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  صحیح أو خطأ: أجب عن كل جملة بـ. مستقلة خاصة بموضوع التحوالت النوویة اقتراحاتھذا التمرین یشمل عشرة جمل 
  .....بتعریف ، حسابات ، معادالت نوویة   اختیارك علالم

تحصلت ماري على جائزة نوبل للفیزیاء . البولونیوم ثم الرادیوم: اكتشفا عنصرین كیمیائیین ھما" Pierre et Marie Curie"بیار و ماري كیري    
  .م1911م ثم للكیمیاء سنة 1903سنة 

226الرادیوم 
88 Ra باعثا دقیقة  تفتتی)α .( نواة متولدة نظیر للرادون)Rn ( والضغطوھو غاز في الشروط العادیة لدرجة الحرارة.  

228الرادیوم 
88 Raالنشاط إشعاعي 

   

  خطأ  صحیح  االقتراح

208نواة البولونیوم 
84 Po  بروتون124نیترون و  84تتكون من.      

      .اتھایكتلة نواة الرادیوم تساوي مجموع كتل نو

                                                               :الرادیوم ھي تفتتمعادلة 

226الرادیوم
88 Ra 222و الرادون

86 Rn نظیران.      

النشاط إشعاعي228Raالرادیوم  الفرنسیوم  ینتج تفتتھ نواةFr       

222الرادون نوىتكون النسبة المئویة ل Jours 11,4خالل مدة زمنیة قدرھا 
86 Rn و نصف عمر الرادون  .%12,5المتبقیة ھي

226
86 Rn3.8ھو Jours  

    

226 علما أن نواة الرادیوم
88 Ra   تفتتات تتشكل بعد سلسلةα و  238لنواة الیورانیوم

92U  أثناء ھذه التفتتات المتتالیة تنبعث

و ثالثة  αجسیمتان  

  
226نواة رادیوم    2,0.104اي Bq 6,0.105نشاطھا اإلشعاعي  226علما أن عینة من الرادیوم 

88 Raتتفتت خالل دقیقة واحدة.  

    

      8MeVتساوي   خالل التحولالطاقة المتحررة 

  فإذا كان ثابتھ اإلشعاعي. 1m3في حجم مقداره  3,75.103Bqھو 222علما أن النشاط اإلشعاعي لغاز الرادون

 =2,10.10-6S-1 λ   222كمیة مادة الرادونتكونRn1فيm3  15-3.10المسؤولة عن ھذا النشاط ھي تقریبا mol  

    

  :1an=3,156.107s          J 1eV=1,602.10-19        ms-1  C=2,998.108        =6,02.1023mol-1 NA 
  الرادون  الفرنسیوم  الرادیوم  األكتینیوم  الثوریوم  البروتاكتونیوم  العنصر
 Pa Th Ac Ra Fr Rn  الرمز

   86 87 88 89 90 91  العدد الذري

4نواة  226Raنواة  الفرد
2 He  1

1P  1
0 n  

m(kg) 3,752438.10-25 6,64465.10-27 1,672691.10-27 1,674927.10-27 
  2تمرین 

32الفوسفور المشعیعتبر 
15 Pنمط إشعاعھ . من أھم العناصر المستعملة في الطب النووي یوم 14,3   وزمن نصف عمره  .  

11: مقتطف من الجدول الدوري,    m(P)=5,310-26Kgنعطي   12 13 14 15 16 17; ; ; ; ; ; .Na Mg Al Si p S Cl
  

  

 الفوسفور  تفتتأكتب معادلة  -1
 32من الفوسفور m0=10-8gبدئیة   یحقن مریض بعینة من محلول فوسفات الصودیوم الذي یحتوي على كتلة -2
 .في العینة المستعملة البدئیةأحسب عدد النوى  -3
 . λالنشاط اإلشعاعي بالرمز  ةیرمز لثابت -4

 .ثم أحسب قیمتھ t 1/2و زمن نصف العمر λقانون التناقص اإلشعاعي واستنتج العالقة التي تربط بین  أعط
 .t=0 Sواحسب قیمتھ عند اللحظة   (t)للعینة المشعة عند اللحظة A(t)عرف النشاط اإلشعاعي  -5

التي یصبح فیھا نشاط العینة مساویا لـ t1أوجد اللحظة  -6
1

10
 .البدئیةقیمتھ 

)0یمكن كتابة  t=nt1/2بین أنھ عند اللحظة  -أ )
2n

A
A t . 

 ........ t1/2 ;2t1/2 ; 3t1/2  ,4t1/2  ,5t1/2   مستعمال اللحظات tبداللة الزمن   A(t)مثل كیفیا  تغیرات  - ب
وفق  تفتتوھو عنصر مشع و ی α دقائقمنیوم بواسطة الوم بقذف نوى األل1934ھو أحد النظائر التي تحصل علیھا العالم كیري سنة  30الفوسفور -7

النشاط  المستقر 30 متحوال للسیلیسیوم.  

  1µ=1,6610-27KG    /     1eV=1,610-19J    /   C=3108m.s-1      /    NA=6,0231023mol-1     :المعطیات
30  الجسیم

15 P  البروتون  النوترون  

 m(30P)=29,97006u mn=1,00866u mp=1,00728u  الكتلة

 El/A=8,48MeV/nucléon: ھي 31طاقة الربط لنویة  نواة  الفوسفور
 .بالوحدة الكیلوغرام  30ثم أحسب النقص الكتلي لنواة الفوسفور .  Elأعط تعریفا لطاقة الربط للنواة  - أ

  إجابتك؟ علل 31Pأو  30Pأي النظیرین أكثر استقرارا .   30لنواة الفوسفور  Elأحسب طاقة الربط للنواة   -  ب
 




