
  سلسلة تمارین في التحوالت النوویة
  1تمرین 

 :من بین األسباب المحتملة لعدم استقرار النواة ما یلي -1
  .عدد كبیر من اإللكترونات بالنسبة للبروتونات -    .عدد كبیر من النوترونات -
 .عدد ضئیل من النوترونات  -   .عدد كبیر من البروتونات بالنسبة للنوترونات -
  .العبارات المناسبةاختر 

: الذري محصور في المجال المخطط المرفق یضم النوى المستقرة للعناصر التي رقمھا  -2
1≤Z≤7 . كیف تتموضع ھذه النوى في المخطط(N,Z) ؟ 
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��   :وباستخدام المخطط بیّن  
 .-βمجموعة النوى المشعة ذات النشاط االشعاعي   - أ

 .+βمجموعة النوى المشعة ذات النشاط االشعاعي   -  ب
 ما الذي یمییز كل مجموعة؟  -  ت
  .14اكتب معادلة تفتت الكربون   -  ث

  2تمرین 
یبلغ النشاط اإلشعاعي البدئي لھذا .  t1/2=30,2 ansالمشع الذي یتمیز بزمن نصف العمر  137 ُجھز مخبر بمنبع إشعاعي یحتوي على السیزیوم

  . a0=3,0×105Bqالمنبع  
��Csتتفتت نوى السیزیوم  )1

 . -βوفق النشاط  ���
 .137اكتب معادلة التفاعل النووي المنمذج لتفتت السیزیوم   - أ

 .النشاط االشعاعي لنواة السیزیوم  ثابتة λاحسب قیمة   -  ب
 .الموجودة في المنبع لحظة استالمھ 137كتلة السیزیوم  m0احسب   -  ت
 .للمنبع a(t)اكتب تعبیر قانون النشاط اإلشعاعي    -أ )2
 كم تصبح قیمة نشاط المنبع بعد سنة؟  - أ

 ما قیمة التغیر النسبي للنشاط اإلشعاعي خالل سنة واحدة؟  -  ب

=a(t)یصبح المنبع غیر صالح لالستعمال عندما یصبح لنشاطھ اإلشعاعي قیمة حدیة   )3
��

��
 .، كم یدوم استغالل المنبع  

��L: المعطیات
     ،Ba��

     ،Cs��
     ،Xe��

     ،I��
  .NA=6,02×1023 mol-1    ،M(Cs)=136,9 g/molثابتة أفوقادرو       

   3تمرین 
لعنصر . م في أحد الخامات1898اكتشف أّول مرة سنة . 84ورقمھ الذري  Poعنصر مشع، نادر الوجود في الطبیعة، رمزه الكیمیائي  البولنیوم

ألن أغلب نظائره تصدر أثناء تفتتھا ھذه  �یعتبر البولونیوم مصدر لجسیمات . 210البولونیوم عدة نظائر ال یوجد منھا في الطبیعة سوى البولونیوم 
  .یماتالجس

 للعنصر نظائر -عنصر مشع                        - :  ما المقصود بالتعبیر -1
�Pbونواة متولدة ھي  � دقائقمنتجا  210یتفتت البولونیوم  -2

  .Zو  Aاكتب معادلة التفتت النووي محددا قیمة كل من  . �
 .a0=108Bqھو  t=0وأن نشاط عینة منھ في اللحظة  t1/2=138 joursھو  210إذا علمت أن زمن عمر النصف البولونیوم  -3
 .         λثابتة التفتت  أحسب -أ

  .t=0الموجودة في العیّنة في اللحظة  210عدد نوى البولونیوم  N0 أحسب - ب
  .t=0المدة الزمنیة التي یصبح فیھا عدد نوى العیّنة المشّعة مساویا ربع ما كان علیھ في اللحظة  أحسب - ج

  4تمرین 
  .البیكرال ھي وحدة القیاس المستعملة في النشاط اإلشعاعي، عرف البیكرال  -1
��Irتفتت نواة اإلیریدیوم  -2

��Ptیعطي نواة البالتین  ���
  .γیصاحب ھذا التفتت إصدار لإلشعاع . المشعة أیضا ���

 .التحّولاكتب معادلة تفتت نواة اإلیریدیوم، موضحا نوع النشاط اإلشعاعي الموافق لھذا  -أ
 .خالل ھذا التحّول γفّسر إصدار اإلشعاع  - ب 
  .a=3,4×1014Bqمن اإلیریدیوم ھو  1gالنشاط اإلشعاعي لـ  -3
 .من العینة 1gالموجودة في  Nحدد عدد نوى اإلیریدیوم  -أ 

 .نصف العمر لإلیریدیوم t1/2احسب  - ب 
:   تحدث تفاعالت متسلسلة في الشمس والتي یمكن نمذجتھا بالمعادلة التالیة. إن االندماج النووي ھو مصدر الطاقة كما في الشمس والنجوم -3
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  .MeVوكذا الطاقة المحررة لتشكل نواة الھلیوم بـ  uالذریة  ةلھذا التفاعل بوحدة الكتل Δmاحسب النقص الكتلي 
     1u=1,66×10-27kg    ،c=3×108m.s-1    ،NA=6,02×1023mol-1   ،1eV=1,6×10-19joule       :اتالمعطی

�e النواة
�  n�

�  p�
�  He�

�  
joursIrt 831,73)(192

772/1   
   0,0005 1,0087 1,0073 4,0015 ( u )الكتلة بـ 

  5تمرین 

Pb206ینتج أثناء تفتتھا نویدة الرصاص ,  إشعاعیة النشاط من طراز  XAZالنویدة 
82 .  

 :و تعرف على النویدة األصلیة في الجدول  Zو   Aأكتب معادلة التفتت محددا قیمتي  1-) 

  . XAZمن 1gو استنتج الطاقة الناتجة عن تفتت  XAZالناتجة عن تفتت النویدة    Eالطاقة ,  MeVأحسب ب الوحدة   2-) 

)m()=4 ,0039u ,   )=210,0482u    m   :نعطــــي   XAZ,)=206,0385u Pb206
82m(  27-1,66.10=وkg    1u=931,5MeV.C-2 .  

  البولونیوم  البزموت  التالیوم  الزئبق  العنصر

 80Hg  81Tl  83Bi   84Po  الرمز

 




