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DẠNG 1. CÁC DẠNG TOÁN VỀ CẤU TẠO HẠT NHÂN, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT 

NHÂN 

Câu 1. Giả sử ban ñầu có Z prôtôn và N nơtron ñứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là 

mo, khi chúng kết hợp lại với nhau ñể tạo thành một hạt nhân thì có khối lượng m. Gọi W là năng lượng 

liên kết và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Biểu thức nào sau ñây luôn ñúng? 

A. m = mo    B. W = 0,5(mo – m)c2  C. m > mo   D. m < mo. 

Câu 2. Giả sử ban ñầu có Z prôtôn và N nơtron ñứng yên, chưa liên kết với nhau, có khối lượng tổng cộng 

là mo, khi chúng kết hợp lại với nhau thì tạo thành một hạt nhân có khối lượng m. Gọi c là vận tốc ánh 

sáng trong chân không. Năng lượng liên kết của hạt nhân này ñược xác ñịnh bởi biểu thức 

A. ∆E = (mo – m)c2   B. ∆E = mo.c
2    C. ∆E = m.c2   D. ∆E = (mo – m)c 

Câu 3. Cho hạt nhân 27
13Al  (Nhôm) có mAl = 26,9972u. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 27

13Al , biết 

khối lượng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931,5 MeV/c2. 

A. ∆E = 217,5 MeV.      B. ∆E = 204,5 MeV.   

C. ∆E = 10 MeV.      D. ∆E = 71,6 MeV. 

Câu 4. Cho hạt nhân 235
92 U (Urani) có mU = 235,098u. Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 235

92 U  theo 

ñơn vị Jun, biết khối lượng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931,5 MeV/c2.  

A. ∆E = 2,7.10–13 J.      B. ∆E = 2,7. 10–16 J.   

C. ∆E = 2,7.10–10 J.      D. ∆E = 2,7.10–19 J. 

Câu 5. Hạt nhân ñơteri 2
1D  có khối lượng 2,0136 u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073 u và khối lượng 

của nơtron là 1,0087 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân 2
1 D là 

A. 0,67 MeV.   B. 1,86 MeV.   C. 2,02 MeV.   D. 2,23 MeV. 

Câu 6. Cho hạt nhân 230
90Th (Thori) có mTh = 230,0096u. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt 

nhân 230
90Th, biết khối lượng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1u = 931,5 MeV/c2.  

A. εTh = 1737,62 MeV/nuclon     B. εTh = 5,57 MeV/nuclon   

C. εTh = 7,55 MeV/nuclon                 D. εTh = 12,41 MeV/nuclon 

Câu 7. Hạt nhân 210
84 Po  có mPo = 210,0913u. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 210

84 Po, biết khối 

lượng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1uc2 = 931,5 MeV.  

A. εPo = 1507,26 MeV/nuclon     B. εPo = 17,94 MeV/nuclon   

C. εPo = 5,17 MeV/nuclon     D. εPo = 7,17 MeV/nuclon  
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Câu 8. Hạt nhân 4
2 He có năng lượng liên kết là 28,4 MeV; hạt nhân 6

3Li có năng lượng liên kết là 39,2 

MeV; hạt nhân 2
1D có năng lượng liên kết là 2,24 MeV. Hãy sắp theo thứ tự tăng dần về tính bền vững 

của ba hạt nhân này. 

A. 4 6 2
2 3 1He, Li, D.      B. 2 4 6

1 2 3D, He, Li.   C. 4 2 6
2 1 3He, D, Li.   D. 2 6 4

1 3 2D, Li, He.   

Câu 9. Cho khối lượng các hạt nhân 210 238 232
84 92 90Po, U, Th  lần lượt là mPo = 210u, mU = 238u, mTh = 230u. Biết 

khối lượng các nuclôn là mp = 1,0073u, mn = 1,0087u, 1uc2 = 931,5 MeV. Hãy sắp theo thứ tự giảm dần 

về tính bền vững của ba hạt nhân này. 

A. 210 238 232
84 92 90Po, U, Th.          B. 238 232 210

92 90 84U, Th, Po.    

C. 210 232 238
84 90 92Po, Th, U.       D. 232 238 210

90 92 84Th, U, Po.   

Câu 10. Cho ba hạt nhân X, Y, Z có số nuclon tương ứng là AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ. Biết năng 

lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là ∆EX, ∆EY, ∆EZ với ∆EZ < ∆EX < ∆EY. Sắp xếp các hạt nhân 

này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là 

A. Y, X, Z   B. Y, Z, X   C. X, Y, Z   D. Z, X, Y 

Câu 11. Cho khối lượng của proton, notron, 40 6
18 3Ar; Li  lần lượt là: 1,0073 u ; 1,0087u; 39,9525 u; 6,0145 u 

và 1u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 6
3Li  thì năng lượng liên kết riêng của 

hạt nhân 40
18 Ar  

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV.    B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV. 

C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV.    D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV. 

Câu 12. Tìm phát biểu sai về ñộ hụt khối ? 

A. ðộ chênh lệch giữa khối lượng m của hạt nhân và tổng khối lượng mo của các nuclôn cấu tạo nên hạt 

nhân gọi là ñộ hụt khối. 

B. Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân ñó. 

C. ðộ hụt khối của một hạt nhân luôn khác không.  

D. Khối lượng của một hạt nhân luôn lớn hơn tổng khối lượng của các nuclôn cấu tạo thành hạt nhân ñó. 

Câu 13. Chọn câu sai ? 

A. Các hạt nhân có số khối trung bình là bền vững nhất. 

B. Các nguyên tố ñứng ñầu bảng tuần hoàn như H, He kém bền vững hơn các nguyên tố ở giữa bảng tuần 

hoàn. 

C. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững. 

D. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. 

Câu 14. Giả sử hai hạt nhân X và Y có ñộ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số 

nuclôn của hạt nhân Y thì 

A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X. 

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y. 
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C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau. 

D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y. 

Câu 15. Kí hiệu E  
o, E là năng lượng nghỉ và năng lượng toàn phần của một hạt có khối lượng nghỉ m  

o, 

chuyển ñộng với vận tốc v = 0,8c. Theo thuyết tương ñối, năng lượng nghỉ E  
o của hạt bằng: 

A. 0,5E                              B. 0,6E                           C. 0,25E                             D. 0,8E              

Câu 16. Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Einstein giữa năng lượng nghỉ E và khối 

lượng m của một vật là: 

A. E = mc2
                         B. E = 2m2

 c                    C. E = 0,5mc2
                    D. E = 2mc2

                  

Câu 17. Gọi m  
o là khối lượng nghỉ của vật. m,v lần lượt là khối lượng và vận tốc khi vật chuyển 

ñộng.Biểu thức nào sau ñây không phải là biểu thức tính năng lượng toàn phần của một hạt tương ñối 

tính: 

A. E = mc2
                         B. E = E  

o + W  
ñ              C. E =  

m  
oc

2
 

1 - 
v2

 

c2
 

                D. E = m  
oc

2
                         

Câu 18. Một hạt có khối lượng nghỉ m  
o, chuyển ñộng với tốc ñộ v = 

3
2

c ( c là tốc ñộ ánh sáng trong chân 

không ). Theo thuyết tương ñối, năng lượng toàn phần của hạt sẽ: 

A. gấp 2 lần ñộng năng của hạt                               B. gấp bốn lần ñộng năng của hạt 

C. gấp 3 lần ñộng năng của hạt                             D. gấp 2 lần ñộng năng của hạt 

 

DẠNG 2. CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÓNG XẠ 

 

Câu 19. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng khi nói về hiện tượng phóng xạ ? 

A. Hiện tượng phóng xạ do các nguyên nhân bên trong hạt nhân gây ra. 

B. Hiện tượng phóng xạ tuân theo ñịnh luật phóng xạ. 

C. Hiện tượng phóng xạ phụ thuộc vào tác ñộng bên ngoài. 

D. Phóng xạ là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân (phản ứng hạt nhân tự phát) 

Câu 20. Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới ñây là ñúng? 

A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ. 

B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất ñó. 

C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng. 

D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt ñộ của chất phóng xạ. 

Câu 21. Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới ñây là không ñúng? 

A. Tia α, β, γ ñều có chung bản chất là sóng ñiện từ có bước sóng khác nhau. 

B. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử 4
2 He.  

C. Tia β+  là dòng các hạt pôzitrôn. 
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D. Tia β– là dòng các hạt êlectron.  

Câu 22. Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về tia anpha? 

A. Tia anpha thực chất là dòng hạt nhân nguyên tử 4
2 He.   

B. Khi ñi qua ñiện trường giữa hai bản tụ ñiện, tia anpha bị lệch về phía bản âm tụ ñiện. 

C. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với vận tốc bằng 10000 km/s. 

D. Quãng ñường ñi của tia anpha trong không khí chừng vài cm và trong vật rắn chừng vài mm. 

Câu 23. Chọn phát biểu ñúng về hiện tượng phóng xạ ? 

A. Nhiệt ñộ càng cao thì sự phóng xạ xảy ra càng mạnh. 

B. Khi ñược kích thích bởi các bức xạ có bước sóng ngắn, sự phóng xạ xảy ra càng nhanh. 

C. Các tia phóng xạ ñều bị lệch trong ñiện trường hoặc từ trường. 

D. Hiện tượng phóng xạ xảy ra không phụ thuộc vào các tác ñộng lí hoá bên ngoài.  

Câu 24. Một chất phóng xạ có T = 8 năm, khối lượng ban ñầu 1 kg. Sau 4 năm lượng chất phóng xạ còn 

lại là             

A. 0,7 kg.                   B. 0,75 kg.                        C. 0,8 kg.                 D. 0,65 kg. 

Câu 25. Giả sử sau 3 giờ phóng xạ, số hạt nhân của một ñồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân 

ban ñầu thì chu kì bán rã của ñồng vị ñó bằng  

A. 2 giờ.                                B. 1 giờ.                        C. 1,5 giờ.                             D. 0,5 giờ.  

Câu 26. Chất phóng xạ I-ôt có chu kì bán rã là 8 ngày. Lúc ñầu có 200 (g) chất này. Sau 24 ngày, lượng 

Iốt bị phóng xạ ñã biến thành chất khác là 

A. 150 (g).                            B. 175 (g).                           C. 50 (g).                                D. 25 (g). 

Câu 27. ðồng vị phóng xạ cô ban 60Co phát tia β− và tia γ với chu kì bán rã T = 71,3 ngày. Hãy tính xem 

trong một tháng (30 ngày) lượng chất cô ban này bị phân rã bao nhiêu phần trăm? 

A. 20%                    B. 25,3 %             C. 31,5%                D. 42,1%                   

Câu 28. Ban ñầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban ñầu, có 75% số 

hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kì bán rã của chất ñó là 

A. 8 giờ.   B. 4 giờ.   C. 2 giờ   D. 3 giờ. 

Câu 29. ðồng vị 60
27 Co  là chất phóng xạ β– với chu kỳ bán rã T = 5,33 năm, ban ñầu một lượng Co có khối 

lượng m0. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm? 

A. 12,2%   B. 27,8%   C. 30,2%   D. 42,7%. 

Câu 30. 24
11 Na  là chất phóng xạ β− với chu kỳ bán rã 15 giờ. Ban ñầu có một lượng 24

11 Na  thì sau một 

khoảng thời gian bao nhiêu lượng chất phóng xạ trên bị phân rã 75%? 

A. 7 giờ 30 phút.  B. 15 giờ.   C. 22 giờ 30 phút.  D. 30 giờ. 

Câu 31. Chu kì bán rã của chất phóng xạ 90
38Sr  là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất phóng 

xạ ñó phân rã thành chất khác ? 

A. 6,25%.   B. 12,5%.   C. 87,5%.   D. 93,75%. 
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Câu 32. Sau khoảng thời gian 1 ngày ñêm 87,5% khối lượng ban ñầu của một chất phóng xạ bị phân rã 

thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ ñó là 

A. 12 giờ.   B. 8 giờ.   C. 6 giờ.   D. 4 giờ. 

Câu 33. Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Sau một khoảng thời gian bằng 1/λ tỉ lệ số hạt nhân 

của chất phóng xạ bị phân rã so với số hạt nhân chất phóng xạ ban ñầu xấp xỉ bằng 

A. 37%.   B. 63,2%.   C. 0,37%.   D. 6,32%. 

Câu 34. Gọi ∆t là khoảng thời gian ñể số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm ñi e lần (e là cơ số 

của loga tự nhiên với lne = 1), T là chu kỳ bán rã của chất phóng xạ. Hỏi sau khoảng thời gian 0,51∆t chất 

phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban ñầu? 

A. 40%.   B. 50%.    C. 60%.   D. 70%. 

Câu 35. Chất phóng xạ 24
11Na có chu kì bán rã 15 giờ. So với khối lượng Na ban ñầu, phần trăm khối lượng 

chất này bị phân rã trong vòng 5 giờ ñầu tiên bằng 

A. 70,7%.   B. 29,3%.   C. 79,4%.   D. 20,6% 

Câu 36. Chất phóng xạ 210
84 Po  phát ra tia α và biến ñổi thành 206

82 Pb . Chu kỳ bán rã của Po là 138 ngày. Ban 

ñầu có 100 (g) Po thì sau bao lâu lượng Po chỉ còn 1 (g)? 

A. 916,85 ngày   B. 834,45 ngày C. 653,28 ngày    D. 548,69 ngày. 

Câu 37. ðồng vị 24Na có chu kỳ bán rã T = 15 giờ. Biết rằng 24Na là chất phóng xạ β− và tạo thành ñồng 

vị của Mg. Mẫu Na có khối lượng ban ñầu mo = 24 (g). ðộ phóng xạ ban ñầu của Na bằng  

A. 7,73.1018 Bq.                    B. 2,78.1022 Bq.                     C. 1,67.1024 Bq.                   D. 3,22.1017 Bq.  

Câu 38. Tính tuổi của một cái tượng gỗ bằng ñộ phóng xạ β− của nó bằng 0,77 lần ñộ phóng xạ của một 

khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết ñồng vị 14C có chu kì bán rã T = 5600 năm. 

A. 1200 năm.   B. 21000 năm.               C. 2100 năm.   D. 12000 năm. 

Câu 39. Tính tuổi một cổ vật bằng gỗ biết ñộ phóng xạ β– của nó bằng 3/5 ñộ phóng xạ của cùng khối 

lượng cùng loại gỗ vừa mới chặt. Chu kỳ bán rã của 14C là 5600 năm.  

A. t ≈ 4000 năm.          B. t ≈ 4120 năm.               C. t ≈ 3500 năm.                  D. t ≈ 2500 năm.  

Câu 40. Hoạt tính của ñồng vị cacbon 14
6C  trong một món ñồ cổ bằng gỗ bằng 4/5 hoạt tính của ñồng vị 

này trong gỗ cây mới ñốn. Chu kỳ bán rã của cácbon 14
6C  là 5570 năm. Tìm tuổi của món ñồ cổ ấy? 

A. 1678 năm.   B. 1704 năm.   C. 1793 năm.   D. 1800 năm. 

Câu 41. Biết ñồng vị phóng xạ 14
6 C có chu kì bán rã 5730 năm. Giả sử một mẫu gỗ cổ có ñộ phóng xạ 200 

phân rã/phút và một mẫu gỗ khác cùng loại, cùng khối lượng với mẫu gỗ cổ ñó, lấy từ cây mới chặt, có ñộ 

phóng xạ 1600 phân rã/phút. Tuổi của mẫu gỗ cổ ñã cho là 

A. 1910 năm.   B. 2865 năm.   C. 11460 năm.         D. 17190 năm. 

Câu 42. Ban ñầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời ñiểm t1 mẫu chất phóng xạ X 

còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. ðến thời ñiểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ 

còn 5% so với số hạt nhân ban ñầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ ñó là 
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A. 50 s.   B. 25 s.   C. 400 s.   D. 200 s. 

Câu 43. Poloni 210
84 Po  là chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của hạt nhân 210

84 Po  là 140 

ngày. Sau thời gian t = 420 ngày (kề từ thời ñiểm bắt ñầu khảo sát) người ta nhận ñược 10,3 gam chì. 

a) Tính khối lượng Poloni tại t = 0 

A. 10g    B. 11g    C. 12g    D. 13g 

b) Tính thời gian ñể tỷ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng Poloni là 0,8 

A. 100,05 ngày B. 220,23 ngày  C. 120,45 ngày   D. 140,5 ngày 

c). Tính thể tích khí He tạo thành khi tỷ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng Poloni là 0,8 

A. 674,86 cm3   B. 574,96 cm3   C. 674,86 cm3   D. 400,86 cm3 

Câu 44. ðồng vị 210
84 Po  phóng xạ α thành chì. Ban ñầu mẫu Po có khối lượng 1 mg. Tại thời ñiểm t1

 tỷ lệ 

giữa số hạt nhân Pb và số hạt nhân Po trong mẫu là 7:1. Tại thời ñiểm t2 = t1 + 414 ngày thì tỷ lệ ñó là 

63:1. 

a) Chu kì phóng xạ của Po 

A. 100 ngày   B. 220 ngày   C. 138 ngày   D. 146 ngày 

b) ðộ phóng xạ ño ñược tại thời ñiểm t1
 là  

A. 0,5631Ci   B. 1,5631Ci   C. 2,5631Ci   D. 3,5631Ci 

Câu 45. ðồng vị 24Na là chất phóng xạ β− và tạo thành ñồng vị của Mg. Mẫu 24Na có khối lượng ban ñầu 

mo = 8 (g), chu kỳ bán rã của 24Na là T = 15 giờ. Khối lượng Magiê tạo thành sau thời gian 45 giờ là 

A. 8 (g).    B. 7 (g).    C. 1 (g).    D. 1,14 (g).  

Câu 46. Hạt nhân 24
11Na phân rã β− và biến thành hạt nhân A

Z X với chu kì bán rã là 15 giờ. Lúc ñầu mẫu 

Natri là nguyên chất. Tại thời ñiểm khảo sát thấy tỉ số giữa khối lượng A
Z X và khối lượng natri có trong 

mẫu là 0,75. Hãy tìm tuổi của mẫu natri. 

A. 1,212 giờ.   B. 2,112 giờ.                C. 12,12 giờ.  D. 21,12 giờ. 

Câu 47. Urani 238
92 U sau nhiều lần phóng xạ α và β biến thành 206

82 Pb.  Biết chu kì bán rã của sự biến ñổi tổng 

hợp này là T = 4,6.109 năm. Giả sử ban ñầu một loại ñá chỉ chứa Urani, không chứa chì. Nếu hiện nay tỉ lệ 

của các khối lượng của Urani và chì chỉ là mU/mPb = 37, thì tuổi của loại ñá ấy là 

A. 2.107 năm.                     B. 2.108 năm.                C. 2.109 năm.                      D. 2.1010 năm. 

Câu 48. Lúc ñầu một mẫu 210
84 Po nguyên chất phóng xạ α chuyển thành một hạt nhân bền. Biết chu kỳ 

phóng xạ của 210
84 Po  là 138 ngày. Ban ñầu có 2 (g) 210

84 Po.  Tìm khối lượng của mỗi chấy ở thời ñiểm t, biết ở 

thời ñiểm này tỷ số khối lượng của hạt nhân con và hạt nhân mẹ là 103: 35 ? 

A. mPo = 0,7 (g), mPb = 0,4 (g).     B. mPo = 0,5 (g), mPb = 1,47 (g). 

C. mPo = 0,5 (g), mPb = 2,4 (g).     D. mPo = 0,57 (g), mPb = 1,4 (g). 
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Câu 49. Hạt nhân 210
83 Bi  phóng xạ tia β– biến thành một hạt nhân X, dùng một mẫu X nói trên và quan sát 

trong 30 ngày, thấy nó phóng xạ α và biến ñổi thành ñồng vị bền Y, tỉ số Y

X

m
0,1595.

m
=  Xác ñịnh chu kỳ 

bán rã của X? 

A. 127 ngày.   B. 238 ngày.   C. 138 ngày.   D. 142 ngày. 

Câu 50. 238U phân rã thành 206Pb với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối ñá ñược phát hiện có chứa 

46,97 (mg) 238U và 2,135 (mg) 206Pb. Giả sử khối ñá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất 

cả lượng chì có mặt trong ñó ñều là sản phẩm phân rã của 238U. Hiện tại tỉ lệ giữa số nguyên tử 238U và 
206Pb là 

A. NU/NPb = 22.                      B. NU/NPb = 21.            C. NU/NPb = 20.                      D. NU/NPb = 19. 

Câu 51. ðồng vị phóng xạ 210Po phóng xạ α và biến ñổi thành một hạt nhân chì 206Pb. Tại thời ñiểm t tỉ lệ 

giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân Po trong mẫu là 5, tại thời ñiểm t này tỉ số khối lượng chì và khối 

lượng Po là 

A. 4,905.    B. 0,196.    C. 5,097.    D. 0,204.  

Câu 52. Chất phóng xạ 210
84 Po phóng xạ α rồi trở thành chì (Pb). Dùng một mẫu Po ban ñầu có 1 g, sau 365 

ngày ñêm mẫu phóng xạ trên tạo ra lượng khí hêli có thể tích là V = 89,5 cm3 ở ñiều kiện tiêu chuẩn. Chu 

kỳ bán rã của Po là 

A. 138,5 ngày ñêm  B. 135,6 ngày ñêm  C. 148 ngày ñêm D. 138 ngày ñêm  

Câu 53. ðồng vị 24
11Na  là chất phóng xạ β– và tạo thành ñồng vị của Magiê. Mẫu 24

11Na có khối lượng ban 

ñầu là m0 = 0,25g. Sau 120 giờ ñộ phóng xạ cuả nó giảm ñi 64 lần. Cho NA = 6,02. 1023 hạt /mol. Khối 

lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ.  

A. 0,25 g.   B. 0,197 g.   C. 1,21 g.   D. 0,21 g. 

Câu 54: Một bệnh nhân ñiều trị bằng ñồng vị phóng xạ, dùng tia γ ñể diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần 

ñầu là ∆t = 22 phút, cứ sau 20 ngày thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết ñồng 

vị phóng xạ ñó có chu kỳ bán rã T = 3 tháng (coi t T∆ <<  và một tháng gồm 30 ngày) và vẫn dùng nguồn 

phóng xạ trong lần ñầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ ba phải tiến hành trong bao lâu ñể bệnh nhân ñược chiếu xạ với 

cùng một lượng tia γ như lần ñầu? 

A. 28 phút.   B. 24 phút.   C. 36 phút.   D. 30 phút. 

Câu 55: Một bệnh nhân ñiều trị bằng ñồng vị phóng xạ, dùng tia γ ñể diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần 

ñầu là ∆t = 23 phút, cứ sau 25 ngày thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết ñồng 

vị phóng xạ ñó có chu kỳ bán rã T = 3 tháng (coi t T∆ <<  và một tháng gồm 30 ngày) và vẫn dùng nguồn 

phóng xạ trong lần ñầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ ba phải tiến hành trong bao lâu ñể bệnh nhân ñược chiếu xạ với 

cùng một lượng tia γ như lần ñầu? 

A. 33,8 phút.   B. 24 phút.   C. 32 phút.   D. 30 phút. 

Câu 56. Một chất phóng xạ β–, ban ñầu trong thời gian 4 phút có 350 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 
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giờ trong thời gian 2 phút có 32 nguyên tử bị phân rã. Xác ñịnh chu kì bán rã của chất ñó. 

A. 1,22 giờ.   B. 3,2 giờ.   C. 2,2 giờ.   D. 1,8 giờ. 

Câu 57. Một chất phóng xạ β–, ban ñầu trong thời gian 2 phút có 500 nguyên tử bị phân rã nhưng sau 4 

giờ trong thời gian 5 phút có 60 nguyên tử bị phân rã. Xác ñịnh chu kì bán rã của chất ñó. 

A. 1,02 giờ.   B. 1,22 giờ.   C. 0,91 giờ.   D. 0,81 giờ. 

Câu 58. Chất phóng xạ 210
84 Po  có chu kỳ bán rã 138,4 ngày. Người ta dùng máy ñể ñếm số hạt phóng xạ 

mà chất này phóng ra. Lần thứ nhất ñếm trong ∆t = 1 phút (coi ∆t << T). Sau lần ñếm thứ nhất 15 ngày 

người ta dùng máy ñếm lần thứ 2. ðể máy ñếm ñược số hạt phóng xạ bằng số hạt máy ñếm trong lần thứ 

nhất thì cần thời gian là 

A. 68 s     B. 72 s    C. 62 s    D. 65 s 

 

DẠNG 3. CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 

 

Câu 59. Phản ứng hạt nhân sau 7 1 4 4
3 1 2 2Li H He He+ → + . Biết mLi = 7,0144u; mH = 1,0073u;  

mHe = 4,0015u,  1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng toả ra trong phản ứng sau là: 

A. 7,26 MeV    B. 17,42 MeV   C. 12,6 MeV   D. 17,25 MeV.  

Câu 60. Phản ứng hạt nhân sau 2 3 1 4
1 2 1 2H T H He+ → + . Biết mH = 1,0073u; mD = 2,0136u; mT = 3,0149u;  

mHe = 4,0015u, 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng toả ra trong phản ứng sau là 

A. 18,35 MeV     B. 17,6 MeV    C. 17,25 MeV     D. 15,5 MeV. 

Câu 61. Phản ứng hạt nhân sau: 6 2 4 4
3 1 2 2Li H He He+ → + . Biết mLi = 6,0135u ; mD = 2,0136u; mHe4 = 

4,0015u, 1u = 931,5MeV/c2.  Năng lượng toả ra trong phản ứng sau là: 

A. 17,26 MeV   B. 12,25 MeV   C. 15,25 MeV    D. 22,45 MeV. 

Câu 62. Phản ứng hạt nhân sau: 6 1 3 4
3 1 2 2Li H He He+ → + . Biết mLi = 6,0135u; mH = 1,0073u; mHe3 = 

3,0096u, mHe4 = 4,0015u,  1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng toả ra trong phản ứng sau là: 

A. 9,04 MeV    B. 12,25 MeV    C. 15,25 MeV   D. 21,2 MeV. 

Câu 63. 6 1 3 4
3 0 1 2Li n T α 4,8MeV.+ → + +  Cho biết: mn = 1,0087u; mT = 3,016u; mα = 4,0015u; 1u = 931 

MeV/c2. Khối lượng của hạt nhân Li có giá trị bằng 

A. 6,1139u.     B. 6,0839u.    C. 6,411u.    D. 6,0139u.  

Câu 64. Chất phóng xạ 210
84 Po  phát ra tia α và biến ñổi thành 206

82 Pb.  Biết khối lượng các hạt là mPb = 

205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân Po phân rã là 

A. 4,8 MeV.    B. 5,4 MeV.   C. 5,9 MeV.   D. 6,2 MeV. 

Câu 65. Chất phóng xạ 210
84 Po  phát ra tia α và biến ñổi thành 206

82 Pb.  Biết khối lượng các hạt là mPb = 

205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Năng lượng tỏa ra khi 10 (g) Po phân rã hết là 

A. 2,2.1010 J.    B. 2,5.1010 J.   C. 2,7.1010 J.   D. 2,8.1010 J. 
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Câu 66. Cho phản ứng hạt nhân A → B + C. Biết hạt nhân mẹ A ban ñầu ñứng yên. Có thể kết luận gì về 

hướng và trị số của vận tốc các hạt sau phản ứng? 

A. Cùng phương, cùng chiều, ñộ lớn tỉ lệ với khối lượng. 

B. Cùng phương, cùng chiều, ñộ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng. 

C. Cùng phương, ngược chiều, ñộ lớn tỉ lệ nghịch với khối lượng. 

D. Cùng phương, ngược chiều, ñộ lớn tỉ lệ với khối lượng. 

Câu 67. Phát biểu nào sau ñây là sai về phản ứng hạt nhân ? 

A. ðộ hụt khối càng lớn thì năng lượng tỏa ra càng lớn. 

B. Các hạt sinh ra bền vững hơn các hạt ban ñầu thì phản ứng tỏa năng lượng 

C. Các hạt sinh ra kém bền vững hơn các hạt ban ñầu thì phản ứng có thể tự xảy ra. 

D. ðiện tích, số khối, năng lượng và ñộng lượng ñều ñược bảo toàn. 

Câu 68. Chất phóng xạ 210
84 Po  phát ra tia α và biến ñổi thành 206

82 Pb.  Biết khối lượng các hạt là mPb = 

205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Giả sử hạt nhân mẹ ban ñầu ñứng yên và sự phân rã không 

phát ra tia γ thì ñộng năng của hạt α là 

A. 5,3 MeV.   B. 4,7 MeV.    C. 5,8 MeV.   D. 6,0 MeV. 

Câu 69. Hạt α có ñộng năng Kα  = 3,51 MeV ñập vào hạt nhân 27
13 Al  ñứng yên gây phản ứng 

27 30 A
13 15 Zα Al P X+ → + . Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng. Cho biết khối lượng một số hạt 

nhân tính theo u là mAl = 26,974u,  

mn = 1,0087u; mα = 4,0015u và mP = 29,9701u; 1u = 931 MeV/c2.    

A. Tỏa ra 1,75 MeV.               B.  Thu vào 3,50 MeV.     

C. Thu vào 3,07 MeV.                  D. Tỏa ra 4,12 MeV. 

Câu 70. Cho phản ứng phân hạch 235U: 235 144 89
92 56 36n U Ba Kr 3n 200MeV.+ → + + +  Biết 1u = 931 MeV/c2

.  

ðộ hụt khối của phản ứng bằng 

A. 0,3148u.     B. 0,2148u.     C. 0,2848u.     D. 0,2248u.  

Câu 71. Cho phản ứng hạt nhân sau 31 2 4

1 2 3 4

AA A A
Z Z Z ZA B C D.+ → +  ðộ hụt khối của các hạt nhân tương ứng là 

∆mA, ∆mB, ∆mC, ∆mD. Gọi c là tốc ñộ ánh sáng trong chân không, năng lượng của phản ứng ∆E ñược tính 

bởi công thức 

A. ∆E = (∆mA + ∆mB – ∆mC – ∆mD)c2    B. ∆E = (∆mA + ∆mB + ∆mC + ∆mD)c2 

C. ∆E = (∆mC + ∆mD – ∆mA – ∆mB)c2    D. ∆E = (∆mA – ∆mB + ∆mC – ∆mD)c2 

Câu 72. Cho phản ứng hạt nhân sau 31 2 4

1 2 3 4

AA A A
Z Z Z ZA B C D.+ → +  Năng lượng liên kết của các hạt nhân 

tương ứng là ∆EA, ∆EB, ∆EC, ∆ED. Năng lượng của phản ứng ∆E ñược tính bởi công thức 

A. ∆E = ∆EA + ∆EB – ∆EC – ∆ED    B. ∆E = ∆EA + ∆EB + ∆EC + ∆ED 

C. ∆E = ∆EC + ∆EB – ∆EA – ∆ED    D. ∆E = ∆EC + ∆ED – ∆EA – ∆EB 
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Câu 73. Cho phản ứng hạt nhân sau 31 2 4

1 2 3 4

AA A A
Z Z Z ZA B C D.+ → +  Năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân 

tương ứng là εA, εB, εC, εD. Năng lượng của phản ứng ∆E ñược tính bởi công thức 

A. ∆E = A1εA + A2εB – A3εC – A2εB    B. ∆E = A3εC + A4εD – A2εB – A1εA 

C. ∆E = A1εA + A3εC – A2εB – A4εD    D. ∆E = A2εB + A4εD – A1εA – A3εC 

Câu 74. Cho phản ứng hạt nhân sau 2 2 3
1 1 2D D He n 3,25MeV.+ → + +  Biết ñộ hụt khối của 2

1H là ∆mD = 

0,0024u; và 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 3
2 He là 

A. 7,7188 MeV.   B. 77,188 MeV.   C. 771,88 MeV.   D. 7,7188 eV. 

Câu 75. Hạt nhân triti (T) và ñơteri (D) tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh ra hạt α và hạt nơtrôn. Cho biết 

ñộ hụt khối của hạt nhân triti là ∆mT = 0,0087u, của hạt nhân ñơteri là ∆mD = 0,0024u, của hạt nhân X là 

∆mα = 0,0305u;  

1u = 931 MeV/c2. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên là bao nhiêu? 

A. ∆E = 18,0614 MeV.     B. ∆E = 38,7296 MeV.  

C. ∆E = 18,0614 J.      D. ∆E = 38,7296 J. 

Câu 76. Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 2 A 1
1 Z 02 D X n.→ +  Biết ñộ hụt khối của hạt nhân 2

1D  là 

0,0024u, của hạt nhân X là 0,0083u. Phản ứng này tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng? Cho 1u = 931 

MeV/c2. 

A. Tỏa 4,24 MeV.       B. Tỏa 3,26 MeV.      C. Thu 4,24 MeV.      D. Thu 3,26 MeV. 

Câu 77. Cho phản ứng hạt nhân 3 2 4
1 1 2T D He X.+ → + Lấy ñộ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt 

nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của 

phản ứng xấp xỉ bằng 

A. 15,017 MeV.   B. 200,025 MeV. C. 17,498 MeV.  D. 21,076 MeV. 

Câu 78. Tìm năng lượng toả ra khi một hạt nhân 234U phóng xạ tia α tạo thành 230Th. Cho năng lượng liên 

kết riêng của hạt α; 234U, 230Th lần lượt là: 7,1 MeV; 7,63MeV; 7,7 MeV. 

A. 13,89 eV.    B. 7,17 MeV.    C. 7,71 MeV.    D. 13,98 MeV. 

Câu 79. Hạt nhân 238U ñứng yên phân rã tạo thành hạt α và hạt X. Biết ñộng năng của hạt X là 3,8.10–2 

MeV, lấy khối lượng các hạt bằng số khối, ñộng năng của hạt α là 

A. 2,22 MeV.   B. 0,22 MeV.   C. 4,42 MeV.   D. 7,2 MeV.  

Câu 80. Cho phản ứng hạt nhân 6 3
3 1Li n T α 4,8MeV.+ → + + Lấy khối lượng các hạt bằng số khối. Nếu 

ñộng năng của các hạt ban ñầu không ñáng kể thì ñộng năng của hạt α là 

A. 2,06 MeV.   B. 2,74 MeV.   C. 3,92 MeV.   D. 1,08 MeV. 

Câu 81. Hạt nhân 226Ra ñứng yên phóng xạ α và biến ñổi thành hạt nhân X, biết ñộng năng Kα = 4,8 MeV. 

Lấy khối lượng hạt nhân (tính bằng u) bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên 

bằng 

A. 1.231 MeV.   B. 2,596 MeV.   C. 4,886 MeV.    D. 9,667 MeV.  
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Câu 82. Hạt nhân 210
84 Po phóng xạ α biến thành hạt nhân X. Cho mPo = 209,9828u; mX = 205,9744u; mα = 

4,0015u; 1u = 931 MeV/c2. ðộng năng của hạt α phóng ra là 

A. 4,8 MeV.    B. 6,3 MeV.    C. 7,5 MeV.    D. 3,6 MeV. 

Câu 83. Hạt nhân 238U ñứng yên phân rã α và biến thành hạt nhân Thori. Lấy khối lượng các hạt bằng số 

khối, ñộng năng của hạt α bay ra chiếm bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã ? 

A. 1,68%.    B. 98,3%.    C. 16,8%.    D. 96,7%. 

Câu 84. Cho phản ứng hạt nhân 6 1 3 4
3 0 1 2Li n T α 4,9MeV.+ → + +  Giả sử ñộng năng của các hạt nơtron và 

Li rất nhỏ, ñộng năng của hạt T và hạt α là 

A. 2,5 MeV và 2,1 MeV .      B. 2,8 MeV và 1,2 MeV. 

C. 2,8 MeV và 2,1 MeV.      D. 1,2 MeV và 2,8 MeV. 

Câu 85. Hạt nhân Poloni ñứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân X. Cho mPo = 209,9373u; mα = 

4,0015u;  

mX = 205,9294u; 1u = 931,5 MeV/c2. Vận tốc hạt α phóng ra là 

A. 1,27.107m/s.  B. 1,68.107m/s.  C. 2,12.107m/s.  D. 3,27.107m/s. 

Câu 86. Một hạt α bắn vào hạt nhân 27
13 Al  ñứng yên tạo ra hạt nơtron và hạt X. Cho mα = 4,0016u; mn = 

1,00866u; mAl = 26,9744u; mX = 29,9701u; 1u = 931,5 MeV/c2. Các hạt nơtron và X có ñộng năng là 4 

MeV và 1,8 MeV. ðộng năng của hạt α là  

A. 5,8 MeV.    B. 8,5 MeV.   C. 7,8 MeV.    D. 7,2 MeV. 

Câu 87. Một hạt proton có ñộng năng 5,58 MeV bắn vào hạt nhân 23Na ñứng yên, sinh ra hạt α và hạt X.  

Cho mp = 1,0073u; mNa = 22,9854u; mα = 4,0015u; mX = 19,987u; 1u = 931 MeV/c2. Biết hạt α bay ra 

với ñộng năng 6,6 MeV. ðộng năng của hạt X là  

A. 2,89 MeV.    B. 1,89 MeV.    C. 3,9 MeV.   D. 2,56 MeV. 

Câu 88. Người ta dùng proton bắn phá hạt nhân Be ñứng yên theo phương trình 1 9 4
1 4 2p Be He X+ → + . 

Biết proton có ñộng năng Kp = 5,45 MeV, Heli có vận tốc vuông góc với vận tốc của proton và có ñộng 

năng KHe = 4 MeV. Cho rằng ñộ lớn của khối lượng của một hạt nhân (ño bằng ñơn vị u) xấp xỉ bằng số 

khối A của nó. ðộng năng của hạt X bằng 

A. 1,225 MeV.    B. 3,575 MeV.    C. 6,225 MeV.    D. 2,125 MeV.  

Câu 89. Hạt proton có ñộng năng 5,48 MeV ñược bắn vào hạt nhân 9
4 Be  ñứng yên thì thấy tạo thành một 

hạt nhân 6
3Li  và một hạt X bay ra với ñộng năng 4 MeV theo hướng vuông góc với hướng chuyển ñộng 

của hạt proton tới. Tính vận tốc của hạt nhân Li (lấy khối lượng các hạt nhân tính theo ñơn vị u gần bằng 

số khối). Cho 1u = 931,5 MeV/c2 

A. 10,7.106 m/s.         B. 1,07.106 m/s.           C. 8,24.106 m/s.          D. 0,824.106 m/s. 

Câu 100. Cho một chùm hạt α có ñộng năng Kα = 4 MeV bắn phá các hạt nhân nhôm 27
13 Al  ñứng yên. Sau 

phản ứng, hai hạt sinh ra là X và nơtrôn. Hạt nơtrôn sinh ra chuyển ñộng vuông góc với phương chuyển 
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ñộng của các hạt α. Cho mα = 4,0015u, mAl = 26,974u, mx = 29,970u, mn = 1,0087u, 1u = 931 MeV/c2. 

ðộng năng của hạt nhân X và nơtrôn có thể nhận các giá trị nào trong các giá trị sau ñây ? 

A. KX = 1,5490 MeV; Kn = 0,5518 MeV.   B. KX = 0,5168 MeV; Kn = 0,5112 MeV.         

C. KX = 0,5168 eV; Kn = 0,5112 eV.                 D. KX = 0,5112 MeV; Kn = 0,5168 MeV. 

Câu 101. Một nơtron có ñộng năng 1,15 MeV bắn vào hạt nhân 6
3Li  ñứng yên tạo ra hạt α và hạt X, hai 

hạt này bay ra với cùng vận tốc. Cho mα = 4,0016u; mn = 1,00866u; mLi = 6,00808u; mX = 3,016u; 1u = 

931,5 MeV/c2. ðộng năng của hạt X trong phản ứng trên là 

A. 0,42 MeV.   B. 0,15 MeV.   C. 0,56 MeV.   D. 0,25 MeV. 

Câu 102. Bắn hạt α có ñộng năng Kα = 4 MeV vào hạt nhân nitơ 14
7 N  ñang ñứng yên thu ñược hạt proton 

và hạt X. Cho mα = 4,0015u, mX = 16,9947u, mN = 13,9992u, mn = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Biết rằng 

hai hạt sinh ra có cùng vận tốc thì ñộng năng hạt prôtôn có giá trị là 

A. Kp = 0,156 MeV.             B. Kp = 0,432 MeV.       C. Kp = 0,187 MeV.          D. Kp = 0,3 MeV. 

Câu 103. Cho proton có ñộng năng Kp = 1,46 MeV bắn vào hạt nhân liti 7
3 Li  ñứng yên. Hai hạt nhân X 

sinh ra giống nhau và có cùng ñộng năng. Cho mLi = 7,0742u, mX = 4,0015u, mp = 1,0073u, 1u = 931 

MeV/c2, e = 1,6.10–19 C. ðộng năng của một hạt nhân X sinh ra là  

A. KX = 9,34 MeV.                B. KX = 37,3 MeV.          C. KX = 34,9 MeV.                D. KX = 36,5 MeV. 

Câu 104. Một proton có ñộng năng là 4,8 MeV bắn vào hạt nhân 23
11 Na  ñứng yên tạo ra 2 hạt α và hạt X. 

Biết ñộng năng của hạt α là 3,2 MeV và vận tốc hạt α bằng 2 lần vận tốc hạt X. Năng lượng tỏa ra của 

phản ứng là 

A. 1,5 MeV.   B. 3,6 MeV.   C. 1,2 MeV.   D. 2,4 MeV. 

Câu 105. Cho hạt prôtôn có ñộng năng KP = 1,8MeV bắn vào hạt nhân Li7
3  ñứng yên, sinh ra hai hạt α có 

cùng ñộ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ và nhiệt năng. Cho biết: mP = 1,0073u; mỏ = 4,0015u; mLi = 

7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10—27 kg. ðộng năng của mỗi hạt mới sinh ra bằng bao nhiêu? 

A. Kα = 8,70485 MeV.     B. Kα = 9,60485 MeV. 

C. Kα = 0,90000MeV.      D. Kα = 7,80485MeV. 

Câu 106. Cho hạt prôtôn có ñộng năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân Li7
3  ñứng yên, sinh ra hai hạt α có 

cùng ñộ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ và nhiệt năng. Cho biết: mP = 1,0073u; mỏ = 4,0015u; mLi = 

7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10—27kg. ðộ lớn vận tốc của các hạt mới sinh ra bằng bao nhiêu? 

A. vα = 2,18734615 m/s.      B. vα = 15207118,6 m/s. 

C. vα = 21506212,4 m/s.      D. vα = 30414377,3 m/s. 

Câu 107. Cho hạt prôtôn có ñộng năng KP = 1,8 MeV bắn vào hạt nhân Li7
3  ñứng yên, sinh ra hai hạt α có 

cùng ñộ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ và nhiệt năng. Cho biết: mP = 1,0073u; mα = 4,0015u; mLi = 

7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10—27kg. ðộ lớn vận tốc góc giữa vận tốc các hạt là bao nhiêu? 

A. 83045’   B. 167030’    C. 88015’.    D. 178030’. 
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Câu 108. Cho proton có ñộng năng Kp = 1,46 MeV bắn vào hạt nhân Li7
3 ñứng yên sinh ra hai hạt α có 

cùng ñộng năng. Biết khối lượng của các hạt nhân mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mα = 4,0015u và 1u = 

931 MeV/c2. Góc hợp bởi các véc tơ vận tốc của hai hạt nhân α sau phản ứng là 

A. ϕ ≈ 11029’   B. ϕ ≈ 78031’   C. ϕ ≈ 102029’  D. ϕ ≈ 168031’. 

 

DẠNG 4. CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH, NHIỆT HẠCH 

 

Câu 109. Hạt nhân nào sau ñây không thể phân hạch ? 

A. 239
92 U .    B. 238

92 U .    C. 12
6C     D. 239

94 U . 

Câu 110. Gọi k là số nơtron trung bình còn lại sau mỗi phân hạch, thì ñiều kiện ñể phản ứng dây chuyền 

xảy ra là 

A. k < 1.    B. k = 1.    C. k > 1.   D. k ≥ 1. 

Câu 111. Hãy chọn câu sai. Những ñiều kiện cần phải có ñể tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ? 

A. Sau mỗi lần phân hạch, số nơtron trung bình ñược giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1 . 

B. Lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải ñủ lớn (lớn hơn hoặc bằng khối lượng tới hạn) ñể tạo nên phản 

ứng dây chuyền. 

C. Phải có nguồn tạo ra nơtron.    

D. Nhiệt ñộ phải ñược ñưa lên cao. 

Câu 112. Hạt nhân 235
92 U hấp thụ một hạt notron sinh ra x hạt α, y hạt β– và một hạt 208

82 Pb  và 4 hạt notron. 

Hỏi x, y có giá trị nào? 

A. x = 6 , y = 1.                   B. x = 7,  y = 2.                

C. x = 6,  y = 2.                          D. x = 2, y = 6. 

Câu 113. Chọn câu sai. Phản ứng phân hạch dây chuyền 

A. là phản ứng phân hạch xảy ra liên tiếp do các hạt nhân nặng hập thụ các nơtron sinh ra từ các phân 

hạch trước ñó. 

B. luôn kiểm soát ñược. 

C. xảy ra khi số nơtron trung bình nhận ñược sau mỗi phân hạch lớn hơn 1. 

D. xảy ra khi số nơtron trung bình nhận ñược sau mối phân hạch bằng 1. 

Câu 114. Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau ñây có ñóng góp năng lượng lớn 

nhất khi xảy ra phản ứng ? 

A. ðộng năng của các nơtron.     B. ðộng năng của các proton. 

C. ðộng năng của các hạt.     D. ðộng năng của các electron. 

Câu 115. Sự phân hạch của hạt nhân urani 235
92 U khi hấp thụ một nơtron chậm xảy ra theo nhiều cách. Một 

trong các cách ñó ñược cho bởi phương trình 235 1 140 94 1
92 0 54 38 0U n Xe Sr k n.+ → + +  Số nơtron ñược tạo ra trong 

phản ứng này là 
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A. k = 3.    B. k = 6.    C. k = 4.    D. k = 2 

Câu 116. Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về phản ứng phân hạch? 

A. Urani phân hạch có thể tạo ra 3 nơtron. 

B. Urani phân hạch khi hấp thụ nơtron chuyển ñộng nhanh. 

C. Urani phân hạch toả ra năng lượng rất lớn. 

D. Urani phân hạch vỡ ra thành hai hạt nhân có số khối từ 80 ñến 160. 

Câu 117. Phản ứng nhiệt hạch là sự  

A. phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn kèm theo sự toả nhiệt. 

B. kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình htành một hạt nhân rất nặng ở nhiệt ñộ rất cao . 

C. phân chia một hạt nhân rất nặng thành các hạt nhân nhẹ hơn . 

D. kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong ñiều kiện nhiệt ñộ rất cao. 

Câu 118. Phản ứng nhiệt hạch là là phản ứng hạt nhân  

A. toả một nhiệt lượng lớn.                                                    

B. cần một nhiệt ñộ rất cao mới thực hiện ñược. 

C. hấp thụ một nhiệt lượng lớn.       

D. trong ñó hạt nhân của các nguyên tử bị nung chảy thành các nuclon. 

Câu 119. Tìm kết luận sai khi nói về phản ứng nhiêt hạch. Phản ứng nhiệt hạch 

A. tỏa ra năng lượng  lớn.     B. tạo ra chất thải thân thiện với môi trường. 

C. xảy ra khi có khối lượng vượt khối lượng tới hạn. D. xảy ra ở nhiệt ñộ cao (từ chục ñến trăm 

triệu ñộ). 

Câu 120. Chọn câu sai khi nói về phản ứng phân hạch, nhiệt hạch ? 

A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn. 

B. Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt ñộ rất cao (hàng trăm triệu ñộ) nên gọi là phản ứng nhiệt hạch. 

C. Xét năng lượng toả ra trên một ñơn vị khối lượng thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng lớn hơn 

nhiều phản ứng phân hạch. 

D. Một phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhiều hơn một phản ứng phân hạch. 

Câu 121. Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trái ngược nhau vì 

A. một phản ứng toả, một phản ứng thu năng lượng.  

B. một phản ứng xảy ra ở nhiệt ñộ thấp, phản ứng kia xảy ra ở nhiệt ñộ cao.  

C. một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự phá vỡ một hạt 

nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.  

D. một phản ứng diễn biến chậm, phản kia rất nhanh 

Câu 122. Phản ứng nhiệt hạch là 

A. phản ứng hạt nhân thu năng lượng. 

B. phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành một hạt nhân nặng. 

C. nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời. 
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D. sự tách hạt nhân nặng thành các hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt ñộ cao. 

Câu 123. Phát biểu nào sai khi nói về phản ứng hạt nhân? 

A. Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tạo ra hai hạt nhân nhẹ hơn, có tính phóng xạ. 

B. Khi hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron vỡ thành 2 hạt nhân trung bình và toả năng lượng lớn.  

C. Khi hai hạt nhân rất nhẹ kết hợp với nhau thành hạt nhân nặng hơn toả năng lượng. 

D. Phản ứng tổng hợp hạt nhân và phân hạch ñều toả năng lượng. 

Câu 124. Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 235U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân 

là 200 MeV. Khi 1 kg 235U phân hạch hoàn toàn thì toả ra năng lượng là 

A. 8,21.1013 J.   B. 4,11.1013 J.   C. 5,25.1013 J.   D. 6,23.1021 J. 

Câu 125. Trong phản ứng vỡ hạt nhân Urani 235U năng lượng trung bình toả ra khi phân chia một hạt nhân 

là 200 MeV. Một nhà máy ñiện nguyên tử dùng nguyên liệu Urani, có công suất 500 000 kW, hiệu suất là 

20%. Lượng tiêu thụ hàng năm nhiên liệu urani là 

A. 961 kg.   B. 1121 kg.   C. 1352,5 kg.   D. 1421 kg. 

Câu 126. Một hạt nhận 235U phân hạch toả năng lượng 200 MeV. Tính khối lượng Urani tiêu thụ trong 24 

giờ bởi một nhà máy ñiện nguyên tử có công suất 5000 kW. Biết hiệu suất nhà máy là 17%. 

ð/S: m = 31 (g). 

 

DẠNG 5. MỘT SỐ CÁC BÀI TOÁN NÂNG CAO 

Câu 127: Ta dùng prôtôn có 2,0 MeV vào Nhân 7Li ñứng yên thì thu hai nhân X có cùng ñộng năng. Năng 

lượng liên kết của hạt nhân X là 28,3 MeV và ñộ hụt khối của hạt 7Li là 0,0421u. Cho 1u = 931,5MeV/c2; 

khối lượng hạt nhân tính theo u  xấp xỉ bằng số khối. Tốc ñộ của hạt nhân X bằng 

A. 1,96 m/s.                  B. 2,20 m/s.                     C. 2,16.107m/s.     D. 1,93.107m/s. 

Câu 128. Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân 73Li ñứng yên, ñể gây ra phản ứng 11P + 73Li  → 2α . 

Biết phản ứng tỏa năng lượng và hai hạt α có cùng ñộng năng. Lấy khối lượng các hạt theo ñơn vị u gần 

bằng số khối của chúng. Góc ϕ tạo bởi hướng của các hạt α có thể là: 

A.  Có giá trị bất kì.         B. 600                    C. 1600                      D. 1200  

Câu 129. ðồng vị Si
31
14  phóng xạ β–. Một mẫu phóng xạ Si

31
14  ban ñầu trong thời gian 5 phút có 190 

nguyên tử bị phân rã nhưng sau 3 giờ trong thời gian 1 phút có 17 nguyên tử bị phân rã. Xác ñịnh chu kì 

bán rã của chất ñó. 

A. 2,5 h.   B. 2,6 h.   C. 2,7 h.   D. 2,8 h. 

Câu 130: Một bệnh nhân ñiều trị bằng ñồng vị phóng xạ, dùng tia γ  ñể diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ 

lần ñầu là 20t∆ = phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết 

ñồng vị phóng xạ ñó có chu kỳ bán rã T = 4 tháng (coi t T∆ << ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần ñầu. 

Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu ñể bệnh nhân ñược chiếu xạ với cùng một lượng tia γ như 

lần ñầu? 
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A. 28,2 phút.   B. 24,2 phút.   C. 40 phút.   D. 20 phút. 

Câu 131. Cho prôtôn có ñộng năng KP = 2,25 MeV bắn phá hạt nhân Liti 7
3 Li  ñứng yên. Sau phản ứng 

xuất hiện hai hạt X giống nhau, có cùng ñộng năng và có phương chuyển ñộng hợp với phương chuyển 

ñộng của prôtôn góc φ như nhau.  Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 

MeV/c2.Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma  giá trị của góc φ là  

A. 39,450              B. 41,350                  C. 78,90.                D. 82,70. 

Câu 132: Tiêm vào máu bệnh nhân 10cm3 dung dịch chứa Na24
11  có chu kì bán rã T = 15 h với nồng ñộ 10-

3mol/lít. Sau 6h lấy 10 cm3 máu tìm thấy 1,5.10-8 mol Na24. Coi Na24 phân bố ñều. Thể tích máu của 

người ñược tiêm khoảng 

A. 5 lít.                  B. 6 lít.                        C. 4 lít.                     D. 8 lít.    

Câu 133: Biết U235 có thể bị phân hạch theo phản ứng sau : nYIUn 1
0

94
39

139
53

235
92

1
0 3++→+  

 Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 

93,89014u; 1uc2 = 931,5MeV. Nếu có một lượng hạt nhân U235 ñủ nhiều, giả sử ban ñầu ta kích thích cho 

1010 hạt U235 phân hạch theo phương trình trên và sau ñó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt 

nhân ñó với hệ số nhân nơtrôn là k = 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 5 

phân hạch dây chuyền ñầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban ñầu) 

A. 175,85MeV   B. 11,08.1012MeV       C. 5,45.1013MeV         D. 8,79.1012MeV 

Câu 134. ðể xác ñịnh lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung 

dịch chứa ñồng vị phóng xạ Na24 (chu kỳ bán rã 15 giờ) có ñộ phóng xạ 2 µCi. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 

1cm3 máu người ñó thì thấy nó có ñộ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người ñó bằng bao 

nhiêu?  

A. 6,25 lít    B. 6,54 lít    C. 5,52 lít        D. 6,00 lít  

Câu 135. Giả sử ban ñầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân 

bền Y. Tại thời ñiểm t1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời ñiểm t2 = t1 + 3T thì tỉ lệ ñó là : 

A. k + 8   B. 8k    C. 8k/ 3   D. 8k + 7 

Câu 136. Ban ñầu có một lượng chất phóng xạ khối lượng mo sau thời gian 6giờ ñầu thì 2/3 lượng chất ñó 

ñã bị phân rã. Trong 3 giờ ñầu thì lượng chất phóng xạ ñã bị phân rã là   

A. 0

3 1
.

3 3
m

−
   B. 0

2 3
.

2 3
m

−
   C. 0

2 3
.

3
m

−
   D. 0

3 1
.

3
m

−
 

Câu 137: ðồng vị phóng xạ A phân rã α và biến ñổi thành hạt nhân B. Gọi ∆E là năng lượng tạo ra của 

phản ứng. K  
α, K

 
B lần lượt là ñộng năng của hạt α và B. Khối lượng của chúng tương ứng là m  

α, m  
B. Biểu 

thức liên hệ giữa ∆E, K  
α, m  

α, m  
B là:                                          

A.
+

∆ = B

B

m m
E K

m
α

α            B. 
+

∆ =
−

B

B

m m
E K

m m
α

α

α
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C. 
+

∆ = Bm m
E K

m
α

α

α

            D. 
2

+
∆ = Bm m

E K
m

α
α

α

                

Câu 138: ðồng vị phóng xạ A phân rã α và biến ñổi thành hạt nhân B. Gọi ∆E là năng lượng tạo ra của 

phản ứng. K  
α, K

 
B lần lượt là ñộng năng của hạt α và B. Khối lượng của chúng tương ứng là m  

α, m  
B. Biểu 

thức liên hệ giữa ∆E, K  
B, m  

α, m  
B là:                                          

A.∆ = B
B

m
E K

mα

                   B. 
+

∆ = B
B

m m
E K

m
α

α

     

C. 
+

∆ = B
B

B

m m
E K

m
α             D. 

+
∆ =

−

B
B

B

m m
E K

m m
α

α

     

Câu 139: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân 94 Be ñứng yên gây ra phản ứng: p + Be → X + 63 Li. 

Biết ñộng năng của hạt p, X, Li lần lượt là 5,45 MeV, 4 MeV, 3,575 MeV. Lấy khối lượng các hạt nhân 

theo ñơn vị u gần ñúng bằng số khối. Góc hợp bởi hướng chuyển ñộng của hạt p và X là :     

A. 600                                   B. 450                                C. 1200                              D. 900                               

Câu 140: Dùng hạt proton có ñộng năng 5,58 MeV bắn phá hạt nhân 23
11 Na ñứng yên sinh ra hạt α có ñộng 

năng             6,6 MeV và hạt nhân X. Phản ứng không kèm theo tia γ. Biết khối lượng hạt nhân proton, 

natri, α và hạt X lần lượt là 1,0073u; 22,9854u; 4,0015u; 19,9869u và 1u = 931 MeV/c2
 . ðộng năng của 

hạt nhân X là: 

A. 6,2763 MeV                      B. 2,4583 MeV                 C. 2,9534 MeV                   D. 2,9833 MeV                                                                                                                   

Câu 141: Hạt α có ñộng năng 5,30 MeV bắn phá hạt nhân 9
4 Be ñang ñứng yên sinh ra hạt nhân Cacbon 

12
6 C  và hạt nhân X. biết hạt nhân Cacbon có ñộng năng 0,929 MeV và phương vận tốc của hạt nhân 

Cacbon và hạt nhân X vuông góc nhau. Lấy khối lượn hạt nhân bằng số khối. ðộng năng của hạt nhân X 

bằng: 

A. 5,026 MeV                        B. 10,052 MeV                 C. 9,852 MeV                     D. 22,129 MeV                                 
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