
 تمارین تطبیقیة مرافقة للدرس
طاقة الربط: 1 تطبیق  

Ra226نعتبر نواة الرادیوم 
88.  

Ra226حدد عدد النوترونات والبروتونات في نواة  -1
88 . 

 .kgو  uلنواة الرادیوم بالوحدتین  mاحسب النقص الكتلي  -2
  .طاقة الربط لھذه النواة Jثم بالوحدة  Mevأحسب بالوحدة  -3
 ما الطاقة التي یجب منحھا لنواة الرادیوم في حالة سكون لتفكیكھا إلى نویات معزولة في حالة سكون؟ -4
 .الرادیومأحسب طاقة الربط بالنسبة لنویة في نواة  -5
)Elھي 238طاقة الربط لنواة الیورانیوم  -6 U238

92 )=1754,67 MeV   من بین النواتینRa226
U238و  88

 حدد النواة األكثر استقرارا.92

 umpمعطیات  0073,1 ؛umn 0087,1 ؛uRam 97709,225)(226
88   

            سرعة انتشار الضوء في الفراغ    18 .10.3  smc و  2.5,9311  cMevu  

 منحنى اسطون  

  

االنشطار النووي:2 تطبیق  

��� الیورانیومندما یصطدم نوترون بنواة ع
���فان احدى االنشطارات الممكنة تؤدي الى تكون نواة السترونتیوم ���

�� ��Xe نینوالكز ونواة   
��� 

      .من النوترونات   aباالضافة الى عدد ,
  علل ذلك بكتابة القانونین المطبقین ،  zو aواستنتج قیمة ، النووياكتب معادلة ھذا التفاعل  -1
  .235 الیورانیومالنشطار نواة  المصاحب mΔاحسب التغیر الكتلي  -2
   .الیورانیومانشطار نواة التي یحررھا  EΔالطاقة ) (MeVبـ  ،احسب -3
 مثل الحصیلة الطاقیة للتحول باستعمال مخطط الطاقة                                     -4

 235 :نعطي
92( ) 234,9935m U u  و 94

38 93,8945m Sr u  و 140
54 139,8920m Xe u  

           2.5,9311  cMevu  و 1
0 1,0087m n u  

االندماج النووي :3 تطبیق  

��نواتھ  Dھو خلیط مكون من الدوثوریوم   وقود المفاعالت النوویة المستقبلیة في تفاعالت االندماج  أنیتنبأ علماء الذرة حالیا 
 Tو الثریثیوم  �

��نواتھ 
   :المعادلة النوویة لالندماج ھي كالتالي .  �

   محدد طبیعة الدقیقة , اكتب معادلة ھذا التفاعل النووي  -1
  Tو الثریثیوم  Dالدوثوریوم الندماج  نواتي  mΔاحسب التغیر الكتلي  -2
  .االندماجالتي یحررھا  EΔالطاقة ) (Mevبـ , احسب -3
  مثل الحصیلة الطاقیة للتحول باستعمال مخطط الطاقة -4

m( ��
� )=2,01355µ ; m( ��

� )=2,01550µ ; m( ���
� )=4,00150µ ; m( ��

� )=1,00866µ  2.5,9311  cMevu ;  

التحول التلقائي:4تطبیق   

Np239نویدة النبتنیوم 
PuAحیث تتحول ھذه النویدة إلى البلوتونیوم إشعاعیة النشاط 93

Z.  

Np239اكتب معادلة تفتت النویدة  -1
 .للنویدة   Zو  Aمحددا قیمتي  93

  .اشرح میكانیزم النشاط اإلشعاعي -2

Np239الطاقة المحررة خالل تفتت نویدة  MeVأحسب بالوحدة  -3
93 . 

    .مخطط الطاقةمثل الحصیلة الطاقیة للتحول باستعمال  -4

Np239  الرمــز
93  PuA

Z    
2.5,9311  cMevu  الكتلـة)(u  07668,239  00063,239  410.5,5   

 




