة 
1 1,5 10t annés   . مث حتقق من ذلك بيانيا ،  

�(�)(�) 

 t (annés) 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

0,25 

0,5 

0,75 

1 

1,25 

1,5 

1,75 

2 
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  .)- 3 -(الوثيقة و حدده على املنحىن    238لليورانيوم   1/2tف و أوجد زمن نصف العمر رّ ع  -د 

هي   Terretإن كمية الرصاص املقاسة  يف  الصخرة عند اللحظة احلالية    - 2  122,5 10Pb TerreN t   ذرة.  

أكتب العالقة اليت تربط بني كل  من  :    -أ   U TerreN t  و 0UN  و Pb TerreN t .  

أحسب الكمية    -ب  U TerreN t . ألنوية اليورانيوم  

 . Terretعمر األرض أوجد    -جـ            

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  .                                                                                                                                     : عاشرالتمرين ال

 حسب   40Arاألرغوناملوجود يف الصخور يتفكك إىل غاز 40Kأخذت عينة من صخرة وجدت يف بركان قدمي,نعلم أن البو�سيوم 

  .ال يتفكك) 40Ar,والذي يبقى حمجوزا داخل الصخرة(النمط

  مثلنا يف الشكل التايل النسبة بني عدد أنوية البو�سيوم وعدد أنوية األرغون املوجود�ت يف العينة بداللة الزمن

  

  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

   22أكتب معادلة التفكك علما أن عدد النرتو�ت يف نواة األرغون هو -1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 

1 

2 

3 

4 

      NU(238أنوية اليوارانيوم)×1012 

t (annés))×109 

5 

0 1 2 3 4 5 6 

910 ( )t ans
2 

4 

6 
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10 
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18 
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Ar

K

N
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Arأوجد النسبة -2

K

N

N
  40Kهو �بت النشاط اإلشعاعي ل  حيث     tو بداللة 

  �40Kإلستعانة �لرسم البياين أوجد زمن نصف العمر -3

10Ar : علما أن   نريد األن أن حندد عمر الصخرة الربكانية يف عينة من هذه الصخرة-4

K

N

N
 

 : بّني أن عمر الصخرة يعطى �لعالقة التالية-
1

1 Ar

K

N
t Ln

N

 
   

 
 

  أحسب عمرة هذه الصخرة.-

  .                                                                                                                             : التمرين احلادي عشر

اليت تعتمد على تتبع جزيئات سكر الغلوكوز اليت تستبدل فبها ا�موعةتوجد عدة طرق لتشخيص مرض السرطان,منها طريقة التصوير الطيب 

 OH 18املشع,يتمركز سكر الغلوكوز يف اخلال�  السرطانية اليت تستهلك كمية كبرية منه.تتميز نواة الفلور 18بذرة الفلور
9F بزمن نصف

العمر  1/2 110mint  82,6,لذا حتضر اجلرعة يف وقت مناسب قبل خقن املريض �ا,حيث يكون  نشاط العينة حلظة احلقن 10 Bq 

18إىل نواة  األكسجني18تتفكك نواة الفلور -
8O 

  التفكك وحدد طبيعة اإلشعاع الصادرأكتب معادلة -1

يعطى �لعبارة التالية  بّني أن ثثابت التفكك -2
1/2

2Ln

t
  مث أحسب قيمته  

18حّضر تقنيو التصوير الطيب جرعة(عينة)حتتوي على-3
9F .على الساعة الثامنة صباحا حلقن املريض على الساعة التاسعة صباحا  

18أحسب عدد أنوية الفلور - أ
9F حلظة حتضري اجلرعة  

 من النشاط الذي كان عليه على الساعة التاسعة؟%1ماهو الزمن املستغرق حىت يصبح نشاط العينة مساو� ل - ب

  .                                                                                                                               :  عشر التمرين الثاين

أوت 02املشع إىل مركز إستشفائي يوم  131حيتوي على عينة من اليود  colis"مت إرسال طردا : قدمت على جريدة إخبارية املعلومة التالية

2012, لكن إىل غاية 2012 /10 / يوما كامال".النشاط اإلشعاعي هلذا الطرد, يف يوم  60, مل يتم إستقبال هذا الطرد,أي بعد 01

2012 / 08 / 92,6, يساوي 02 10 Bq 

)أعط عبارة قانون التناقص اإلشعاعي -1 )N t 0لعدد األنوية غري املتفككة لعينة حتتوي ابتدائيا علىN اإلبتدائية  املشعةأنوية  

 1/2tعّرفزمن نصف العمر -2

1/2tعّرب عن عدد األنويةت املتبقية يف العينة من أجل - nt حني)n (عدد طبيعي غري معدوم  

 : بّني أن-  0
1/2

2n

N
N nt  

)اإلشعاعيتعطى عبارة النشاط -3 )A tيف حلظة,t لعينة  مشعة �لعالقة التالية, : 
( )

( )
dN t

A t
dt

  

1/2tأعط عبارة هذا النشاط من أجل -        nt  

1/2إن زمن نصف العمر لليود -4 8,1t jours 2012, فما هو نشاط العينة يف الطرد السابق يوم /10 /   يوما   60,أي بعد 01

64إذا  لعمت أن املريض حيتاج كمية  تقارب  -5 10 Bq  خالل عمليته الطبية,فهل تبقى العينة املشعة املتواجدة يف الطرد  أعاله صاحلة

2012يوم  /10 /   هلذا املريض؟ 01
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2012املشع املتواجدة يف العينة يف الطرد يوم  131ماهي كتلة اليود-6 / 08 /   ؟02

23عدد أفوقادرو: علما أن  : يعطى                                               16,023 10AN mol         131 /M I g mol  

  .                                                                                                                             : عشر التمرين الثالث 

226إن نواة الراديوم 
88Ra  مشعة وتصدر جسيما  

226أكتب معادلة التفاعل املنمذج لتفكك النواة  -1
88Ra  مستنتجا النواة البنتA

Z X من بني األنوية التالية : 

83 82 86 89, , ,Bi Pb Rn Ac. 

11علما أن �بت تفكك الراديوم املشع  -2 11,36 10 S    226,إستنتج زمن نصف عمر الراديوم
88Ra. 

0نعترب عينة كتلتها  -3 1m mg  226الراديوم من أنوية
88Ra  0عند اللحظةt   ولتكنm    كتلة العينة عند اللحظةt 

 : مث أكمل اجلدول التايل tوكتلة العينة يف اللحظة  N, مث أوجد العالقة بني عدد األنوية1/2tزمن نصف العمر عّرف  - أ

  

5tماهي كتلة العينة املتفككة عند اللحظة   - ب  حيث) بت الزمن)؟ ماذا تستنتج؟� 

)أرسم البيان -جـ )m f t  

     
  

       

 

                         

  

1/25t  1/24t  1/23t  1/22t  1/2t  0  t  

            ( )m mg  

 حوالت النووية والتناقص اإلشعاعيالت أن تعرف عنجيب 

Aيعرف ويوظف الرمز -1
Z X 

,يعرف مييز بني النشاطات اإلشعاعية -2 , ,     

 يعرف أنواع ومميزات التفكك  اإلشعاعي-3

دراسة املخطط-4 N Z  خمطط Ségre للتعرف بيانيا على إستقرارية  وعدم إستقرارية النواة 

 العمرلتعرف على زمن نصف ل يفسر خمططات تناقص النشاط اإلشعاعي �ستعمال ا�دول-5

  يتعرف على قانون التناقص اإلشعاعي -6

  يتعرف على �بت الزمن ونصف العمر ومييز بينهما -7

  يتعرف على نشاط عينة مشعة -8

                                                         يطبق مبدأ التناقص اإلشعاعي يف جمال التأريخ-9

 


