
  سلسلة تمارین في التحوالت النوویة
  1تمرین 

ھو الكربون ) غیر مستقر(ونظیر مشع  13والكربون 12یوجد عنصر الكربون في دورتھ الطبیعیة على شكل نظیرین مستقرین ھما الكربون
  . t1/2=5570 ans، والذي یبلغ زمن نصف عمره 14
 .14أعط تركیب نواة الكربون . و األزوت  ،  الفحم : تعطي الرموز   -1

 : إن قذف نواة األزوت بنیترون ھو تحّول نووي یعبر عنھ بالمعادلة   -2

  بتطبیق قانوني اإلنحفاظ حدد النواة 

  .ة التفتت واذكر اسم العنصر الناتجاكتب معادل. -βوجسیم  یعطي نواة بنت  14إن تفتت نواة الكربون  -3

 .: یعطى قانون التناقص اإلشعاعي بالعالقة -4

 .           بالتحلیل البعدي λأوجد وحدة / جـ          . : بیّن أن/  ؟         ب λ،  ،  : ماذا تمثل المقادیر التالیة/ أ

  .14الممیز للكربون  λلقیمة العددیة للمقدار احسب ا -5
تفتتا في الدقیقة، في  11,3لھذه العیّنة والذي قدر بـ  A، بمعرفة النشاط 2000اكتشفت عام  m(g)سمح تأریخ قطعة من الخشب القدیم كتلتھا  -6

ثم احسب عمر قطعة الخشب القدیم، وما  tو  λو  A0: لةبدال A(t)اكتب تعبیر . تفتتا في الدقیقة 13,6لعیّنة حیة مماثلة بـ  A0حین قدر النشاط 
  ھي سنة قطع الشجرة التي انحدرت منھا؟

  2تمرین 
  .�مشّعة وتصدر دقائق  نواة الرادیوم 

 بالنسبة للنواة السابقة؟ 88و  226ماذا تمثل األرقام  -1
  ،    ،    ،     :  متولدة الناتجة من بین النوى التالیةأكتب معادلة التفاعل لتفتت النواة السابقة، مستنتجا النواة ال -2

 .، استنتج زمن نصف عمر الرادیوم  λ=1,36×10-11s-1علما أن ثابتة تفتت الرادیوم المشع   -3

 :tكتلة العیّنة عند اللحظة  mولتكن  t0=0عند اللحظة  من نوى الرادیوم  m0=1mgنعتبر عینّة كتلتھا  -4

  :ثم أكمل الجدّول التالي tوكتلة العینة في اللحظة  Nأوجد العالقة بین عدد النوى .  t1/2عرف زمن نصف الحیاة / أ
5t1/2  4t1/2  3t1/2  2t1/2  t1/2  t0=0  t 

            m(mg)  

  ؟ ماذا تستنتج؟)ثابتة الزمن τحیث ( t=5τما ھي كتلة العیّنة المتفتتة عند اللحظة / ب
  t1/2زمن نصف الحیاة و حدد  m=f(t)أرسم المبیان  / جـ

  3تمرین 
إحدى ھذه التفاعالت تعطى بالمعادلة  235لیورانیوم لفي محطة تولید الطاقة النوویة وعلى مستوى المفاعل النووي تحدث عدة تفاعالت نوویة 

  
  .  yو   xوانین االنحفاظ التي تحققھا معادلة التفاعل النووي و عین سمي ھذا التفاعل ؟ ذكر بق -1
  .  MeVبالـ   Elibreأحسب الطاقة المحررة من ھذا التحول  - 2
  .  235من الیورانیوم   kg 1عند استعمال   E libre totalأحسب الطاقة الكلیة المتحررة  - 3
  .   N = N0 / 4:  نوىأصبح عدد ال  jour 276و بعد مرور  المشع الیورانیوم لعینة من نوىعدد N0 نعتبر  t = 0عند اللحظة   - 4
  .  λاالشعاعي  ة النشاطو ثابت  t1/2واستنتج العالقة بین   ، اإلشعاعيقانون التناقص تعبیر  أعط –أ  

  .  t1/2أستنتج قیمة زمن نصف العمر   - ب 
       m(n) =1.008665u   ;   m(Kr) = 89.81972u   ;  m(U) = 235.043915u:  یعطى  

  m(Ba) = 141.9163u  ;  1u = 931.5 MeV/C2  ,  NA = 6.023. 1023   ،M(U) = 235 g /mol  
  4تمرین 

  .مخطط جانبھوفق التحّوالت الممثلة في ال Pbإلى  Poالبولونیوم  تتیتف
 .وباالعتماد على ھذا المخطط ،أعط رمز النواتین  -1

 من النواتین؟ تت كلأكتب معادلة  تف -2
 .  للنواةعرف طاقة الربط ثم  أحسبھا  -3

  .إلى  m=10,5gكتلتھا  عیّنة من البولونیوم  تتنعتبر تف -4

 tو الزمن  N0البدئیة  نوىبداللة عدد ال N(t)المتبقیة  نوىال ن عددع  عبرنعطى ن

 N(t) =N0:بالعبارة 

 .بقانون مماثل m(t)بیّن انھ یمكن التعبیر عن الكتلة المتبقیة  3-1
 خالل الزمن Ln(mt /m0)تطور    جانبھبیان مالیمثل  2 -3
 عرف زمن نصف العمر - أ

 . t1/2بیان ، أوجد قیمتھماعتمادا على ھذاال -  ب
  یوم ؟ 120ما ھو النشاط اإلشعاعي للعینة بعد 3-2

   NA= 6. 1023/mol    ،1µ =931,5 MeV/c2 :یعطى 
  

  
 النترون البروتون  الدقیقة

 u.m.a 209,9368 1.0073 1.0087الكتلة بوحدة

 




