
 

CHƯƠNG IX – HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ  

Chủ đề Mức độ cần đạt  Ghi chú 

Hạt nhân nguyên 

tử 

a) Lực hạt nhân. Độ 

hụt khối 

b) Năng lượng liên 

kết của hạt nhân. 

 

 

Phản ứng hạt nhân 

a) Phản ứng hạt 

nhân. Định luật bảo 

toàn trong phản ứng 

hạt nhân 

 

b) Hiện tượng phóng 

xạ. Định luật phóng 

xạ. Độ phóng xạ. 

Đồng vị phóng xạ và 

ứng dụng. 

 

c) Phản ứng phân 

hạch. Phản ứng dây 

chuyền 

 

d) Phản ứng nhiệt 

hạch 

 

Kiến thức 

- Nêu được lực hạt nhân là gì và các đặc điểm của lực 

hạt nhân. 

- Nêu được độ hụt khối của hạt nhân là gì và viết được 

công thức tính độ hụt khối. 

- Nêu được năng lượng liên kết hạt nhân của hạt nhân là 

gì và viết được công thức tính năng lượng liên kết của 

hạt nhân. 

- Nêu được phản ứng hạt nhân là gì. 

- Phát biểu được định luật bảo toàn bảo toàn số khối, bảo 

toàn điện tích, bảo toàn động lượng và bảo toàn năng 

lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân. 

- Nêu được hiện tượng phóng xạ là gì. 

- Nêu được thành phần và bản chất của các tia phóng 

xạ. 

- Phát biểu được định luật phóng xạ và viết được hệ thức 

của định luật này. 

- Nêu được độ phóng xạ là gì và viết được công thức tính 

độ phóng xạ. 

- Nêu được ứng dụng của các đồng vị phóng xạ. 

- Nêu được phản ứng phân hạch là gì và viết được một 

phương trình ví dụ về phản ứng này. 

- Nêu được phản ứng dây chuyền là gì và các điều kiện 

để phản ứng này xảy ra. 

- Nêu được các bộ phận chính của nhà máy điện hạt 

nhân. 

- Nêu được phản ứng nhiệt hạch là gì và điều kiện để 

phản ứng này xảy ra .  

- Nêu được những ưu điểm của năng lượng do phản ứng 

nhiệt hạch toả ra. 

Các kiến thức về cấu 

tạo hạt nhân và kí 

hiệu hạt nhân đã học 

ở môn Hoá học lớp 

10. 

 

 


