
  خ ر 3: يتقٍ انقزيي يحًذ                                                                                                          انقسى 

فيزياء    سيذي خانذ                            ثاني في ال  2011/2012: يىسى                                   (ساعة واحدة : المدة  )الفرض ال

تمرين األول  :ال

ٌ ثقيم اصطُاػي يؼطي إشؼاع  -1  يستخذو في  وγ وإشعاع αانثهىتىَيىو يؼذ

ىويح ىويح إلَتاج انطاقح وكذنك في انزؤوس اُن فاػالخ اُن . اًن

 Pu239 اػط يكىَاخ َىاج انثهىتىَيىو  -1-1

ظيز  -1-2   ػزف اُن

اتجح 238 اكتة يؼادنح تفكك َىاج انثهىتىَيىو  -1-3 ىاج االتٍ اُن ٌ اُن  ػهًا ا

 .في حانح يثارج

  γ فسز اَطالق إشؼاع  -1-4

  والموليبذيهTe135 عىذ قذف وواة البلوتوويوم بىتزون يىتج عىصز التيلور -2

 Mo102    

 .اكتب معادلت التفاعل -2-1

قص انكتهي خالل انتفاػم  -2-2   Kgاحسثها تـ .  أػط ػثارج اُن

حزرج يٍ هذا انتفاػم   -2-3  MeVأحسثها تـ .  أػط ػثارج انطاقح اًن

 : َؼطي طاقاخ انزتط  نألَىيح انتانيح  -3

حزرج يٍ انتفاػم تذالنح طاقاخ انزتط نالَىيح  -3-1 .   اكتة ػثارج انطاقح اًن

حسىتح  في انسؤال   3-2احسثها وقارَها يغ انطاقح اًن

ٌ نكم َىاج  -3-2 ٌ استقزار هذِ االَىيح . احسة طاقح انزتط نهُىكهيى  (ػٍ تكانىريا أجُثيح).                                   قار
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فيزياء    سيذي خانذ                    ثاني في ال    2011/2012:     يىسى                                        (ساعة واحدة : المدة  )الفرض ال

تمرين األول  :ال

ٌ ثقيم اصطُاػي يؼطي إشؼاع  -1  يستخذو  وγ وإشعاع αانثهىتىَيىو يؼذ

ىويح ىوي إلَتاج انطاقح وكذنك في انزؤوس اُن فاػالخ اُن . في اًن

 Pu239 أػط يكىَاخ َىاج انثهىتىَيىو  - أ

ظيز  - ب   ػزف اُن

ىاج االتٍ 238 اكتة يؼادنح تفكك َىاج انثهىتىَيىو  - خ ٌ اُن  ػهًا ا

اتجح في حانح يثارج  .اُن
  γ فسز اَطالق إشؼاع  - ث

 عىذ قذف وواة البلوتوويوم بىتزون يىتج عىصز  -2

Mo102   والموليبذيهTe135التيلور    

 .اكتب معادلت التفاعل - أ

قص انكتهي خالل انتفاػم  - ب   Kgاحسثها تـ .  أػط ػثارج اُن

حزرج يٍ هذا انتفاػم   - خ  MeVأحسثها تـ .  أػط ػثارج انطاقح اًن

 : َؼطي طاقاخ انزتط  نألَىيح انتانيح  -3

حزرج يٍ انتفاػم تذالنح طاقاخ انزتط نالَىيح  - أ  اكتة ػثارج انطاقح اًن

حسىتح  في انسؤال .    خ- 2احسثها وقارَها يغ انطاقح اًن

ٌ نكم َىاج  - ب ٌ استقزار هذِ االَىيح . احسة طاقح انزتط نهُىكهيى  (ػٍ تكانىريا أجُثيح).                                              قار
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ىاج 𝑃𝑢94 اُن
239. 𝑇𝑒52

135. 𝑀𝑜42
102. 

.1,79 (MeV)طاقح انزتط  103. 1,12. 103. 8,64. 102. 
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𝑚 𝑀𝑜42
102  = 101,9103𝑢 

𝑚 𝑇𝑒52
135  = 134,9167𝑢 

𝑚 𝑃𝑢94
239  = 239,0530𝑢 
𝑚𝑛 = 1,0089𝑢 

 مستخزج مه الجذول الذوري 
 

 
 

 كتل بعض الذراث 

 بعض عالقاث التحويل 
1MeV=1,6022.10 -13 J 
     1u=1,66043.10-27Kg 
C=2,9979.108 m.s -1 
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