
 1صفحة  تقويم وحدة  التفاعلات النووية                                ثا   3سنة                                                   الأستاذ:بن عمر نظام الدين    

I53  Xe54  Cs55  Ba56  La57  

 

 

 

 

 2018/2019السنة الدراسية :             تقويم وحدة التفاعالت النووية              ثانوية : الهواري بومدين   

 هك 3سنة:                                                                      األستاذ :بن عمر نظام الدين 

 

 التناقص االشعاعي:

 التمرين األول:

 بين األسباب المحتملة لعدم استقرار النواة ما يلي:من  -1

 عدد كبير من النيوكلونات .-

 عدد كبير من اإللكترونات.-

 عدد كبير من البروتونات بالنسبة للنيترونات-

 عدد ضئيل من النيوكلونات. اختر العبارات الصحيحة.-.

 لمخطط المرفق يضم األنوية المستقرة للعناصر التي ا-2

71في المجال: ي  محصوررقمها الذر  Z 

),(.كيف تتوضع هذه األنوية في المخطط ZNالشكل(؟( 

BBBبالنسبة لألنوية التالية-3 14

5

12

5

8

5 CCو ,, 14

6

11

6 , 

NNNوكذلك 16

7

13

7

12

7  وباستخدام المخطط,,

نمط التفككبين: أ/ مجموعة األنوية المشعة ذات 
. 

ب/ مجموعة األنوية المشعة ذات نمط التفكك    
. 

 .14جـ/ ما الذي يميز كل مجموعة؟ د/أكتب معادلة تفكك الكربون   

 :ثانيالتمرين ال

 المشع الذي يتميز بزمن نصف137جهز مخبر بمنبع إشعاعي يحتوي على السيزيوم

anstالعمر  2,302/1 يبلغ النشاط اإلشعاعي االبتدائي لهذا المنبع.BqA 5

0 100,3 .  

Cs137أنوية السيزيومتتفكك  -1

صدر جسيماتوت 55
. :يعطى المستخرج 
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