
ع ت3:المستوى)                        التفاعالت النوویة. (5. سلسلة رقم
:التمرین األول
92:  ذات الرموز على الترتيب 94، السترونسيوم 139ن، الكز ينو235نعترب نوى اليورانيوم 

235U ،54
139Xe ،38

94Sr.
.عني تركيب كل نواة .1
.الكتلة للنكليونات  املكونة لكل نواة أحسب طاقة الكتلة لكل نواة وطاقة.2
Eℓأحسب طاقة الربط .3 (u)  ،Eℓ (Xe) ،Eℓ (Sr) . استنتج طاقة الربط لكل نكليون.
.قارن هذه القيم وفسر ذلك .4

: كتل النوى: يعطى

92
235U = 234,9935 u ،54

139Xe= 138,8892u،= 93,8945u38
94Sr ،0

1n=1,0087u،1
1p= 1,0073u.

:لتمرین الثانيا
)226إن الراديوم .1 226Ra ) 238هو عنصر من عناصر العائلة املشعة لليورانيوم .

.حىت اآلن على األرض 238Uكيف تفسر وجود -أ
Zمثل على جدول الرمز -ب

AX مثل كل إشعاع 226واليت توصل إىل الراديوم 238لكل نواة ناجتة عن التفككات املتتالية لليورانيوم
αو-βهم يربط النواة األب بالنواة االبن بس :

( 92
238U ; 90

234Th ; 91
234Pa ; 92

234U ; 90
230Th ; 88

226Ra ;86
222Rn )

tإن نصف عمر الراديوم هو .2 ½ = 1600ans ونواة الراديوم تتحطم بإصدارα.
.أكتب معادلة التفاعل -أ

؟λماذا ميثل. s-1مث بـ ans-1مقدرا بـ λأحسب ثابت اإلشعاع -ب
عدد أوغادرو و الكتلة NAبداللة mأكتب العبارة احلرفية اليت تعطي Aونشاطها mكتلتها 226نعترب عينة من الراديوم .3

. 1010Bq . 3,7علما أن النشاط هو mأحسب قيمة . للراديوم Mاملولية 
.املوافق هلذا التفاعلm∆أحسب التناقص الكتلي .4
.الل هذا التفاعل الطاقة احملررة خMevأحسب بـ .5
.226من الراديو م g 1أحسب الطاقة احملررة خالل ساعة من عينة كتلتها .6
92نصف عمر : املعطيات 

238U هوt ½ = 4,47 . 109 ans .1u . c2 = 931,5 Mev ،NA = 6,02 . 1023

:التمرین الثالث
0 +:يف عمود نووي يكون أحد التفاعالت هو التايل

1n → 38
94Sr +Z

139Xe + x 0
1n92

235U
.xو Zعني مع التربير قيمة .1
. أحسب النقص الكتلي -أ.2

.235نواة اليورانيوم النشطارMevمث بـ Jouleأحسب الطاقة احملررة بـ -ب
.235من اليورانيوم 5gالنشطارأحسب مقدار الطاقة احملررة .3
93,8945u m(38 =: املعطيات 

94Sr) ،1u = 1,66054 . 10- 27 Kg

انتھى                                              
عجیل أحمد : األستاذ



ع ت3:المستوى)                        التفاعالت النوویة. (5. سلسلة رقم
:التمرین األول
92:  ذات الرموز على الترتيب 94، السترونسيوم 139ن، الكز ينو235نعترب نوى اليورانيوم 

235U ،54
139Xe ،38

94Sr.
.عني تركيب كل نواة .5
.أحسب طاقة الكتلة لكل نواة وطاقة الكتلة للنكليونات  املكونة لكل نواة .6
Eℓأحسب طاقة الربط .7 (u)  ،Eℓ (Xe) ،Eℓ (Sr) .ون استنتج طاقة الربط لكل نكلي.
.قارن هذه القيم وفسر ذلك .8

: كتل النوى: يعطى

92
235U = 234,9935 u ،54

139Xe= 138,8892u،= 93,8945u38
94Sr ،0

1n=1,0087u،1
1p= 1,0073u.

:التمرین الثاني
)226إن الراديوم .2 226Ra ) 238هو عنصر من عناصر العائلة املشعة لليورانيوم .

.اآلن على األرض حىت238Uكيف تفسر وجود -ت
Zمثل على جدول الرمز -ث

AX مثل كل إشعاع 226واليت توصل إىل الراديوم 238لكل نواة ناجتة عن التفككات املتتالية لليورانيوم
αو-β بسهم يربط النواة األب بالنواة االبن :

( 92
238U ; 90

234Th ; 91
234Pa ; 92

234U ; 90
230Th ; 88

226Ra ;86
222Rn )

tصف عمر الراديوم هو إن ن.3 ½ = 1600ans ونواة الراديوم تتحطم بإصدارα.
.أكتب معادلة التفاعل -ت
؟λماذا ميثل . s-1مث بـ ans-1مقدرا بـ λأحسب ثابت اإلشعاع -ث

لة عدد أوغادرو و الكتNAبداللة mأكتب العبارة احلرفية اليت تعطي Aونشاطها mكتلتها 226نعترب عينة من الراديوم .7
. 1010Bq . 3,7علما أن النشاط هو mأحسب قيمة . للراديوم Mاملولية 

.املوافق هلذا التفاعلm∆أحسب التناقص الكتلي .8
.الطاقة احملررة خالل هذا التفاعل Mevأحسب بـ .9

.226من الراديو م g 1أحسب الطاقة احملررة خالل ساعة من عينة كتلتها .10
92نصف عمر : املعطيات 

238U هوt ½ = 4,47 . 109 ans .1u . c2 = 931,5 Mev ،NA = 6,02 . 1023

:التمرین الثالث
0 +:يف عمود نووي يكون أحد التفاعالت هو التايل

1n → 38
94Sr +Z

139Xe + x 0
1n92

235U
.xو Zعني مع التربير قيمة .4
. أحسب النقص الكتلي -أ.5

.235إلنشطار نواة اليورانيوم Mevـ مث بJouleأحسب الطاقة احملررة بـ -ب
.235من اليورانيوم 5gأحسب مقدار الطاقة احملررة إلنشطار .6
93,8945u m(38 =: املعطيات 

94Sr) ،1u = 1,66054 . 10- 27 Kg

انتھى                                              
عجیل أحمد : األستاذ


