
  سلسلة تمارین في التحوالت النوویة
  1تمرین 

��U:  ترون بطيء، وفق المعادلةو، عند قذفھا بن235تنشطر نواة الیورانیوم 
��� +  n�

�   →   Sr��
�� +  Xe�

��� +  x n�
�.  

 لماذا؟. تستخدم النوترونات عادة في قذف الیورانیوم -1
 .zو  xحدد قیمة كل من  -2
 .مستعینا بمخطط توضیحيفّسر الطابع التسلسلي لھذا التفاعل،  -3
 .للتحّول Δmاحسب التغیر الكتلي     -أ -4
 .235من انشطار نواة واحدة من الیورانیوم  Eℓibالطاقة المحررة )  joule( احسب بالجول   - أ

 على أي شكل تظھر ھذه الطاقة؟. 235من الیورانیوم  m=2,5gاستنتج الطاقة المحررة من انشطار   -  ب
؟ علما أن احتراق 235من الیورانیوم  2,5gالالزم  للحصول على طاقة تعادل الطاقة المحررة من انشطار  CH4ما ھي كتلة غاز المیثان  -5

1mol  105×8من غاز المیثان یحرر طاقة مقدارھاjoule.  
  :المعطیات

 m(235U)=234,99332u    ،m(94Sr)=93,89446u    ،m(140Xe)=139,89194u    ،c=3×108m.s-1   
 m(1n)=1,00866u    ،1u=1,66×10-27kg    ،NA=6,02×1023mol-1    ،M(CH4)=16g.mol-1.  

  2تمرین 

 Rnیعتبر الرادون 
 Raینتج بتفتت الرادیوم . غاز مشع ���

� Ra:  وفق المعادلة التالیة 
� →  Rn��

��� +  He�
�   

 ما ھو نوع النشاط  اإلشعاعي  الموافق لھذا التحّول؟                      -أ -1
  Zو  Aأوجد كل من  - ب
��Raلنواة  Δmاحسب النقص الكتلي  -أ -2

 . uمعبرا عنھا بوحدة الكتل الذریة  ���
  .طاقة- أعط عالقة التكافؤ كتلة - ب
 Rnلنواة الرادون  Eℓباعتبار أن قیمة طاقة الربط  -3

 .11joule-10×27,36تساوي القیمة  ���
 .           للنواة Eℓعّرف طاقة الربط   - أ

 Rnلنواة الرادون  Δmاحسب النقص الكتلي     - ب
���. 

 Rnعّرف طاقة لنویة ، ثم استنتج قیمتھا بالنسبة لنواة الرادون   -جـ
���.  

 :في المفاعالت النوویة یستعمل الیورانیوم المخصب كوقود، حیث تحدث لھ عدة تفاعالت انشطار من بینھا التحول التالي -4
      U��

��� +  n�
�   →   Sr��

�� +  Xe��
��� +  3 n�

�.  
 .     عّرف تفاعل اإلنشطار  - أ

 .MeVو الـ ) joule(احسب الطاقة المحررة من جراء ھذا التحّول بالجول    - ب
1MeV: المعطیات = 1,6 × 10��� J     ،c=3×108m/s    ،1u=1,66×10-27kg. m(Xe)=138,889u    ،m(Rn)=221,970u.  

 m( n�
� ) = 1,009u  ،m( p) = 1,007u�

�    ،m(Ra)=225,977u    ،m(U)=234,994u    ،m(Sr)=93,894u   
  3تمرین 

��Uیمثل الشكل مخطط الحصیلة الطاقیة لتفاعل انشطار نواة الیورانیوم 
��Srالى  ���

��Xeو  ��
�nإثر قذفھا بنترون  ���

� .  
 .للنواة واكتب تعبیرھا Eℓعّرف طاقة الربط   -1
   .أعط تعبیر طاقة الربط لكل نویة -2
��Uاكتب معادلة انشطار الیورانیوم  -3

���. 
 .                                                                      E∆و  �E∆و  �E∆كال من  MeVاحسب بـ   -4
��Uمن  1gاحسب بالجول الطاقة المحررة  من انشطار  -5

���                             . 
  على أي شكل تظھر الطاقة المحررة؟   -6

�ℓ

�
( U��
��� ) = 7,62 MeV/nucléon   ،  

�ℓ

�
( Xe��
��� ) = 8,34 MeV/nucléon     

،
�ℓ

�
( Sr��
�� ) = 8,62 MeV/nucléon     

  N� = 6,02 × 10�� mol�� ;  1MeV = 1,6 × 10��� J  

  4تمرین 
ویعتمد انتاج الطاقة في ھذه المفاعالت النوویة على انشطار , )(REPمفاعال نوویا بالماء تحت الضغط  60تتوفر حالیا فرنسا على  -1

���عندما یصطدم نوترون بنواة االورانیوم . 235االورانیوم
����فان احدى االنشطارات الممكنة تؤدي الى تكون نواة السیریوم ���

��� ونواة   
�Seالسیلینیوم 

  .من النوترونات   aباالضافة الى عدد , ��
  عرف االنشطار النووي  - 1-1
  علل ذلك بكتابة القانونین المطبقین , zو aواستنتج قیمة ,اكتب معادلة ھذا التفاعل النووي  - 1-2
  التي یحررھا ھذا التفاعل EΔالطاقة ) (Mevو ) J(بالجول, حسب - 1-3
من  kg1ویحرر احتراق   P=1455MWعلى اقصى تقدیر قدرة كھربائیة  235تعطي المحطات النوویة الفرنسیة المستعملة لالورانیوم  -2

  .  34,2%الكھربائیة ھو  مردود تحول الطاقة الحراریة الى الطاقة . على شكل حرارة  E=45.106Jالبترول طاقة 
  التي یستھلكھا المفاعل خالل سنة 235االورانیوماحسب كتلة   - 2-1
 .نفس الطاقة الكھربائیة التي تنتجھا المحطات النوویة الفرنسیة,احسب كتلة البترول الالزمة النتاج خالل سنة  - 2-2

)m  معطیات  Se�
�� ) = 84,9033µ ;  و;m( ���

��� ) = 234,9935µ  m( ����
��� ) = 145,8782µ  

mn=1,6749.10-27kg ; 1,6605.10-27kg 1u= ;   ev=1,6022.10-19J1 ;   u=931,5Mev/c21 ;  Na=6,022.1023mol-1       

 




