
  العمر املطلقمسائل على  حساب 

 . سؤال (  12)وعددها حل المسائل التالية 

ذرة وعدد ذرات العنصر    1221 × 8عند تحليل عينة صخرية وجد أن عدد ذرات العنصر المشع المتبقية دون انحالل تساوي  -2         
          .أحسب عمر الصخر . مليون سنة  011= فإذا كانت فترة عمر النصف   1221×   12                            المستقر تساوي 

أحسةب (  3:  2 )عند تحليل عينةة مةا الصةخر وجةد أن النسةبة دةيا عةدد ذرات العنصةر المشةع الةن ذرات العنصةر المسةتقر هة   -1        
 .مليون سنة   2111= عمر هذا الصخر دالسنيا علماً دأن فترة عمر النصف 

جم فإذا كانةت  (  21) المستقر  عند تحليل عينة صخرية وجد أن مجموع كتلة العنصر المشع المتبق  دون انحالل وكتلة العنصر -3        
                                  .ألف سنة  001= ب فترة عمر النصف  للعنصر المشع علماً أن عمر العينة أحس .جم 1.3210= كتلة العنصر المشع ف  العينة 

أحسةب النسةبة  .سةنة  2111ووجةد هةذا العنصةر فة  عينةة صةخرية عمرهةا  .سنة  2111اذا كانت فترة عمر النصف لعنصر مشع  -2       
أحسب كتلة العنصر المشةع  .جرام  11الناتج عا تحلله تساوي  العنصر المشع وكتلة العنصر واذا كان مجموع كتلة .المئوية للعنصر المشع 
 ف  العينة ؟           

أحسةب  .% 8070اذا كانت النسبة المئوية لذرات العنصر المستقر النةاتج عةا تحلةل ذرات العنصةر المشةع فة  عينةة صةخرية  هة  -0      
                                                                             .مليون سنة  011= رة عمر النصف للعنصر المشع عمر هذا الصخر دالسنيا علماً دأن فت

فتةرت عمةةر  3= جةةم اذا علمةت أن عمةر الصةةخر  011أحسةب كتلةة العنصةةر المشةع المتبقيةة فةة  عينةة صةخرية والتةة  كانةت كتلت ةا  -6      
                                                          .النصف 

 .% 00عند تحليل عينة صخرية تحوي كردوناً مشعاً وجةد أن النسةبة المئويةة للعنصةر المسةتقر النةاتج عةا انحةالل المردةون المشةع  -0      
ون المشةع المتبقيةة فة  العينةة دون علمةت أن كتلةة المردة واذا .سةنة  0611أحسب عمر العينةة علمةاً دةأن فتةرة عمةر النصةف للمردةون تسةاوي 

              .جودة ف  العينة قبل االنحالل أحسب كتلة المردون الت  كانت مو  .جم  1710انحالل تساوي 

فةإذا كانةت فتةرة %  6710عند تحليل عينة صخرية تحتوي عنصةرًا مشةعاً وجةد أن النسةبة المئويةة للعنصةر المشةع فة  العينةة تسةاوي -8      
واذا كانةت كتلةة العنصةر المشةع المتبقة  دون انحةالل  .سنة أحسب عمر العينة الصخرية دالسةنيا 2111نصف للعنصر المشع تساوي عمر ال

 .أحسب كتلة العنصر  المستقر الناتج عا تحلل العنصر المشع   .جم  1ف  العينة تساوي 

دةيا كتلةة العنصةر المشةع الةن كتلةة  العنصةر المسةتقر النةاتج عةا عند تحليل عينةة صةخرية تحتةوي علةن عنصةر مشةع وجةد أن النسةبة  -9      
                                              .مليون سنة       = عمر النصف للعنصر المشع  أحسب عمر العينة الصخرية دالسنيا علماً دأن فترة 1(  0:  2) التحلل ه  

تحليل ا وجد أن النسةبة المئويةة للعنصةر المسةتقر النةاتج عةا تحلةل العنصةر المشةع تسةاوي عينة صخرية تحوي عنصراً مشعاً وعند  -21      
                                                    .مليون سنة     211= أحسب عمر العينة الصخرية دالسنيا علماً أن فترة عمر النصف  %1  967800

وعنةةد تحليل ةةا وجةةد أن النسةةبة دةةيا العنصةةر المشةةع المتبقةة  دون ( مليةةون سةةنة  2011) عينةةة صةةخرية تحةةوي عنصةةراً مشةةعاً عمرهةةا  -22     
 .     أحسب فترة عمر النصف للعنصر المشع  .علن الترتيب (  0:  2) انحالل والعنصر المستقر الناتج عا تحلله 

وأنةه مةر علةن تحلةل العنصةر المشةع (  جرام  1) عنصر مشع وجد أن كتلة العنصر المستقر الناتج عا تحلل العنصر المشع  عند تحليل عينة صخرية د ا  -21     
كتلةةة العنصةةر المشةةع قبةةل   -1عمةةر الصةةخر دالسةةنيا   -2 -:أحسةةب  .مليةةون سةةنة  211= أردةةع فتةةرات عمةةر نصةةف فةةإذا كانةةت فتةةرة عمةةر النصةةف للعنصةةر المشةةع 

      .            التحلل



فةإذا كةان عمةر الصةخر % (  00) عند تحليل عينة صخرية تحوي عنصراً مشعاً وجد أن النسبة المئوية للعنصر المستقر الناتج عا تحليةل العنصةر المشةع  -23     
                                                     .أحسب فترة عمر النصف للعنصر المشع    .مليون سنة  311دالسنيا 

أحسةةب عةةدد فتةةرت عمةةر  .% 6710عنةةد تحليةةل عينةةة صةةخرية تحتةةوي عنصةةراً مشةةعاً وجةةد أن النسةةبة المئويةةة للعنصةةر المشةةع المتبقةة  فةة  العينةةة  تسةةاوي  -22     
 .مليون سنة أحسب فترة عمر النصف للعنصر المشع     21واذا كان عمر العينة  .النصف للعنصر المشع الت  مرت علن تلك العينة 

 مليون سنة ؟211= مليون سنة وفترة عمر النصف للعنصر المشع 011أحسب النسبة المئوية للعنصر المستقر ف  عينة صخرية يبلغ العمر المطلق ل ا  -20     

 كجةةم  2971= جةةم دينمةةا وجةةد أن كتلةةة العينةةة  المليةةة  311= عنةةد تحليةةل عينةةة مةةا الصةةخور وجةةد أن كتلةةة البروتمتينيةةوم المشةةع  -26    
 .سنة 31011= أحسب عمر العينة اذا علمت أن فترة عمر النصف ل ذا العنصر المشع .

  3782كجم دينما المتلة الملية للصخر تساوي   3708عثر الجيولوجيون علن عينة صخرية فوجدوا أن كتلة العنصر المستقر تساوي  -20    
 مليون سنة ؟  201ر المشع   تساوي أحسب عمر هذه العينة اذا علمت أن فترة عمر النصف للعنص .كجم 

  .% (  37210) عينة صخرية تحوي دقايا عضوية ، عند تحليل ا وجد أن نسبة المردون المشع المتبق  ف  العينة تساوي -28    

 سنة ؟    0011أحسب عمر العينة الصخرية ، علما دأن فترة عمر النصف للمردون المشع   - 2        

                                                     .جم فمم كانت كتلة  المردون المشع عند دفا البقايا العضوية 17111= نت كتلة المردون المشع المتبق  ف  العينة واذا كا -1        

(  20) وعمةر العينةة الصةخرية% ( 2170) عند تحليل عينة صخرية تحتوي علن عنصر مشع وجد أن النسبة المئوية للعنصر المشع المتبقية ف  الصةخر  -29
أحسةب كتلةة العنصةر المسةتقر  . جةرام 3واذا كانةت كتلةة العنصةر المشةع المتبقة  دون انحةالل تسةاوي . احسب فترة عمر النصف للعنصر المشةع  .مليون سنة 
 .   حلل العنصر المشع    الناتج عا ت

فةإذا كانةت فتةرة عمةر النصةف للعنصةر المشةع تسةاوي % 21.0عاً وجد أن النسبة المئويةة للعنصةر المشةع المتبقة  عند تحليل عينة صخرية تحتوي عنصراً مش -11 
أحسةةب كتلةةة العنصةةر المسةةتقر النةةاتج مةةا تحلةةل  1جةةرام  2أحسةةب عمةةر العينةةة دالسةةنيا ؟ واذا كانةةت كتلةةة العنصةةر المشةةع المتبقةة  دون انحةةالل . نصةةف مليةةون سةةنة 

 العنصر المشع ؟       

 .  الجدول التال   أكمل -12
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 غ20  غ21   العنصر المستقركتلة 

  عمر النصف 

 

 


