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 الطــــاقــــة النــــووية

 الصف التاسع عام  

 اعداد المعلم / سامي أبوالغيط



 

 

 
 الشمس مفاعل نووي ضخم  تحول الطاقة من خالل التفاعالت االندماجية -1

 يحدث االندماج باتحاد نووي الذرات عند درجات حرارة مرتفعة جدا   -2

 يتم في تلك التفاعالت  تتحول كمية صغيرة من الكتلة إلى كمية هائلة من الطاقة الحرارية -3

محطات الطاقة التي تقوم على التفاعالت االندماجية ليست  عملية  ألنها تحتاج لماليين من درجات  – 4

 الحرارة المرتفعة

 

 تنطلق كمية هائلة من الطاقة عند انشطار نواة الذرة  -1
 في عملية االنشطار تتحول كمية صغيرة من الكتلة  -2

 إلى كمية هائلة من الطاقة الحرارية 
 لقائمة على االنشطار تعتبر عملية جدا  محطات الطاقة ا  -3

 
يستخدم الطاقة الناتجة عن التفاعالت النووية لتوليد  -1

 الكهرباء

 مكونات المفاعالت النووية 

                  يمر بعملية االنشطار   الوقود :ـ -أ
 قلب المفاعل -ج                       قضبان التحكم  -ب

 الذي يحدث بسبب الحرارة الهائلة  نظام التبريد :ـ يحافظ على المفاعل من التلف  –د        

 

 

 المفاعالت النووية        

 الطاقة النووية    
 االندماج        

        شطار االن



 

 بعض العناصر  لها نووي  تمر بعملية االنشطار  -1
                         235-يحتوي اليورانيوم الطبيعي على ) نظير يورانيوم  -2

 ( %0.72وتبلغ نسبته  –ونوي يمكنها االنشطار 

إلى        235تتم عملية التخصيب  في المفاعالت النووية  بحيث تزيد نسبة اليورانيوم   -3

3-5% 

 

 

 الوقود النووي         



 

 

يحتوي قلب  -1

 المفاعل على وقود ثاني أكسيد اليورانيوم
 في صورة كريات صغيره جدا   

 تصطف تلك الكرات  طرف بطرف في قضيب الوقود -2
 تحزم قضبان الوقود وتغطى بسبيكة فلزية  -3
 كليوجرام 100000يحتوي قلب المفاعل  على   -4

 من اليورانيوم داخل القضبان  وتمر بعملية االنشطار 

 

 

 

 بعملية االنشطار  235 –أثناء مرور نوي اليورانيوم -1

 أخرى  235تنطلق النيوترونات  وتمتصها نوي يورانيوم  -2
وعندما تمتص نواة اليورانيوم  نيوترونا  تنشطر إلى 

  صغيرتين  ونيوترونين أو ثالثة حرةنواتين 
 

أخرى  لتمهد  235-النيوترونات  بنوى يورانيوم  هذهتصطدم  -1

 الطريق لمزيد من النيوترونات

 سمي التفاعل المتسلسل بهذا االسم 

ألن كل ذرة يورانيوم تنشطر تطلق نيوترونات حرة 

 تؤدي إلى انشطار ذرات يورانيوم أخرى

 تالحظ :   

 عدد النووي التي تنشطر إلى أكثر من الضعف  في كل مرحلة  ارتفاع 

 واذا لم يتم السيطرة سوف ينفجر المفاعل تحدث التفاعالت المتسلسلة في مللي ثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قضبان الوقود          

 

       

التفاعل النووي 

 المتسلسل        

 

       



 

 

 

 لكي نتحكم في التفاعالت يجب منع تصادم  -1
 النيوترونات مع بعضها 

 المحتوية على   تقوم قضبان التحكم  -2
 البورون  أو الكادميوم  الموجودين 

 بامتصاص هذه النيوترونات  في قلب المفاعل 

 

عملية تحريك القضبان إلى مناطق أعمق  تزيد من   -3

امتصاص النيوترونات  وتسهم في إبطاء التفاعل 

 المتسلسل
 

 وبعد ذلك يقوم نيوترون واحد من النيوترونات الناتجة  -4

عن عملية االنشطار  باالصطدام مع نواة يورانيوم 

 235واحدة جديدة من يورانيوم 

 
 عملية تصادم نيوترون واحد بصفة مستمرة   -5

 تساهم في ثبات معدل انطالق الطاقة  

 

 

 

 

 تنتج محطات الطاقة النووية تيارا  كهربيا   -1
تستخدم الطاقة الحرارية الناتجة عن انشطار  في  -2

 تسخين الماء  وإنتاج بخار مرتفع الضغط
 يحتوي قلب المفاعل على سائل مبرد -3
 يضخ سائل التبريد في مبادل حراري  -4
 في المبادل  تنتقل الطاقة الحرارية العالية من السائل  -5

المبرد الساخن إلى الماء فيغلي الماء  وينتج بخار 

 مرتفع الضغط

 يعمل البخار المرتفع الضغط على إدارة التوربين  -6
يخرج البخار من التوربين  يدخل حجرة يتكثف بها  -7

 ويعود ماء سائل 
يمتص الماء البارد الطاقة الحرارية المنطلقة أثناء  -8

 ويعود ماء سائل التكثيف 
تنتقل الطاقة الحرارية إلى برج التبريد وتنطلق في  -9

 الجو
 % 35تبلغ فاعلية محطات الطاقة  -10
 

 

 المعدل الثابت        

 

       

محطات توليد الطاقة 

 النووية       

 

       



 

 

 

                                                                                                                                                                            اإليجابيات    
 بونالكر أكسيدال تطلق ثاني  -2    غيرملوثة للبيئة -1

 لسلبيات ا

 النووية مكلف جدا  بناء المحطات  -1

 طول مدة البناء   - 2
 المحطات تنتج نفايات إشعاعية  ضارة جدا   -  3

 

 

 

 كل محطات الطاقة تصمم نظام امن يمنع التسرب -1

 أهم مخاطر محطات الطاقة  تسريب اإلشعاع الضار -2

 إشعاعيةنجد قضبان الوقود تحتوى على عناصر  -3

 اذا تسرب وقود مشع من القضبان يضر بالكائنات الحية -4

 اإلجراءات  التي تتبع لمنع الحوادث

 تصميم المفاعل بأنظمة دقيقة من وسائل الحماية والسالمة -1

 تدريب العمال على أعلى مستوى   -2

 1986حادثة مفاعل تشيرنوبيل 
 أثناء إجراء اختبار السالمة داخل المفاعل   -1

 زادت درجة الحرارة في قلب أحد المفاعالت  -2

وانصهرت قضبان  نشبت النيران في قلب المفاعل -3

  الوقود  واشتعل غطاء الجرافيت للمفاعل

 نتج عن ذلك فتحة في المفاعل  -4

  

 

 بعد  ثالث سنوات تقريبا  من اإلستخدام  -1

 غيركافية 235-تصبح كمية اليورانيوم -2

 لكي يستمر التفاعل المتسلسل     
 باسم 235-تسمى بقايا اليورانيوم  -3

 الوقود المستنفذ    

 الوقود المستنفذ :ـ يشمل نواتج االنشطاراالشعاعي  -4

  235-وبقايا اليورانيوم     

النووية :ـ هي مادة إشعاعية تنتج عند النفايات  -5

 استخدام المواد اإلشعاعية 

 تلجأ بعض الدول للتخلص من نفاياتها النووية خارج حدود بلدانها  -6

 

 

 فوائد ومخاطر الطاقة النووية 

 

       

 تسريب  النشاط اإلشعاعي

 

       

 التخلص من النفايات النووية 

 

       



 

 شعاعي المنخفض النفايات ذات المستوى اإل:ـ أوال  

 الخصائص  
 بها كميات قليلة من المادة المشعة  -1

 اد مشعة ذات عمر نصف قصيرتحتوي على مو -2

صناعة و ثانوية لتوليد الكهرباء ناتج  هذه النفايات  -3

 األدوية

 المحطات النوويةه والهواء  المستخدمة في تتضمن فالتر الميا -4

 التي تم التخلص منها ف الدخانكشتستخدم في أجهزة  -5

ة للتسرب تحت سطح تحفظ تلك النفايات  في حاويات مانع -6

 األرض 

 

 عالي شعاعي الالنفايات ذات المستوى اإل:ـ  ثانيا  
 

 في محطات الطاقة  الناتجة عن برامج األسلحة النووية  تولد -1

 بطريقتين  وقود المستنفذ يخزن ال -2

 والذ مملوءة في الماء برك خرسانية مبطنة بالف  -أ      

 والذفوالذ  محكم أو حاويات  من الخرسانة والففي  –ب      

 

 العالي  تتحول إلى مواد غير إشعاعية بعد فترة زمنية بعض النفايات ذات المستوي -3

 من السنين األالفت  الوقود المستنفذ يحتوي على مواد مشعة لفترة تصل عشراأحيانا   – 4

 ها في حاويات ثابتة ومتينةيتم التخلص من -5

الطريقة المالئمة للتخلص من النفايات ذات المستوى 

 اإلشعاعي العالي 
وضعها داخل الزجاج  الخزفي  الموجود في حاويات   -1

 وسده معدنية 

 مر ودفن  الحاويات في التكوينات الصخرية الثابتةط -2

 حا  عن السطدفنها في الرواسب الملحية  بعيد -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النفايات النووية

نفايات ذات مستوى 
اشعاعي منخفض

نفايات ذات مستوى
إشعاعي مرتفع



 

 

 

 

 

 

 


