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 العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة املصــطـلــح

 الربّتْىات ّ الئْتسّىات داخل اليْاِ . الئْنلْٔىات

 اليعائس

ذزات العيصس الْاذد تتفل فى العدد الرزى ّ ختتلف فى العدد الهتلى 

 إلختالف عدد الئْتسّىات .

 ّذدة الهتل

 الرزٓة

ّ تطاّى       Cمً نتلة ذزة ّاذدة مً ىعري الهسبٌْ                            ٍى
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 نحه .   

طاقة الرتابط 

 اليّْى

الطاقة الالشمة  لسبط مهْىات اليْاِ ّ التػلب على قْة التيافس بني 

 الربّتْىات املْجبة داخل اليْاِ  .

سة ) املتباعدة ( ّ طاقة ّضع الفسم بني طاقة ّضع الئْنلْٔىات اذت

 الئْنلْٔىات داخل اليْاة .

 عنس اليصف

ٍْ الصمً الرى ٓتياقص فُٔ عدد أىْٓة العيصس املشع اىل ىصف عددٍا 

 األصلى عً طسم اإلحنالل اإلشعاعى  .

 اإلشعاعات التى حتدث تػريات فى تسنٔب  األىطحة التى تتعسض هلا . اإلشعاعات املؤٓيُ

ري اإلشعاعات غ

 املؤٓيُ 

حتدث تػريات فى تسنٔب  األىطحة التى تتعسض ال اإلشعاعات التى 

 هلا .

اليشاط اإلشعاعى 

 الطبٔعى

ٍْ تفتت تلكائى ألىْٓة العياصس املشعة ّ خسّد اشعاعات غري مسئٔة ّ 

 ٍى ألفا ّ بٔتا ّ جاما . 

 اإلىشطاز اليّْى

ىتٔحة لتفاعل  اىكطاو ىْاة ثكٔلة اىل ىْاتني متكازبتني فى الهتلة

 ىّْى .

 تفاعل ىّْى ٓته فُٔ دمخ ىْاتني خفٔفتني لتهًْٓ ىْاة أثكل  اإلىدماد اليّْى
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 3 الصف االّل الجاىْى ضـــٔد  الصّٓدى

 أهم التعليالت
   ؟؟.الرزة متعادلة نَسبًٔا 

  ألٌ عدد الربّتْىات املْجبة = عدد االلهرتّىات الطالبة . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ً؟؟. تتشابُ اليعائس فى تفاعالتَا الهٔنٔائٔة 

  التى تدّز ذْل اليْاة . لتطاّى عدد اإللهرتّىات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟؟. متاضو مهْىات اليْاِ زغه ّجْد قْى تيافس بداخلَا 

  لْجْد الكْى اليّْٓة ّ ٍى الكْى التى تعنل على تسابط الئْنلْٔىات داخل اليْاة ّ ٍى

 .   أنرب مً قْى التيافس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟؟. ٓطنى التفاعل اإلىشطازى بالتفاعل املتطلطل 

 ألٌ الئْتسّىات الياجتة تطتخدو نكرائف جدٓدة مما ٓطنً اضتنساز التفاعل. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟؟. جيب اال ٓهٌْ ذحه الْٔزاىْٔو انرب نجريا مً اذتحه اذتسد 

  ٌْاذا ناٌ اذتحه أنرب بهجري مً اذتحه اذتسد ٓهٌْ معدل التفاعل ضسٓع جدًا ّ ٓه

 .  يبلة اليّْٓةكمصرْب حبدّث اىفحاز ننا حيدث فى ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟؟.  ٓصعب حتكٔل التفاعل اإلىدماجى فى املختربات 

  ملٌْٔ دزجة مطلكة لبدء التفاعل ّ لرلو ٓصعب حتكٔكُ  61التفاعل اإلىدماجى حيتاد اىل

  فى املختربات .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تطنى اإلشعاعات املؤٓية بَرا اإلضه  ؟؟ 

 ألىَا تؤدى اىل تأًٓ املْاد التى تتصادو معَا. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟؟. أمتاز 6فل العلناء اىُ جيب اال تكل املطافة بني املطانً ّ بسد اهلاتف احملنْل عً : ات 

 ألٌ ٍرِ املطافة أميُ ذتنآة الطهاٌ مً مً أضساز اإلشعاعات الصادزة مً تلو األبساد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟؟. الهتلة الفعلٔة لليْاِ اقل مً زتنْع نتل مهْىات اليْاة 

 طاقة لسبط مهْىات  اليْاة ألٌ جصء مً الهتلة ٓترْل اىل  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ُ؟؟. ال ٓتػري العدد الهتلى ّ ال العدد الرزى للرزة عيد خسّد اشعة جاما مي 

  ألٌ جاما اشعاعات نَسّمعياطٔطٔة . 
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  ؟؟. تطتخدو الئْتسّىات نكرائف ىّْٓة فى التفاعل االىشطازى 

  الىُ غري مشرٌْ فال ٓتيافس مع مهْىات اليْاة . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ؟؟.  4ّ ٓكل العدد الهتلى  2عيد خسّد جطٔه الفا ٓكل العدد الرزى 

  الىَا تشبُ ىْاة اهلٔلْٔو. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عيد خسّد جطٔه بٔتا ٓبكى العدد الهتلى ننا ٍْ ٓصٓد العدد الرزى ّاذد ؟؟ 

  ٌْبطبب حتْل اذد الئْتسّىات اىل بسّت  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 معلومات تهمك
 

  : األثاز الطازة إلشعاعات الصادزة مً جَاش املْبآل 

  اإلشعاعات الصادزة مً أبساد اهلاتف احملنْل تؤدى اىل تػريات فطْٔلْجٔة فى ادتَاش العصبى

 ٓيتخ عيَا أٌ ضهاٌ املياطل الكسٓبة مً األبساد ٓعاىٌْ مً :

 (  ـ أعساض إعٔاء) الصداع ـ فكداٌ الرانسة ـ دّخة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : املساذل األزبعة ذتدّث التلف اإلشعاعى للخلٔة 

 

   : اىل الكسٓب املدى على تؤدى

 

 ريات ادتٔئة .اتالف ارتلٔة ّ تهطري الهسّمْضْمات ّ اذداث بعض التػ 

 

   : اىل البعٔد املدى على تؤدى بٔينا

 . مْت ارتلٔة 

 . ميع أّ تأخس اىكطاو ارتلٔة أّ شٓادة معدل اىكطامَا مما ٓؤدى اىل األّزاو الطسطاىٔة 

  ٌْذدّث تػريات مطتدمية فى ارتلٔة تيتكل ّزاثًٔا اىل األجٔال التالٔة ّ ته 

 ٓدة خمتلفة عً األبًْٓ امليتحني .اليتٔحة ظَْز مْالٔد جد               
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 أهم املقارنات
  جطٔنات الفا ّ بٔتا ّ جاما : 

 جاما بٔتا ألفا املكازىة

 تشبُ ىْاة اهلٔلْٔو طبٔعتَا

              4 
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 تشبُ اإللهرتٌّ

0 
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مْجات نَسّمػياطٔطٔة 

 ضسعتَا تطاّى ضسعة الطْء

مسات نتلة  4 الهتلة

 الربّتٌْ

1
نتلة  1800/

الربّتٌْ اى هلا 

 نتلة اإللهرتٌّ

 لٔظ هلا نتلة

أقل قدزة على  اليفاذ

 اليفاذ

أنجس قدزة مً 

 الفا

 أنجسٍه قدزِ على اليفاذ

اإلحنساف باجملال 

الهَسبى ّ 

 املػياطٔطى

 ال تيرسف احنساف نبري احنساف صػري

 ات قدزِاقل اإلشعاع أقل قدزِ مً الفا هلا قدزة قْٓة الكدزة على تأًٓ 

 

  التفاعل اليّْى ّ الهٔنٔائى : 

 

 التفاعالت اليّْٓة  التفاعالت الهٔنٔائٔة

 تته عً طسٓل مهْىات أىْٓة الرزات تته عً طسٓل إلهرتّىات املطتْى ارتازجى

غالبًا ما ٓصاذبَا حتْل العيصس اىل عيصس  ال ٓيتخ عيَا حتْل العيصس اىل عيصس أخس

 أخس أّ ىعري .

 ىعائس العيصس الْاذد تعطى ىْاتخ خمتلفة يصس الْاذد تعطى ىفظ اليْاتخىعائس الع

 الطاقة الياجتة عيُ ٍائلة الطاقة الياجتة عيُ صػرية
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 6 الصف االّل الجاىْى ضـــٔد  الصّٓدى

  ًٓاإلشعاع املؤًٓ ّ الػري مؤ : 

 

 االشعاع الػري مؤًٓ االشعاع املؤًٓ

اإلشعاع  الرى حيدث تػريات فى تسنٔب 

 األىطحة التى تتعسض لُ

الرى ال حيدث تػريات فى تسنٔب اإلشعاع  

 األىطحة التى تتعسض لُ

 مً امجلتَا : مً امجلتَا  أشعة الفا ّ بٔتا ّ جاما

 . اهلاتف احملنْل ّ املٔهسّّٓف 

   . الطْء ّ األشعة حتت اذتنساء 

 .  األشعة فْم البيفطحٔة 

 .  أشعة اللٔصز  

 مامعيى اٌ :

  و  ؟؟.أٓا 8فرتة عنس اليصف للْٔد املشع ٓطاّى 

  أى أٌ الصمً الرى ٓتياقص فُٔ عدد اىْٓة الْٔد اىل ىصف عددٍا األصلى عً طسٓل اإلحنالل

 أٓاو . 8اإلشعاعى ٓطاّى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٍه املعادالت 

 تفاعالت اإلىدماجٔة :ال
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 اٍه اإلضتخدمات

قطباٌ الترهه فى 

 املفاعل اليّْى

فيترهه فى ص الئْتسّىات تصيع مً الهادمْٔو ألٌ لدَٓا خاصٔة امتصا

 معدل التفاعل .

 فى الطب فى قتل ارتالٓا الطسطاىٔة .   اليعائس املشعة 

 . فى الصياعة فى الترهه فى صب الصلب 

 فى األحباث العلنٔة ثل تتبع مطازات بعض املْاد فى اليبات 

 . فى زتال الصزاعة مجل اىتاد ىباتات انجس اىتاجٔة ّ مكامْة ألفات 

  


