
  
 

1تمرین   
تاسیوم یتواجد النشاط اإلشعاعي الطبیعي في الكائنات الحیة و األنسجة العضویة و العظام التي تحتوي على عناصر مكونة من نظائر مشعة مثل البو

40
19 K 14و الكربون

6 C.  

  .14الكربون  نویدة -1

إشعاعي النشاط  14الكربون : 1-1  14ینتج عن تفتتھ نواة األزوت
7 N  و خالل ھذا التفتت تنبعث إشعاعات.  

                                                                                         .    ؟ أكتب معادلة ھذا االنبعاث فسر كیف یتم انبعاث اإلشعاعات 

في كربون الخشب األحفوري  14تمكن الجیولوجیون من إیجاد قیمة نسبة الكربون . أثناء ثوران بركان ، اختفت غابة مجاورة لھ تحت األنقاض : 2-1
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  .متى حدث البركان ؟  
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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
  .اكتب قانون التناقص االشعاعي  واحسب الثابتة االشعاعیة  للكربون-1
  t=0النشاط االشعاعي  عند  a0 ; t ; λبداللة    aاوجد تعبیر النشاط -2
تفتتا في الثانیة لكل غرام واحد من الكربون   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  
  .حدد بالسنوات عمر قطعة الجلد - 3-1
  .في اي حقبة  عاش الفرعون توت عنخ امون .  1995ن القساسات تمت سنة علما ا - 3-2
3مرین ت  

ھذا االكتشاف استدعى تدخل علماء اآلثار . نحن أمام جمجمتي رجلین تم العثور علیھما من طرف عمال البناء أثناء انجازھم ألشغال تتعلق بإنشاء میناء
طرحت عدة أسئلة على الباحثین، ھل عاشا في نفس . سنة 30000-سنة و  60000-ترة الممتدة بین الذین أكدوا أن الرجلین عاشا بأوروبا خالل الف

لإلجابة عن ھذه األسئلة استعملت طریقة التأریخ . تحمل أثارا للضرب تؤكد ذلك) 1الرجل (الفترة؟ ھل یتعلق األمر بجریمة قتل خصوصا جمجمة 
 .حي ثابتة، عند موت ھذا الكائن تتناقص ھذه النسبةفي الكائن ال 14تكون نسبة الكربون . بالكربون

  7Nنوات االزوت : نعطي. 14للكربون  -اكتب معادلة التفتت  -1
  . سنة، اوجد الثابتة اإلشعاعیة  5570ھو  14نصف العمر للكربون  -2
التي نعتبرھا أصال  t=0عدد النوى المشعة التي تتواجد عند اللحظة  N0نسمي  -3

و  t1/2في اللحظات  N0بداللة  14للكربون  Nللتواریخ، اوجد عدد النوى المتبقیة 
2t1/2  3وt1/2  4وt1/2  5وt1/2 .  

و  2cmب  t1/2: السلم . بداللة الزمن  N(t)/N0مثل مبیانیا تغیرات نسبة  -4
N(t)/N0=1  10بcm .  

  أعطى تحلیل عظام الجمجمتین النتائج الجدول اعاله -5
  ) 1الرجل (انطالقا من نتائج التحلیل، حدد عمر عظام جمجمة اندیر  - 5-1
 . ھل تتطابق ھذه النتیجة مع األخبار المقدمة من طرف العلماء - 5-2
علما أن دراسة ھذه الجمجمتین ) 2الرجل (في أي سنة میالدیة توفي سبیاند  - 5-3

  ".سبیاند ھو الذي اغتال اندیر: " ھل باستطاعتنا القول أن.  م2000أجریت سنة 
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32الفسفور 
15P  1/2مشع ، یتفتت بانبعاث إلكترون ، عمر نصفھ 14,3t jours  و ینتج عن تفتتھ نواة الكبریت ،S  .  

  .أكتب معادلة التفتت  -1

0tعند اللحظة  -2   22، نتوفر على عینة من الفسفور تحتوي على
0 10N noyaux .  

0تعطي العالقة 
dN

N
dt

   عدد نوى الفسفور المتبقیة عند كل لحظةt  حیث  0تابثة التفثث ،  بین أن التعبیر
tN N e   قانون التناقص

  .االشعاعي ھو حل للمعادلة التفاضلیة  

1jourب  ، أحسب  t1/2=Ln(2)/ثم أوجد العالقة  1/2tعرف نصف العمر  -3  .  

  .بداللة الزمن  lnNأعط تعبیر  -4
  .بداللة الزمن  lnNیعطي الجدول التالي  تغیرات  -5

45  40  35  30  25  20  15  10  5  0  ( )t jours  

48.48  48.73  48.94  49.25  49.43  49.69  49.91  50.16  50.41  50.66  lnN  
lnأرسم المبیان  - ( )N f t  ثم تحقق من قیمة  3المحددة في السؤال .  
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