
التفاعالت النووية
واالشعاعات



Half-life time
𝐭𝟎.𝟓الحياة   /زمن نصف العمر

זמן מחצית חיים

الى عنصر آخر انه الزمن الالزم لتحلّل نصف كميّة أنوية ذرات عنصر مشع في عيّنة معينة وأن تتحّول

ساوية وأن نصف عدد األنوية المتبقية منه سوف تضمحل خالل فترة زمنية أخرى م(. أنوية مستقرة)

.لنصف العمر وهكذا إلى أن تنتهي كل أنوية العنصر

(.ي وسرعتهلمعدل التحلل اإلشعاع)يتم استعمال زمن نصف العمر كمقياس ودليل لوتيرة األشعة النووية 

واء كان في ويختلف ويعتمد عمر النصف على نوع العنصر المشع، وهو ثابت للعنصر المشع الواحد س

مع غيره من ، كما أنه ثابت للعنصر إذا كان العنصر نقياً أو متحداً (الصلبة ، السائلة ، الغازية)الحالة 

.العناصر في صورة مركب كيميائي





List of radioactive isotopes by half-life

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_radioactive_isotopes_by_half-life


Nuclear reaction
نوويتفاعل 

תגובה גרעינית

عندما هو تفاعل يحدث عندما تصطدم نواتي ذرتين ببعضهما أو

أ عن بنواة ذرة، وينشيصطدم جسيم مثل البروتون أو النيترون

ي هذا االصطدام مكونات جديدة تختلف عن المكونات البدائية ف

.التفاعل 







Types of Radiation
شعاعاتاإلأنواع 

סוגי הקרינה
Radioactivity: Expect the unexpected - Steve Weatherall
https://www.youtube.com/watch?v=TJgc28csgV0

Radiation Rays: Alpha, Beta and Gamma
https://www.youtube.com/watch?v=KYDil96NR5Q

Is radiation dangerous? - Matt Anticole
https://www.youtube.com/watch?v=zI2vRwFKnHQ

The Most Radioactive Places on Earth
https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0

Cancer Treatment: IMRT (Radiation Therapy)
https://www.youtube.com/watch?v=_moypMx05Fw

https://www.youtube.com/watch?v=TJgc28csgV0
https://www.youtube.com/watch?v=KYDil96NR5Q
https://www.youtube.com/watch?v=zI2vRwFKnHQ
https://www.youtube.com/watch?v=TRL7o2kPqw0
https://www.youtube.com/watch?v=_moypMx05Fw




اندماجانشطار



Nuclear fission
النووياالنشطار
גרעיניביקוע

ى عنصر ثقيلة إلى قسمين أو أكثر، وبهذه العملية يتحول عنصر معين إلذرةهو عملية إنقسام نواة
وجسيمات( أشعة غاماباالخص)عالية الطاقة وفوتوناتنيوتروناتأخر وينتج عن عملية االنشطار

. وأشعة بيتاجسيمات ألفانووية مثل

.واإلشعاعيةالطاقة الحراريةيؤدي انشطار العناصر الثقيلة إلى تولد كميات ضخمة من



تستخدم عملية االنشطار 

الطاقة النووي في إنتاج

المفاعالت فيالكهربائية

النووية، كما تستعمل 
. األسلحة النوويةإلنتاج

من العناصر النووية 

االنشطارية الهامة والتي 

اعالت تستخدم كثيراً في المف

-اليورانيومالذرية مادتي

هذه , 239-وبلوتونيوم235

الذرات مهمة النتاج الوقود 

.النووي



Nuclear chain reaction
تفاعل نووي متسلسل

תגובת שרשרת גרעינית
في الوقود النووي يتم ما 

حيثبالتفاعل المتسلسليسمى

يلة ثقذرةنواةيصطدم نيوتروناً مع

ذا فتنقسم إلى قسمين؛ ويصاحب ه

.  نيوترونات3-2االنقسام انطالق 

ة أن ويمكن لتلك النيوترونات الناتج

تصطدم بأنوية أخرى من الذرات 

ى الثقيلة وتتفاعل معها وتعمل عل

. انشطارها
إنشطاريتفاعل نووي 

https://www.youtube.com/watch?v=epBCdV1_0bo


Nuclear Weapon
سالح نووي

נשק גרעיני

عملية االنشطار التفاعل النووي، يعتمد في قوته التدميرية علىهو سالح تدمير فتّاك يستخدم عمليات

بكثير من قوة ونتيجة لهذه العملية تكون قوة انفجار قنبلة نووية صغيرة أكبرأواالندماج النووي؛ النووي

فادحة بمدينة ، حيث أن بإمكان قنبلة نووية واحدة تدمير أو إلحاق أضرارانفجار أضخم القنابل التقليدية

وابط دولية ويخضع تصنيعها واستعمالها إلى ضأسلحة دمار شامللذا تعتبر األسلحة النووية.بكاملها
.حرجة ويمثل السعي نحو امتالكها هدفاً تسعى إليه كل الدول





Nuclear Weapon: Atomic Bomb
نوويسالح الذريةالقنبلة :

גרעינינשק אטומיתפצצה :

HOW IT WORKS: The Atomic Bomb

Hiroshima: Dropping The Bomb - Hiroshima - BBC

السباق على القنبلة الذرية.. وثائقي الحرب العالمية الثانية 

وثائقي-قنبلة هيروشيما 

Animation shows the deadly evolution of nuclear weapons

https://www.youtube.com/watch?v=-Nc0wCrkk00
https://www.youtube.com/watch?v=3wxWNAM8Cso&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=BUt5tZAWi-0
https://www.youtube.com/watch?v=AFmNMvFzDxU
https://www.youtube.com/watch?v=xLRSmzGRLUk


Nuclear Reactor
مفاعل نووي
כור גרעיני

عل تفاهو عبارة عن جهاز يستخدم لبدءالمفاعل النووي

.ُمْستََدام وللتحكم فيهنووي متسلسل

ية تستخدم المفاعالت النووية في محطات الطاقة النوو

.لتوليد الكهرباء ودفع السفن والغواصات ولالبحاث

Nuclear Energy Explained: 
How does it work?

What is Nuclear Energy? | 
National Geographic

https://www.youtube.com/watch?v=rcOFV4y5z8c
https://www.youtube.com/watch?v=Ta3z3pGK0vU


How does nuclear energy work?الطاقة النووية بشكل مبسط

https://www.youtube.com/watch?v=FNNKhE1FNNM
https://www.youtube.com/watch?v=7X7dwTzKOMY&t=58s


الموقف الرسمي للدولة »تشيرنوبلكارثة 

هو أن الكارثة النووية 

العالمية غير ممكنة في 

«االتحاد السوفياتي



(اضغط هنا)ماذا تعرفون عن أخطر حادث نووي شهده العالم؟.. 1986انفجار مفاعل تشرنوبل 
(ااضغط هن)من البداية إلى النهاية " تشرنوبل"كارثة انفجار مفاعل .. أضخم كارثة نووية حدثت في التاريخ

https://www.youtube.com/watch?v=rSoszbcvNO0
https://www.youtube.com/watch?v=_JTCMoKXwe4


HBO                           NETFLIX

Understanding the accident of Fukushima Daiichi

Episode: Nuclear Power

https://www.youtube.com/watch?v=YBNFvZ6Vr2U


Nuclear fusion
النوويدماجاالن

היתוך גרעיני

االندماج النووي عملية تتجمع فيها نواتان ذرتان 

. نواة واحدة أثقللتكوين

مس، الشحرارة وإشعاع كما يحدث فيتظهر على شكلالطاقةينطلق خالل هذا االندماج كمية هائلة من

ال حياة من النجوم، ووما ُوجدتالشمسفبدون هذا التفاعل ما ُوجدت. فتزّودنا بالحرارة والنور والحياة

.  االندماج النوويالطاقة المسماة طاقةدون تلك

.أكبر بكثير مما يطلقه االنشطارطاقةفائدة االندماج النووي تكمن في إطالقه كميات



اندماج األنوية الخفيفة 
وهو (البروتون مثل

)الهيدروجينذرةنواة
نواه هيدروجين مع (والديوترون

هيدروجين (والتريتيون)نيترون

دوراً هائالً في )مع نيترونين

.  الكونالعالم وفي

د في تنتج طاقة هائلة بسبب فق

وزن النواة الناتجة عن االندماج

النووي، وهذا الفقد 

بقاً ططاقةيتحول إلىالكتلةفي

ي ألبرت أينشتاين التلمعادلة

.الطاقةوالكتلةتربط العالقة بين



Thermonuclear Weapon: H-Bomb
القنبلة الهيدروجينية: سالح نووي

פצצת מימן:נשק גרעיני

نتج من اتحاد ي. نظائر عنصر الهيدروجينبيناالندماج النوويتصنع هذه القنابل بواسطة تحفيز عملية

ة أثقل من الناتج من هذه العمليإضافي ويكون كتلة الهيليومنيوترونمعهيليومهذين النظيرين ذرة
(.ي إن تيتبالمليون طن من مادة)وتُقاس قوة القنبلة الهيدروجينية بالميجا طن . الهيليوم الطبيعي

ما هي القنبلة الهيدروجينية؟

Hydrogen vs. atomic bomb: What's the difference?

The Biggest Hydrogen Bomb Ever Dropped Compared To Other Atomic Bombs

First Soviet hydrogen bomb test (1953)

https://www.youtube.com/watch?v=agGKjTMQ5Rs
https://www.youtube.com/watch?v=tUXwJTJvzxo
https://www.youtube.com/watch?v=oOWxmclxwMM
https://www.youtube.com/watch?v=r0dUIq8gHgc


Nuclear Fussion on the sun
االندماج النووي بالشمس
היתוך גרעיני בשמש

لشمس من تعتبر نواة الشمس الطبقة التي تنتج معظم الطاقة الحرارية ل
.خالل االندماج النووي

االندماج تنتج الطاقة الشمسية خالل معظم حياة الشمس من خالل

-ونبسلسلة تفاعل بروتمن خالل سلسلة من المراحل تدعىالنووي

الهيليومإلىبروتون، ومن خالل هذه العملية يتحول الهيدروجين

.ويُطلق طاقة هائلة

ن، الكواألخرى فيالنجوموباقيالشمسهذا التفاعل هو الذي يغذي

.ويمدهم بالحرارة والضوء
https://video.nationalgeographic.com/video/101-videos/00000160-
be06-d79c-a3ff-fff691a50000?source=relatedvideo

حقائق مذهلة عن الشمس١٠

-ناسا-تصوير الشمس عن قرب 

https://video.nationalgeographic.com/video/101-videos/00000160-be06-d79c-a3ff-fff691a50000?source=relatedvideo
https://www.youtube.com/watch?v=_pMgO_6tRzA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=m7vL24Yh1xE

