
  
 
 
 

  1تمرین 
I -  امأل الجدول التالي بدون االستعانة بالجدول الدوري أو أیة وثیقة أخرى:  

              أوكسیجین  ھیلیوم  اسم العنصر 
He2  رمز النواة

4    C6
12  H1  6

....  2
...  lC35    

    17          8    عدد البروتونات 
  20    1  8      8    عدد النوترونات 

  37        1        عدد النویات 
II -  التالیة باالستعانة بالجدول الدوري اكتب معادالت التفتتات:  
α  بالنسبة لنواة الرادونRn86

222            . -  β  بالنسبة لنواة البوتاسیومK19
40.                 β+  بالنیبة لنواة الفوسفورP16

30             .  
- β   بالنسبة لنواة السیزیومCs55

137        α  بالنسبة لنواة البولونیومPo84
210     .         β+   بالنسبة لنواة الكوبالتCo27

53  
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  2تمرین 

  ).إشعاعي النشاط ( 124والیود ) إشعاعي النشاط ( 131والیود ) مستقر( 127الیود : من ثالثة نظائر I53یتكون عنصر الیود

gmكتلتھا  131خالل عملیة للفحص الطبي ابتلع مریض كمیة من الیود  10  . 8,1المستعمل في الطب ھو  131عمر النصف للیودj  

  .  أعط تعریف النواة المشعة  -1
  .Te، Xe: محددا القوانین المستعملة علما أن النواتین المتولدتین على التوالي 124والیود  131معادلة التفتت لكل من الیود  أكتب -2

1131: نعطي.  0mذات الكتلة  131عدد النوى الموجودة في عینة الیود  0Nأحسب -3
53 .131)(  molgIM  . 

 ؟   ما قیمة ثابتة النشاط اإلشعاعي  -4
 .  لھذه العینة 0aأحسب النشاط  -5

 .  0mمن الكتلة  75%التي یتفتت عندھا  1tحدد اللحظة  -6

 .  یوما من االبتالع 30المتبقي في جسم المریض بعد  131أحسب كتلة الیود  -7
  .  المستعملة 131من كتلة الیود  1%أحسب المدة الزمنیة الالزمة لكي تبقى في الجسم نسبة  -8
 

  4تمرین 
  التالیة ، حدد النظائر،ثم أعط أسماء العناصر الموافقة لھا من بین النویدات -1

) :        استعن بالجدول الدوري للعناصر(  
12 31 16 6 14 40 43
6 16 8 3 6 20 20; ; ; ; ; ;X X X X X X X   .  

الصودیوم  -2
24
11 Na  إشعاعي النشاط 

.  

  .المتولدةأكتب معادلة تفتتھ ، ثم سمي النواة : - 1-2

  ما مصدرھا ؟. خالل ھذا التفتت ، تنبعث إشعاعات : 2-2

تخضع نواة األورانیوم  -3
238
92U  وإلى سلسلة من اإلشعاعات 

206، للحصول على نواة الرصاص 
82 Pb.  

وحدد ماھیة الدقائق : 1-3 
  .؟ أعط رموزھا

تعبر المعالة التالیة على حصیلة التفتتات اإلشعاعیة لألورانیوم: 2-3
238
92 U:

238 206
92 82U Pb x y      

و اكتب حصیلة التفتتات اإلشعاعیة لألورانیوم yو xحدد القیم 
238
92 U.  

  
  5تمرین 

C14النویدة 
C14تبقى نسبة النظیر.  5580ansونصف عمرھا   β-اشعاعیة النشاط 6

ثابتة في الكائنات الحیة  ولكن بعد وفاتھا  تتناقص ھذه النسبة    6

  .ویمكن بذلك تحدید  تاریخ الوفاة 
نرید تحدید الحقبة التي حكم . اكتشف قبر الفرعون توت عنخ امون سلیما بوادي الملوك بالقرب من االقصر بمصر  وكانت توجد قطعة جلدیة بلحده

  .فیھا ھذا الفرعون
  .التناقص االشعاعي  واحسب الثابتة االشعاعیة  للكربوناكتب قانون -1
  t=0النشاط االشعاعي  عند  a0 ; t ; λبداللة    aاوجد تعبیر النشاط -2
تفتتا في الثانیة لكل غرام واحد من  0.138قیاس قیمة النشاط االشعاعي لنویدة الكربون لقطعة الجلد التي وجدت في قبر توت عنخ اعطى   -3

  .بالنسبة لكائن حي  0.209بینما تساوي تلك القیمة  الكربون  
  .حدد بالسنوات عمر قطعة الجلد - 3-1
  .في اي حقبة  عاش الفرعون توت عنخ امون .  1995علما ان القساسات تمت سنة  - 3-2
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