
��  األكسجین نواة إلى 18 الفلور نواة تتفكك
��-  

  . الصادر اإلشعاع طبیعة وحدد التفكك معادلة أكتب -1
  λ، احسب قیمة  λ=ln2/t1/2 یكتب النصف عمرمن زبین ان  -2
 Fعلى  تحتوي)  Dعینة ( جرعة الطبي التصویر تقنیو حضر -3

 لحقن صباحا " الثامنة " الساعة في ��
  صباحا " التاسعة " الساعة على المریض

�Fنویدات  أنویة عدد أحسب -أ
  . الجرعة تحضیر لحظة ��

 التاسعة الساعة في علیھ كان الذي النشاط من 1 % مساویا العینة نشاط یصبح حتى المستغرق الزمن ھو ما -ب

    
  
  
 

 1تمرین 
 على توضع أن قبل بالستیكیة أنابیب في احیث توضع  ، الطب في 137 السیزیوم أو 192 األندیوم یستعمل 

  . العالج قصد المریض ورم
��Cs السیزیوم نواة -1

���   إشعاعات  و �βجسیمات  مشعة تصدر   

  γإلشعاعات  النواة إصدار سبب ما. إشعاعات و  �bجسیمات  بالعبارة تصدر المقصود ما -1-1
�Yاإلبن  النواة للنواة ألب مستنتجا یحدث الذي النووي للتحول المنمذج التفاعل معادلة أكتب -1-2

من بین  �

��Xe  : النویدات التالیة
���  ; Ba��

���  ; La��
���  

  احسب .  t=0عند اللحظة  m=1µgالسیزیوم  كتلتھا  من عینة على أنبوب یحتوي -2
  العینة في الموجودة �Nعدد النویدات  -2-1
  العینة لھذه اإلشعاعي النشاط قیمة -2-2
  : تحضیرھا من أشھر  ستة بعد العینة ھذه تستعمل -3
  ؟ حینئذ للعینة اإلشعاعي النشاط النشاط مقدر ما -3-1
  ؟ المتفككة السیزیوم للنویدات المئویة النسبة ھي ما -3-2
  ؟ بدئیةال قیمتھ من %1  ل مساویا یصبح عندما عدمانم العینة ھذه نشاط نعتبر -4

 ھذه تعمیم یمكن وھل ، للعینة اإلشعاعي النشاط النعدام الالزمة الزمنیة المدة τالزمن  ثابتة بداللة أحسب
     λ = 43,3ans للسیزیوم الزمن ةثابت: نعطي   ؟ مشعة نواة أي على النتیجة

  M(Cs)=137g/mol   للسیزیوم الذریة المولیة الكتلة .   :NA = 6,023´1023/mol أفوغادرو ثابت 

 4تمرین 

  مثل الشكل التالي منحنى التناقص اإلشعاعي لنویدة ی
   )أي مجموعة من النوى المتماثلة(
  .حدد الثابتة اإلشعاعیة للنویدة - 1
  .. t1/2حدد عمر النصف - 2
  .حدد عدد النوى البذئیة - 3
    t =24hو t=0sحدد عدد النوى المتفتتة بین اللحظتین  - 2
  ھل العدد المحصل علیھ سابقا یصبح كبیرا إذا تناقصت - 3
  علل؟.جدا درجة الحرارة العینة  

  5تمرین 
 ونظیر 13 والكربون 12 الكربون ھما مستقرین نظیرین شكل على الطبیعیة دورتھ في الكربون عنصر یوجد
   t1/2 = 5570ans .نصف عمره  زمن یبلغ والذي ، 14 الكربون ھو )مستقر غیر( مشع

 14  الكربون یدةنو تركیب أعط -1

:التالیة  بالمعادلة عنھ یعبر نووي تحول ھو ترون بن اآلزوت نواة قذف إن  -2
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�Xالنواة   حدد اإلنحفاظ قانوني بتطبیق

�. 
'متولدة  نواة یعطي 14 الكربون نواة تفكك إن -3 Y�

  النووي التفاعل معادلة أكتب،   �βو دقیقة  �
   .اإلشعاعيذكر بقانون التناقص  -4
    14 للكربون الممیز λللمقدار  العددیة القیمة أحسب ،  λ=ln2/t1/2 أن من النصف وبین زعرف  -5
 العینة لھذه Aاإلشعاع  النشاط بمعرفة ، 2000 عام اكتشفت m(g)كتلتھا  القدیم الخشب من قطعة تأریخ سمح -6

 أحسب. . الدقیقة في تفككا 13,6 ب مماثلة حیة النشاط لعینة قدر حین في ، الدقیقة في تفككا 11,3 ب قدر والذي
  ؟ التي الشجرة قطع سنة ھي وما ،القدیم الخشب قطعة عمر

  2تمرین 
 . طبیعي فقط أحدھا ، مشعة نظائر عدة Poالبولونیوم  لعنصر

 ؟ المشعة النواة و النظیر : من بكل المقصود ما -أ
�Poنواتھ  المشعة النظائر أحد نعتبر - ب

� ��Pbالرصاص  نواة إلى تتفكك التي و  
  جسیما  تصدر و ���

�Poالنظیر  نواة لتفكك المنمذج التفاعل معادلة أكتب -ج
  A و Z قیمتي استنتج ثم �

�Po النظیر من عینة في الموجودة المشعة لنویات اعدد �N لیكن -2
   t=0في اللحظة �

N(t) اللحظة في فیھا الموجودة المتفككة غیر المشعة النویدات عدد  t  لإلشعاعات  كاشف باستخدامα 
   ( a) : التالي القیاسات جدول على الحصول تم رقمي بعداد مجھز

 . السابق الجدول إمأل -أ
 

120 100  80  50  20  0 t( jours)  
0,55  0,61  0,67  0,78  0,9  1  N(t)/N0  

            -ln(N(t)/N0)  
  ln( N(t)/N0)=f(t)- المبیان میلیمتریة ورقة على أرسم - ب
 . إجابتك برر ؟ السابق المبیان مع یتوافق وھل اإلشعاعي التناقص قانون أكتب -ج
�Poللنظیر التفتت  الممیز ةثابت  λ قیمة استنتج المبیان من إنطالقا -د

�   ،  
 Poتعبیر عمر النصف للنواة  أعط -ج

�   ، احسب قیمتھ  

 6تمرین 

أرغون -مند الحرب العالمیة الثانیة ، مكنت تقنیة تعرف باسم بوتاسیوم 40 40
19 18/K Ar من تأریخ أزمنة بعیدة

  .40غاز األرغون  40ینتج عن تفتت البوتاسیوم. 14تعتمد ھذه الطریقة نفس مبدأ التأریخ بالكربون . جدا
.                                                                              محددا طبیعة اإلشعاع المنبعث 40أكتب معادلة تفتت البوتاسیوم : 1
و فضلوا تحدید تاریخ موتھ بتقنیة الزوج . عتر علماء الحفریات في إحدى المدن القدیمة على بقایا لكائن حي: 2 

 40 40
19 18/K Ar .45أدت الدراسة التحلیلیة إلى أن نسبة نوى البوتاسیوم المتبقیة في العینة ھي%  .  

.                                              ثابتة الزمن  بداللة  t1/2 عمر النصف عبر عن. قص اإلشعاعي بداللة عدد النوىأعط تعبیر قانون التنا: 1-2
.                                                                                                                          الذي مضى على موت ھذا الكائن الحي tأحسب التاریخ : 2-2

علل اختیار العلماء للقیاس بتقنیة : 3-2 40 40
19 18/K Ar 14عوض تقنیة الكربون      . 

  .الذي عنده یكون عدد نوى البوتاسیوم المتبقیة، یساوي ربع عدد نوى األرغون المتكونة ’tأحسب التاریخ : 4-2
  t1/2=1,277.109ans : 40، و عمر النصف للبوتاسیوم t1/2=5600ans:  14عمر النصف للكربون 

  3تمرین 

 جزیئات تتبع على تعتمد التي الطبي التصویر طریقة منھا ، السرطان مرض لتشخیص طرق عدة توجد
 في الغلوكوز سكر یتمركز. المشع 18 الفلور بذرة  OH  مجموعة فیھا تستبدل التي الغلوكوز سكر

�Fالفلور  نواة تتمیز . منھ كبیرة كمیة تستھلك التي السرطانیة الخالیا
 t1/2=110minعمر  نصف بزمن ��

  2,6108Bqالحقن لحظة العینة نشاط یكون حیث ، المریض حقن قبل مناسب في وقت تحصر الجرعة لذا
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