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ض اروض فض مادض للعلوض للفيزمافيضض صلضلل2 فرض مفروض رقضض
 

 :1 تمرينال
في لحظة ما نعتبرىا مبدأ .  = 43,3 ans حيث لو ثابت الزمن يقدر بـ Cs137يحتوي منبع مشع عمى عينة من أحد نظائر السيزيوم 

N0 = 4,1.10  كان عدد األنوية المشعة و غير المتفككة t0لألزمنة 
14

 noyaux. 
 .ىل يمكن أن نعمم لحظة تفكك نواة واحدة من بين األنوية المشعة؟ عّمل -1

 .ىل يمكن متابعة تفكك العينة السابقة؟ عّمل -2

 .أحسب قيمة نصف عمر السيزيوم -3

 ؟8، 4 ، 2:  مقسوما عمىN0ما ىي المحظات التي يكون فييا العدد  -4

 . ثم أحسب قيمة أكتب قانون التناقص اإلشعاعي بداللة  -5

 .عّرف النشاط اإلشعاعي في لحظة ما- أ -6

 .N(t) و عدد األنوية غير المتفككة A(t)أكتب العالقة التي تربط النشاط اإلشعاعي - ب
 .t0أحسب النشاط اإلشعاعي عند - جـ
 .ىل يمكن أن نتوقع النتيجة؟ عّمل . t = t0 + 1 heureنقوم من جديد بقياس النشاط عند المحظة - د

 

 :2التمرين 
I -نعتبر التحوالت التالية: 

C14يتحول  - أ
N14 إلى 6

7. 

H2 و نترون من Heينتج  - ب
H3 و 1

1
. 

U235يقذف  - ت
92

Xe140 بنترون فيعطي 
54

Sr94 و 
38

 . و نترونين

H2كيف يسمى  -1
H3 و 1

 .عّمل .1

 .عّبر عن كل تحول نووي بمعادلة -2

 .صنف ىذه التحوالت النووية باستعمال جدوال -3

 .(ت)أحسب الطاقة المحررة من تفاعل التحول  -4

 ؟(ت)ما ىي النواة األكثر استقرارا من بين نواتي نواتج التحول  -5
II -  إّن النواةC14

اكتشف .  و تستعمل في تحديد تاريخ وفاة الكائنات الحيةt1/2 = 5580 ansليا زمن نصف عمر  (أ) في التحول 6
 .نريد تحديد الحقبة التي حكم فييا ىذا الفرعون. قبر فرعون توت عنخ أمون سميما بوادي المموك بالقرب من األقصر بمصر

 بينما تكون g 1 تفككا في الثانية لكل 0,138 الموجود في قطعة جمدية نزعت من جسمو أعطى 14إّن قياس النشاط اإلشعاعي لمكربون 
 . تفككا في الثانية بالنسبة لمكائن الحي0,209تمك القيمة تساوي 

 (.ans)أوجد عبارة عمر قطعة الجمد ثم أحسب قيمتيا بالسنوات  - أ

 في أي حقبة عاش ىذا الفرعون؟. 1995عمما أّن القياسات تمت عام  - ب

 بالتوفيق    

m(n) = 1,00866 u 

m(p) = 1,0087 u 

m( U235
) = 234,99332 u 

m( Sr94
) =93,89451 u 

m ( Xe140
) = 139,892 u 

1 u = 931,5 Mev/c
2 


