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1تمرين   

Cs137َٕاح انظٛشٕٚو 

. Baػهًب أٌ انُٕاح انًزٕندح ْٙ انجبرٕٚو.  إشؼبػٛخ انُشبط 55

 .  أػط رؼزٚف َٕاح يشؼخ .1

.   Cs137أكزت يؼبدنخ رفزذ ْذِ َٕاح .2

 .  اشزح يٛكبَٛشو انُشبط اإلشؼبػٙ .3

 .   أػط رؼزٚف طبقخ انزثط نُٕاح .4
.   إنٗ َٕٚبد يزفزقخ ٔطبكُخ137أحظت انطبقخ انالسيخ نزشظٛخ َٕاح انظٛشٕٚو .5
.     اَطالقب يٍ َٕٚبد يزفزقخ ٔطبكُخ137يب انطبقخ انًحزرح ػُد رزكٌٕ َٕاح انظٛشٕٚو .6

Cs137 انطبقخ انُبرجخ ػٍ رفزذ َٕاح انظٛشٕٚوeVأحظت ثبإلنكززٌٔ فٕنط  .7

55   . 

gm، كزهزٓب 137 ػهٗ ػُٛخ يٍ انظٛشٕٚو0tَزٕفز ػُد انهحظخ  .8 10   . 

 .  0t انًٕجٕدح فٙ انؼُٛخ ػُد انهحظخ 0Nأحظت ػدد انُٕٚداد  .8-1

  ؟    25% ركٌٕ َظجخ انظٛشٕٚو انًزجقٙ ْٙ tفٙ أ٘ نحظخ  .8-2

 .   ، ٔاطزُزج انطبقخ انكهٛخ انُبرجخ ػٍ ْذا انزفزذ ثبنجٕلtأٔجد كزهخ انظٛشٕٚو انًزفززخ ػُد  .8-3

sCst: َؼطٙ 9137

55 10.19,1)(
2

1   ؛  uBam 90581,136)(   ؛  uCsm 90707,136)(137

55   2.5,9311 ؛  cMevu 

ثبثزخ أفٕكبدرٔ  12310.6  molN A 1137  ؛  

55 .137)(  molgCsM um ؛  410.5,5)(   uHm ؛  1,00727)(1

1   ؛ 

unm 1,00866)( 1

0  JeV ؛   1910.6,11   

2تمرين   

I-  َٕٚدح انُجزُٕٛوNp239

93
PuA حٛث رزحٕل ْذِ انُٕٚدح إنٗ انجهٕرَٕٕٛو إشؼبػٛخ انُشبط

Z .

Np239اكزت يؼبدنخ رفزذ انُٕٚدح  .1

 .Pu  نهُٕٚدح A ٔ Z يحددا قًٛزٙ 93

 .اشزح يٛكبَٛشو انُشبط اإلشؼبػٙ .2

Np239أحظت طبقخ انزثط ثبنُظجخ نُٕٚخ نُٕاح انُجزُٕٛو  .3

93. 

Np239 انطبقخ انًحزرح خالل رفزذ َٕٚدح Mevأحظت ثبنٕحدح  .4

93. 

: ثبطزؼًبل قبٌَٕ انزُبقص اإلشؼبػٙ أثجذ انؼالقخ انزبنٛخ .5  tmmLn .0  0 حٛثm : 0كزهخ انؼُٛخ انًشؼخ ػُد انهحظخt ٔ ،m كزهخ 

 . انثبثزخ اإلشؼبػٛخt ٔ انؼُٛخ انًشؼخ ػُد انهحظخ 

ًٚثم انًُحُٗ جبَجّ رغٛزاد  .6 mmLn  . ثدالنخ انشي0ٍ

 . نُٕٚدح يشؼخػزف ثبثزخ انشيٍ  .6-1

ػزف ػًز انُصف  .6-2
2

1tنُٕٚدح يشؼخ  . 

 ٔاطزُزج ػًز انُصف حدد يجٛبَٛب انثبثزخ  .6-3
2

1tنهُٕٚدح Np239

93. 

)100( انزٙ ركٌٕ فٛٓب كزهخ انؼُٛخ انًزجقٛخ 1tْٙحدد انهحظخ  .7 0mm ) . 

2.5,9311: يؼطٛبد  cMevu 

Np239 الرمــز

93  PuA

Z  
  H1

1  n1

0  

u 07668,239)(الكتلـة   00063,239  
410.5,5 
 1,00727 1,00866 

 

3رًزٍٚ   

 اإلشؼبػٙ انُشبط ٔ انذ٘ ٚزجدد ثبطزًزار فٙ انًٛبِ انظطحٛخ ثحٛث ٚجقٗ رزكٛشِ ثبثزب، ػكض انًٛبِ انجٕفٛخ 36رحزٕ٘ انًٛبِ انطجٛؼٛخ ػهٗ انكهٕر 

. 36ٚٓدف ْذا انزًزٍٚ إنٗ رأرٚخ فزشخ يبئٛخ طبكُخ ثٕاططخ انكهٕر . انظبكُخ انزٙ ٚزُبقص فٛٓب ردرٚجٛب يغ انشيٍ

2.5,9311: انًؼطٛبد  cMeVu 36ػًز انُصف نهكهٕر :anst 510.01,3
2

1  

 : 36رفزذ َٕٚدح انكهٕر  .1

Cl36ُٚزج ػٍ رفزذ َٕٚدح انكهٕر 

17
Ar36 َٕٚدح األرغٌٕ 

18
 .

Cl36أػط رزكٛت َٕٚدح انكهٕر  .1-1

17
 .

 36 طبقخ انزثط نُٕاح انكهٕر MeVأحظت ة  .1-2

. أكزت يؼبدنخ ْذا انزفزذ ٔ حدد َٕع َشبطّ اإلشؼبػٙ .1-3

Bqa ، نؼُٛخ يٍ انًٛبِ انظطحٛخ انقًٛخ tأػطٗ قٛبص انُشبط اإلشؼبػٙ، ػُد نحظخ : رأرٚخ فزشخ يبئٛخ طبكُخ .2 6

1 10.7,11  

Bqaٔ نؼُٛخ أخزٖ نٓب َفض انحجى يٍ انًٛبِ انجٕفٛخ انظبكُخ انقًٛخ  6

2 10.19,1 . 

 ْٕ انًظئٕل انٕحٛد ػٍ انُشبط اإلشؼبػٙ فٙ انًٛبِ انجٕفٛخ انظبكُخ؛ ٔ أٌ َشبطّ فٙ انًٛبِ انظطحٛخ ٚظبٔ٘ َشبطّ فٙ 36َفززض أٌ انكهٕر 

 .حدد ثبنظُخ ػًز انفزشخ انًبئٛخ انجٕفٛخ انًدرٔطخ.انًٛبِ انجٕفٛخ انظبكُخ نحظخ ركٌٕ انفزشخ انًبئٛخ ٔانزٙ َأخذْب أصال نهزٕارٚخ

البروتون النوترون  36الكلور النواة أو الدقيقة 

Cl36الرمز 

17
 n1

0
 p1

1
 

 35,9590 1,0087 1,0073( u)الكتلة 
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