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 1ذًشٍٚ

ٚغرؼًم . يٍ تُٛٓا ذمُٛح ذؼرًذ انُشاؽ االشؼاػٙ , ٚغرؼًم انجٕٛنٕجٌٕٛ ٔػهًاء االشاس ذمُٛاخ يخرهفح نرحذٚذ اػًاس انحفشٚاخ ٔانظخٕس 

 شاترح ػُذ انكائُاخ انحٛح ٔنكٍ تؼذ ٔفاذٓا ذرُالض ْزِ انُغثح 14 انًشغ نرحذٚذ أػًاس انحفشٚاخ  ار ذثمٗ َغثح انكشتٌٕ 14انكشتٌٕ 

 َرٛجح ذفررّ ٔػذو ذؼٕٚؼّ

C14ٚرًٛض انكشتٌٕ- 1

 تُشاؽ اشؼاػٙ يٍ َٕع 6
–

βٌٕاكرة يؼادنح ذفرد َٕاج انكشت،C14

XA يحذدا انُٕاج انًرٕنذج6

Z 

اػطٗ لٛاط انُشاؽ االشؼاػٙ .اخزخ ػُٛح يٍ خشة حطاو عفُٛح ذى انؼصٕس ػهٛٓا تانمشب يٍ أحذ انغٕاحم   : 14انراسٚخ تانكشتٌٕ- 2

كانؼُٛح , نٓا َفظ انكرهح , ٔاػطٗ َفظ انمٛاط ػهٗ لطؼح خشة حذٚصح يٍ َفظ انُٕع . a=21,8Bq انمًٛح tنٓزِ انؼُٛح ػُذ نحظح

 .a0=28,7انمذًٚح

jours 14ْٙذحمك اٌ لًٛح شاترح انُشاؽ االشؼاػٙ نهكشتٌٕ - 2-1
-1

=3,39.10
-7

 λ

 .ػًش خشة انغفُٛح(jours)حذد تانٕحذج - 2-2

 فٙ ا٘ عُح غشلد انغفُٛح؟,  و 2000ػهًا اٌ انمٛاعاخ ذًد عُح - 2-3

 M(C)=14,0111u ; m(X)=14,007u C14

6  t1/2( C)=5600ans ;8O – 5B – 4Be – 7N ; 

        2ذًشٍٚ

  تأكشاَٛا ٔكاٌ يٍ تٍٛ االعثاب انرٛؼجهد تآَٛاس (tchernobyl) اَفجش احذ يفاػالخ انًحطح انُٕٔٚح  ذشٛشَٕتٛم1986 اتشٚم 26فٙ 

)131يٍ تُٛٓا انٕٛد , تؼذ االَفجاس ذغشتد انٗ انفؼاء ػذج َٕٚذاخ يشؼح .االذحاد انغٕفٛاذٙ 
131

I) .  فٙ انطة  حٛس 131ٚغرؼًم انٕٛد 

ذخرهف َغثح ايرظاص انٕٛد تٍٛ ػؼٕ عهٛى  ٔػؼٕ يشٚغ ٔتأخز طٕس نهؼؼٕ تؼذ يذج  , 131ٚرُأل انًشٚغ جشػح يٍ انٕٛد 

 .يحذدج يٍ ذُأل جشػح انٕٛد ٚرى ذحذٚذ خطٕسج يشع انؼؼٕ 

  ْٕٔ اشؼاػٙ انُشاؽ t1/2=8jours 131ْٕػًش انُظف نهٕٛد
-

 β

 اكرة يؼادنح ذفرد انٕٛد  يثشصا انرحٕل انز٘ ٚحذز ػهٗ يغرٕٖ َٕاج انٕٛد .  Xe ذكٌٕ انكض131ٌُُٕٚٚرج ػٍ ذفرد انٕٛد - 1

 احغة انصاترح االشاػٛح نهٕٛد- 2

 127g/molانكرهح انًٕنٛح نهٕٛد ْٙ. يٍ َٕٖ انٕٛد فٙ انفؼاء 100kgذغشتد , خالل اَفجاس ذشٛشَٕتٛم - 3

NA=6,02.10َؼطٙ شاترح افٕكادسٔ . احغة ػذد َٕٖ انٕٛد انًرغشتح انٗ انفؼاء 
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يا َشاؽ ْزِ انكًٛح يٍ انٕٛد ػُذ االَفجاس - 4

ٔانثمٛح كَٕد عحاتح يشؼح جاند يُاؽك شاعؼح ٔطهد حرٗ انٗ فشَغا  ,  يٍ انٕٛد انًرغشب عمؾ تانمشب يٍ يٕلغ انحادز 80%- 5

a=2.10 انُشاؽ االشؼاػٙ فٙ فشَغا انمًٛحاػطٗ لٛاط . d=300kmتؼذ اٌ لطؼد يغافح 
18

Bq 

يا انًذج انضيُٛح انرُٙ لؼرٓا انغحاتح نرظم انٗ فشَغا ؟ - 5-1

 احغة انغشػح انًرٕعطح نحشكح انغحاتح االشؼاػشح- 5-2

 3ذًشٍٚ

اعرُشاق انٕٓاء )ٔانذاخهٛح   (انرؼشع نالشؼاػاخ )َرج ػٍ حادشح اذششَٕتٛم  اسذفاع انُشاؽ االشؼاػٙ انز٘ ذجهٗ فٙ ذاشٛشاذّ انخاسجٛح 

 131فٙ انظشٔف انؼادٚح  ال ٚحرٕ٘ انحهٛة ػهٗ انٕٛد . 137 ٔانغٛضٕٚو 131ْٔزا َاذج ػٍ  ذكٌٕ انٕٛد  (انًهٕز ٔاكم اغزٚح يهٕشح

تؼذ حادشح اذشٛشَٕتٛم  َششخ احذٖ انًجالخ اٌ انحهٛة االكصش .  فٙ انحهٛة  يؤشش جٛذ نرهٕشّ تاالشؼاع 131نزنك ذؼرثش َغثح انٕٛد 

.  فٙ انهرش 440Bqذؼشػا نالشؼاع  تغثة انٕٛد تهغ َشاؽّ انمًٛح 

انٕٛد - 1
131

Iٔانغٛضٕٚو 
137

Cs  ٍَٛشٛط 
-

β .  56.اكرة يؼادنرٙ ذفررًٓا  يغرؼٍُٛٛ تالئحح انُٕٚذاخ انرانٛحBa ; 55Cs ; 53I ; 52Te  

. 131نرُالض االشؼاػٙ تانُغثح نهٕٛد ل  τاعرُرج لًٛح شاترح انضيٍ .8jػًش انُظف نهٕٛد ْٕ - 2

. اعرُرج ػذد َٕٖ انٕٛد انًشؼح انًٕجٕد فٙ نرش يٍ انحهٛة نحظح اخز انؼُٛح-3

 A0=440Bqَؼرثش نحظح اخز انؼُٛح  نحظح تذئٛح  ٔػُذْا  A=A0/100 َؼرثش اٌ انحهٛة غٛش يهٕز ػُذيا ٚكٌٕ َشاؽ انؼُٛح ْٕ - 4

اعرُرج ػذد انُٕٖ انًشؼح انًرثمٛح فٙ نرش يٍ انحهٛة ػُذ ْزِ . حذد ترمشٚة انراسٚخ حٛس  ًٚكٍ اػرثاس انحهٛة غٛش يهٕز. فٙ انهرش

 .انهحظح 

 4ذًشٍٚ

نكٌٕ , ٔٚشجغ انًفؼٕل انغشؽاَٙ  نهرذخٍٛ تال شك نرأشٛشاخ كًٛٛائٛح ٔتُغة لهٛهح نإلشؼاػاخ انُٕٔٚح , ٚؼرثش انرذخٍٛ يٍ تٍٛ األعثاب انشئٛغٛح نغشؽاٌ انشئح 

Po210دخاٌ انرثغ ٚحرٕ٘ ػهٗ انُظٛش

.    نؼُظش انثٕنَٕٕٛو انًشغ84

pb206أكرة يؼادنح انرفرد نهُٕاج يحذدا انُٕاج انًرٕنذج يٍ تٍٛ انُٕٖ انرانٛح , َٕاج انثٕنَٕٕٛو إشؼاػٛح انُشاؽ - 1

82,
Ti206

81 

ػُذ ذُأل عٛجاسج ٔاحذج ٚغرٓهك انًذخٍ حٕانٙ - 2
Po210 َٕاج يٍ َٕٖ 51,72.10

84 

 كرهح انثٕنَٕٕٛو انًغرٓهك يٍ ؽشف انًذخٍ mاحغة - أ

. احغة انُشاؽ اإلشؼاػٙ انُاذج يٍ ذُأل ْزِ انغٛجاسج تٕحذج انثكشٚم

a(t)= a0.2تٍٛ اٌ - 3
−t/t1/2 ٔ  يٍ انُٕٖ انثذئٛح أحغة انضيٍ انالصو نضٔال %99ػهًا أٌ انًفؼٕل اإلشؼاػٙ نهغٛجاسج  ٚضٔل  فٙ جغى انًذخٍ تؼذ إخرفاء 

يفؼٕل ْزِ انغٛجاسج ؟       

)t1/2َؼطٙ  Po210

84 )=138jours ، M ( Po210

84 )=210g/mol ، Na=6,022.10
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