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  .XAZالتفتت للنواة  تابثة أحسب قیمة  )4

XAالنواة  حددباالعتماد على النتائج المحصل علیھا )  3
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Cl35المنمذج لتحول النواة  التحولأكتب معادلة ) 4
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  .XAZالنواة  إلى 

  للنواةعرف طاقة الربط ) 5

  .XAZنواة  نویةلطاقة الربط و   XAZطاقة الربط للنواة أحسب ) 6
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2تمرین   

����نواة الرصاص تنتج 
����واة البولونیوم عن تفتت ن ���

���   

 .االشعاعي للنواةالنشاط وحدد طبیعة , المنمذج لتفتت نواة البولونیوم  حولأكتب معادلة الت -1

  m0= 10-5gفي عینة من البولونیوم كتلتھا  تواجدةلما   N0عین عدد النوى  -2

 في العینة والمدونة في الجدول التالي  (N)عدد النوى المتبقیة  من تحدید  (t)قیاس النشاط االشعاعي في لحظات مختلفة  مكن -3

240  200  160  120  80  40  0  t(Jours) 

0.30  0.35  0.45  0.55  0.67  0.82  1.00  N/N0  

              -ln(N/N0)  

f(t)     )−ln=أرسم المبیان  - أ
�

��
( 

����البولونیوم  عمروزمن نصف ) λ(التفتت االشعاعي  تابثةأوجد   -  ب
��� 

 من قیمتھا البدئیة   %10ماھو الزمن الالزم لتنخفض كتلة العینة الى النسبة   -  ت

 ماھو نشاط العینة في تلك اللحظة   -  ث

      3t1/2 ;  2t1/2 ; t1/2وبین اللحظات   m=f(t)أرسم كیفیا تغیرات   -  ج

 M(Po) :  210g/mol   , NA= 6.023×1023 /mol :معطیات
 

  3تمرین 

��Xe نواة الكزینون 
� �� یتولد عن تفتتھا نواة السیزیوم�� اشعاعیة النشاط   ���

  t1/2=9,2hعمر نصف نواة الكزینون ھو �
  Z و  A اكتب معادلة التفتت و حدد  1
����الكزینون علما أن كتلة عینة  2

 a=284Bqیصبح النشاط اإلشعاعي للعینة   t=9h و عند اللحظةa0 نشاطھا ھو   m0 ھي   t=0عند اللحظة���
   t و الزمن  t1/2 وa0 النشاط اإلشعاعي بداللة   a أعط تعبیر 2-1
  m0  واستنتج  a0 احسب قیمة  2-2
 من الكتلة البدئیة %75حدد اللحظة التي یتفتت عندھا  2-3

)m: نعطي  ����
��� )=2,24.10-25 Kg  

 




