
  **تلك الفرحةبفال تبخلوا علینا ،لنانجاحكم ھو أكبر فرحة **

  :ول التمرین األ

  تشرنوبیل: الغیمة اإلشعاعیة لـ
أحد المفاعالت للمركز انفجارأدى إلى ) أوكرانیا(وقع حادث مرعب بالمركز النووي لتشرنوبیل1986أفریل 26في یوم

تحریر كمیة من العناصر اإلشعاعیة في الغالف الجوي المحیط، ھذه الغیمة اإلشعاعیة أحاطت بالكرة األرضیة،نجم عنھ
                 .أوكرانیا، بیالروسیا، فنلندا، سكاندینافیا، بولونیا، ألمانیا باتجاه فرنسا وإیطالیا: وكانت قد مست كل من الدول

131من بین العدید من العناصر الملفوظة في الجو نسجل الیود
53I 137والسیزیوم

55Cs الباعثین لإلشعاع–β131، الیود
                                                                 .                 أیام 8الطب یتمیز بفترة نصف عمر قدرھاالمستخدم في میدان 

                                                                                                                      .β–عرف نمط التفكك-1
                      أكتب معادلة التفكك لھذا العنصر المشع؟، Xeیتشكل عن التفكك اإلشعاعي للیود عنصر األكزیون-2
                                                                                       .ر الیودلعنصλأحسب ثابت النشاط اإلشعاعي-3
                                             . N0ة المنتشرمن أنویة الیود في الجو، أحسب عدد األنویة Kg 100تم انتشاراالنفجارلحظة -4
                                 لكمیة الیود في الجو لحظة وقوع اإلنفجار؟  Bqبوحدة البیكریلبكم یقدر النشاط اإلشعاعي -5
) غیمة إشعاعیة(تشكلفباقي الكمیة أماھبطت في حدود موقع الحادث،االنفجارمن كمیة الیود المنتشرة بعد %80-6

         قیس نشاطھا اإلشعاعي فكانھا عند وصولحیث ، Km 3.103مست األراضي الفرنسیة بعد رحلة قاربت
A=2.1018 Bq .وكم كانت سرعتھا المتوسطة لترحالھا؟كم من الوقت استغرقت الغیمة لكي تصل إلى فرنسا؟  

  . 6,023.1023: ، عدد أفوقادرو g.mol-1M(131I) 131 =     :یعطى

  :ثانيلالتمرین ا

P32الفوسفور 
و فترة نصف β–نمط اشعاعھ .نظیر مشع یستعمل في الطب النووي لتخریب الكریات الحمراء الزائدة 15

                                                                                                                      .  t1/2=14,3 jourهعمر
                                                                                                      .المنبعثβ–ھي طبیعة الجسیمما-1
                                                                  .اكتب معادلة التفكك اإلشعاعي الحادث ، مع ذكر القوانین المستعملة -2

ClSPSiAlMgNa: یعطى        17161514131211 ,,,,,,.                                                                  
       .32من الفوسفور    m0=10,0.10-9 gنحقن للمریض في الورید جرعة من فوسفات الصودیوم تحتوي على كتلة- 3

m(P)=5,31 .10-23كتلة نواة الفوسفور أنعلما 32للفوسفور N0نویة االبتدائیة احسب عدد األ-أ        g.               
                                                                                   .s -1ـثم احسبھ بt1/2بداللة اكتب عبارة -ب      

. tفي اللحظة N(t)و عدد االنویة A(t)، و استنتج العالقة بین tللعینة المشعة عند اللحظة A(t)عرف النشاط-جـ       
                                                                .لعینة الفوسفور التي تلقاھا المریض A0استنتج قیمة النشاط -د       
(التي یصبح فیھا النشاط یساوي t1احسب اللحظة -ھـ      

10

1
                                                         .A0القیمة )

4t1/2:الحاسبة، مع تمثیل قیم النشاط الموافق للحظاتاآللةبدون استخدام A=f(t)ارسم المنحني -4 , 3t1/2 , 2 t1/2 , t1/2

.المحسوبة سابقا 1tاستنتج بیانیا اللحظة -5

:ثالثالتمرین ال

U235نواة الیورانیوم قذف عند 

  :التفاعل النووي التالیةتنشطر معطیة نواتین حسب معادلة إنھا فبواسطة نترون 92
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  مبینا الطریقة المتبعة  (z)و (y )كل منأوجد-1
.                                                        الیورانیوم من واحدةالجول الطاقة المتحررة من انشطار نواةوحدة احسب ب-أ -2

  .من الیورانیوم m= 200 gاستنتج قیمة الطاقة المحررة عن كتلة-ب     
)El:والحدید ھي على الترتیبالیورانیوم تي الربط لنواتيطاقإن- 3 Fe56

26 )=490 Mev ;  El( U235

92 )=1800 Mev    
  احسب طاقة الربط لكل نویة لھذین النواتین ؟- أ        

  الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  1ع ت 3:القسم        مادة العلوم الفیزیائیةفي 2واجب منزلي رقم           - الشلف-أبو الحسن- ثانوية  يطو بن احمد  



  **تلك الفرحة

                              Mev 17,6: ھي 
                                                             .           

  .ماذا تستنتج  إنشطار نواة الیورانیوم و
1u= 1,66.10-27 Kg   ; 1 Mev

NA=6,02.1023    ; M(

إن اكتشاف النشاط اإلشعاعي أعطى دفعا قویا لمجاالت عدة  كالعلوم و الطب و الصناعة و غیرھا فھو یستعمل في المجال 
حیث یتم أحیانا .  )pieRadiothéra(بالمعالجة باإلشعاع 

، و في مرات أخرى یستدعي األمر استعمال 

  :أكتب معادلة التفكك اإلشعاعي لنواة الكوبالت وحدد النواة اإلبن من بین األنویة التالیة 

Mn25 Fe26

حیث یكلف أحد التقنیین مراقبة العینات التي 
في الشكل الموالي حیث یمثل  tبداللة الزمن 

  

  . tو الزمن   و ثابت التفكك اإلشعاعي  

Xe139
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138,8882  235,0134  

جعــرير عبد القـادر: مع تحيات األستاذ  

Email :Djareraek02@yahoo.com

تلك الفرحةبفال تبخلوا علینا  ،لنانجاحكم ھو أكبر فرحة 

  استقرار ؟  أكثر
ھي نواة الدیتریوم مع نواة التریسیوم ندماج إكانت الطاقة المحررة عن تفاعل 

.                                                              m= 200gكتلة استنتج قیمة الطاقة المحررة من اجل 
إنشطار نواة الیورانیوم وقارنھا مع قیمة الطاقة المحررة لنفس الكتلة لتفاعل 

; 1 Mev= 1,6.10-13 J  ; C= 3.108m/s   ;  1u= 931,5 Mev/C
M(235U)=235 g.mol-1   ; M( 2H)=2 g.mol-1     

إن اكتشاف النشاط اإلشعاعي أعطى دفعا قویا لمجاالت عدة  كالعلوم و الطب و الصناعة و غیرھا فھو یستعمل في المجال 
بالمعالجة باإلشعاع  الطبي لمعالجة بعض األورام الخبیثة السرطانیة و ھو مایسمى

Co60الصادرة عن أنویة الكوبالت قذف الخالیا السرطانیة بجسیمات 

، و في مرات أخرى یستدعي األمر استعمال  27
  . منابع مشعة أكثر تأیینا فتستعمل اشعاعات من نوع 

.  

Co60أعط مكونات نواة الكوبالت 

27 .  

أكتب معادلة التفكك اإلشعاعي لنواة الكوبالت وحدد النواة اإلبن من بین األنویة التالیة 

Fe Co27 Ni28

gmكتلتھا  60تستقبل مؤسسة استشفائیة جرعة من الكوبالت  1  . حیث یكلف أحد التقنیین مراقبة العینات التي
بداللة الزمن  Anو بواسطة برمجیة مناسبة أمكن تمثیل تغیرات 

  .قیمة النشاط اإلشعاعي للجرعة 

 

و ثابت التفكك اإلشعاعي   0tقیمة النشاط في اللحظة 0Aبداللة  Aأكتب عبارة النشاط اإلشعاعي 

An .  العالقة النظریة  

  .أوجد من البیان قیمة ثابت التفكك اإلشعاعي 

  .عرف زمن نصف العمر  و استنتج قیمتھ 

Bq71042,2أوجد المدة الزمنیة الالزمة حتى یصبح نشاط الجرعة    
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مع تحيات األستاذ  

:Djareraek02@yahoo.com

نجاحكم ھو أكبر فرحة **

أكثراستنتج أي النواتین  -ب       
كانت الطاقة المحررة عن تفاعل  إذا -4

استنتج قیمة الطاقة المحررة من اجل   -أ      
قارنھا مع قیمة الطاقة المحررة لنفس الكتلة لتفاعل  -ب    

1u= 931,5 Mev/C2 :المعطیات

1     ; M( 3H)=3 g.mol-1

  
  : التمرین الرابع

إن اكتشاف النشاط اإلشعاعي أعطى دفعا قویا لمجاالت عدة  كالعلوم و الطب و الصناعة و غیرھا فھو یستعمل في المجال 
الطبي لمعالجة بعض األورام الخبیثة السرطانیة و ھو مایسمى

قذف الخالیا السرطانیة بجسیمات 
منابع مشعة أكثر تأیینا فتستعمل اشعاعات من نوع 

. و  عرف اإلشعاع  -1

أعط مكونات نواة الكوبالت  -2

أكتب معادلة التفكك اإلشعاعي لنواة الكوبالت وحدد النواة اإلبن من بین األنویة التالیة  -3

Cu29

تستقبل مؤسسة استشفائیة جرعة من الكوبالت  -4
و بواسطة برمجیة مناسبة أمكن تمثیل تغیرات . تصل إلى المستشفى 

A  قیمة النشاط اإلشعاعي للجرعة

أكتب عبارة النشاط اإلشعاعي  -أ

0Antأثبت أن  -ب  

أوجد من البیان قیمة ثابت التفكك اإلشعاعي  -جـ

عرف زمن نصف العمر  و استنتج قیمتھ  -د

أوجد المدة الزمنیة الالزمة حتى یصبح نشاط الجرعة  -ھـ

  الجسیمة

u  1,0087)(الكتلة









		الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية



		  ثانوية  يطو بن احمد -أبو الحسن-   الشلف -          واجب منزلي رقم 2 في مادة العلوم الفيزيائية        القسم : 3ع ت 1





التمرين الأول : 

الغيمة الإشعاعية لـ: تشرنوبيل













في يوم 26 أفريل 1986 وقع حادث مرعب بالمركز النووي لتشرنوبيل(أوكرانيا) أدى إلى انفجار أحد المفاعلات للمركز نجم عنه تحرير كمية من العناصر الإشعاعية في الغلاف الجوي المحيط، هذه الغيمة الإشعاعية أحاطت بالكرة الأرضية، وكانت قد مست كل من الدول: أوكرانيا، بيلاروسيا، فنلندا، سكاندينافيا، بولونيا، ألمانيا باتجاه فرنسا وإيطاليا.                 من بين العديد من العناصر الملفوظة في الجو نسجل اليود  13153I والسيزيوم 13755Cs الباعثين للإشعاع  –β، اليود 131 المستخدم في ميدان الطب يتميز بفترة نصف عمر قدرها 8 أيام.                                                                                  - عرف نمط التفكك  –β.                                                                                                                      - يتشكل عن التفكك الإشعاعي لليود عنصر الأكزيون Xe,  أكتب معادلة التفكك لهذا العنصر المشع؟                      - أحسب ثابت النشاط الإشعاعي λ لعنصر اليود.                                                                                       - لحظة الانفجار تم انتشار100 Kg  من أنوية اليود في الجو، أحسب عدد الأنوية المنتشرة N0 .                                             - بكم يقدر النشاط الإشعاعي بوحدة البيكريلBq   لكمية اليود في الجو لحظة وقوع الإنفجار؟                                  - % 80 من كمية اليود المنتشرة بعد الانفجار هبطت في حدود موقع الحادث،أما باقي الكمية فشكلت (غيمة إشعاعية) مست الأراضي الفرنسية بعد رحلة قاربت Km 3.103  ، حيث عند وصولها قيس نشاطها الإشعاعي فكان         A=2.1018 Bq  . كم من الوقت استغرقت الغيمة لكي تصل إلى فرنسا؟ وكم كانت سرعتها المتوسطة لترحالها؟

يعطى:     = 131 g.mol-1 M(131I) ، عدد أفوقادرو: 6,023.1023  .

التمرين الثاني: 











الفوسفور  نظير مشع يستعمل في الطب النووي لتخريب الكريات الحمراء الزائدة .نمط اشعاعه  –β و فترة نصف عمرهt1/2=14,3 jour   .                                                                                                                      1- ما هي طبيعة الجسيم –β المنبعث.                                                                                                       2- اكتب معادلة التفكك الإشعاعي الحادث ، مع ذكر القوانين المستعملة .                                                                        يعطى : .                                                                  3- نحقن للمريض في الوريد جرعة من فوسفات الصوديوم تحتوي على كتلةm0=10,0.10-9 g   من الفوسفور 32 .              أ - احسب عدد الأنوية الابتدائية  N0للفوسفور 32 علما أن كتلة نواة الفوسفور m(P)=5,31 .10-23 g .                      ب - اكتب عبارة  بدلالة t1/2  ثم احسبه بـ s -1.                                                                                          جـ - عرف النشاط A(t) للعينة المشعة عند اللحظة t ، و استنتج العلاقة بين A(t) و عدد الانوية  N(t) في اللحظةt  .        د - استنتج قيمة النشاط A0 لعينة الفوسفور التي تلقاها المريض .                                                                      هـ - احسب اللحظة t1 التي يصبح فيها النشاط يساوي القيمة A0.                                                         4- ارسم المنحني A=f(t) بدون استخدام الآلة الحاسبة، مع تمثيل قيم النشاط الموافق للحظات: 4t1/2 , 3t1/2 , 2 t1/2 , t1/2 5-استنتج بيانيا اللحظة  المحسوبة سابقا .

التمرين الثالث: 



عند قذف نواة اليورانيوم  بواسطة نترون  فإنها تنشطر معطية نواتين حسب معادلة التفاعل النووي التالية:





1-أوجد كل من ( y) و (z)  مبينا الطريقة المتبعة 

2- أ - احسب بوحدة الجول الطاقة المتحررة من انشطار نواة واحدة من اليورانيوم .                                                            ب - استنتج قيمة الطاقة المحررة عن كتلة m= 200 g  من اليورانيوم.





3 - إن طاقتي الربط لنواتي اليورانيوم والحديد هي على الترتيب:El()=490 Mev ;  El()=1800 Mev    

       أ - احسب طاقة الربط لكل نوية لهذين النواتين ؟

      ب - استنتج أي النواتين أكثر استقرار ؟ 

4- إذا كانت الطاقة المحررة عن تفاعل إندماج نواة الديتريوم مع نواة التريسيوم هي : 17,6 Mev                                   أ -  استنتج قيمة الطاقة المحررة من اجل كتلة m= 200g .                                                                            ب -  قارنها مع قيمة الطاقة المحررة لنفس الكتلة لتفاعل إنشطار نواة اليورانيوم و ماذا تستنتج .

المعطيات: 1u= 1,66.10-27 Kg    ; 1 Mev= 1,6.10-13 J   ; C= 3.108m/s   ;   1u= 931,5 Mev/C2  NA=6,02.1023     ; M(235U)=235 g.mol-1   ; M( 2H)=2 g.mol-1     ; M( 3H)=3 g.mol-1    
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التمرين الرابع: 









إن اكتشاف النشاط الإشعاعي أعطى دفعا قويا لمجالات عدة  كالعلوم و الطب و الصناعة و غيرها فهو يستعمل في المجال الطبي لمعالجة بعض الأورام الخبيثة السرطانية و هو مايسمى بالمعالجة بالإشعاع  . حيث يتم أحيانا قذف الخلايا السرطانية بجسيمات الصادرة عن أنوية الكوبالت  ، و في مرات أخرى يستدعي الأمر استعمال منابع مشعة أكثر تأيينا فتستعمل اشعاعات من نوع  .





1- عرف الإشعاع  و  .



2- أعط مكونات نواة الكوبالت  .

3- أكتب معادلة التفكك الإشعاعي لنواة الكوبالت وحدد النواة الإبن من بين الأنوية التالية :

		



		



		



		



		















4- تستقبل مؤسسة استشفائية جرعة من الكوبالت 60 كتلتها  . حيث يكلف أحد التقنيين مراقبة العينات التي تصل إلى المستشفى . و بواسطة برمجية مناسبة أمكن تمثيل تغيرات  بدلالة الزمن  في الشكل الموالي حيث يمثل  قيمة النشاط الإشعاعي للجرعة .

 











أ- أكتب عبارة النشاط الإشعاعي  بدلالة قيمة النشاط في اللحظة  و ثابت التفكك الإشعاعي    و الزمن  .



 (
مع تحيات الأستاذ 
:
 
جعــرير
 عبد القادر
Email 
:Djareraek02@yahoo.com
)ب- أثبت أن . العلاقة النظرية 



جـ- أوجد من البيان قيمة ثابت التفكك الإشعاعي .

د- عرف زمن نصف العمر  و استنتج قيمته .



هـ- أوجد المدة الزمنية اللازمة حتى يصبح نشاط الجرعة  





		

		**نجاحكم هو أكبر فرحة لنا, فلا تبخلوا علينا بتلك الفرحة**
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