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  رین في التحوالت النوویة اتمسلسلة 
  1تمرین 

0tنتوفر في لحظة  على عینة من الصودیوم ،Na24
11 )Na24

) إشعاعیة النشاط  11

Na24یبین المنحنى جانبھ تغیر عدد النوى . 0mكتلتھا
  .المتبقیة في العینة بداللة الزمن 11

  . 0mأحسب  .1

 .عرف عمر النصف لنویدة مشعة، وحدد قیمتھ .2
htأوجد كتلة النوى المتبقیة عند اللحظة  .3 35 . 
htأوجد عدد نوى المتفتتة عند اللحظة  .4 13  

124: نعطي
11 .24)(  molgNaM   12310.6،  ثابتة أفوكادرو  molN A ؛  

  2تمرین 
و التي تعتبر  108وتتحول إلى نواة فضة  ترونوترونات البطیئة فتلتقط كل نواة نوإلى حزمة من الن 107 (Ag)نعرض عینة من ذرات الفضة

  : المعطیات                              .     :  من النوى المشعة التي تصدر اإلشعاع 

-I   1- النووي  لحوأذكر قانوني اإلنحفاظ اللذان یسمحان بكتابة معادلة الت .  

  . 107من طرف الفضة  أكتب معادلة التقاط النوترون -2     

- II 1-  ما ھي طبیعة اإلشعاع ؟             

  .محدد النواة  الناتجة  من بین النوى المعطاة في الجدول 108أكتب معادلة تفتت نواة   الفضة  -2    

III ـ نعتبر في اللحظةt = 0 s   تحتوي على 108عینة من الفضةN0  نواة المشعة وN   عدد النوى المتبقیة في
   tاللحظة

 . أكتب قانون التناقص اإلشعاعي  -1
 .t1/2عرف زمن عمر النصف  -2
و تابثة النشاط   t1/2أوجد العالقة التي تربط بین زمن عمر النصف  3

 .   λ استنتج وحدة ،  λاإلشعاعي 

بالعالقة   tیعرف النشاط اإلشعاعي في اللحظة   4
dt

dN
a  

  . و التي تعبر عن عدد التفتتات التي تحدث في الثانیة الواحدة  
Na: بین أن النشاط اإلشعاعي یمكن كتابیھ بالشكل   .  . 
 .   t  .ln(a) = ƒ(t)بداللة الزمن  ln(a)نعطي منحنى تغیرات  5

  .أ ــ  أوجد المعادلة الریاضیة للمستقیم 
  .ب ــ ھل تتوافق مع قانون التناقص اإلشعاعي ؟ علل إجابتك 

  . a0تابثة النشاط اإلشعاعي و كذا قیمة النشاط اإلشعاعي البدئي  λج ــ استنج من المبیان كل من 
  3تمرین 

���ℎالنواة 
  . αتتفتت مصدرة اإلشعاع . نظیر مشیع لعنصر التوریوم  ���

  .ما معنى نظیر مشع  -أ – 1
  .ماھو تركیب نواة التوریوم المشع  - ب     
  .المشع مستعینا بالجدول أسفلھ  اكتب معادلة التفتت اإلشعاعي لنواة التوریوم -جـ     
��المتواجدة في عینة من التوریوم كتلتھا ��أحسب عدد النوى –2 = 1,0. 10���� .   

��: نعطي = �� = 1,66. 10����� .  

�عند اللحظة  – 3 =   من نوى��نتوفر على عینة  0

��−تغیرات . التوریوم المشعة یمثل المبیان في الشكل جانبھ  
�

��
عدد  �حیث  �بداللة الزمن  

  .(t)نوى التوریوم المشع عن اللحظة 
  .أكتب قانون التناقص اإلشعاعي  -أ

  .                       عرف زمن عمر النصف  - ب
  . التوریوم من المبیان أوجد تابثة التفتت اإلشعاعي  وزمن نصف العمر لنواة  -جـ 

  4تمرین 

��المشع  ��لدینا عینة من الصودیوم   t=0 في اللحظة
  m0=64mgكتلتھا  ��

   t=0ماھو عدد النوى الموجودة في ھذه العینة عند ھذه اللحظة  – 1
  m=2mgأصبحت كتلة العینة   t=74h  علما أنھ عند اللحظة -2
  t=74hعدد النوى الموجودة في العینة عند اللحظة  ماھو 2-1
�� �� احسب عمر النصف للصودیوم المشع 2-2

��  
����  للصودیوم   λأوجد ثابتة النشاط االشعاعي  2-3

��  
         Na=6,67.1023mol-1   عدد افوكادرو 
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