
 

 )الكيمياء النووية( اءـــــة الكيميادـميف  ورقــة عمـــل 

 2018 -2017/  الثالث الثانوي العلمي 

 درجة( 45)                                                                           :أكمل ووازن املعادالت النووية اآلتية ثم اكتب اسم التحول أو التفاعل النووي :السؤال األول
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 درجة( 15)                                                                     أجب عن السؤال اآلتي:                                                                                                          :الثانيالسؤال 
14)يقذف النرتوجني 

7 Nجبسيم أ )( لفا فينتج عنصر االوكسجنيO ويتحرر بروتون من النواة, اكتب املعادلة النووية املمثلة )

 للتفاعل, واكتب نوعه؟
 درجة( 40)                                                                                                                                        اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي:  :الثالثالسؤال 

238كي يتحول عنصر اليورانيوم) 1)

92 U( إىل عنصر الثوريوم )234

90Th :تلقائيًا فإنه ) 

   (a يكتسب بروتونًا   .                (b خيسر بروتونًا     .            (c يطلق جسيم ألفا  .               (d يطلق جسيم بيتا. 

197يتحّول الذهب) 2)

79 Au198)( وهو نظري غري مشع عند قذفه بنيوترون إىل نظري مشع

79 Au)  :يف تفاعل نووي من نوع 

   (a التقاط      .                          (b تطافر     .                   (c انشطار    .                          (d اندماج. 

 متحواًل إىل عنصر مشع جديد عدده الذري يساوي:  (92)على عنصر مشع عدده الذري يطرأ حتّول من النمط ألفا  3)

   (a 91      .                                (b 90     .                        (c 89    .                                (d 88 . 

 نظائر عنصر ما هي ذرات هلا العدد نفسه من:  4)

   (a       .النيوترونات                    (b      .الربوتونات              (c     .النكليونات                    (d  .البوزتريونات 



 

206النظري اآلخر للرصاص ) 5)

82 Pb :هو ) 

   (a 207

82 X   .                               (b 208

84 X   .                      (c 206

80 X .                              (d 209

81X. 

234) نواة يف عينة من عنصر مشع هو الثوريوم (N) لديك يف هذه اللحظة 6)

90Th)  فإذا علمت أن عمر النصف هلذا يف عينة منه 

 يومًا هو:  (72)يومًا فإن نسبة ما يتبقى منه بعد (24)العنصر يساوي     
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 النوى غري املستقرة اليت تقع فوق حزام االستقرار تصدر جسيمات بيتا مما يؤدي إىل :  7)

   (a ازدياد عدد الربوتونات  .         (b نقصان عدد الربوتونات .    (cازدياد عدد النكليونات .     (d .نقصان عدد النكليونات 

 حزام االستقرار تصدر بوزتريونات مما يؤدي إىل :  حتتالنوى غري املستقرة اليت تقع  8)

   (a ازدياد يف عدد الربوتونات  .     (b ازدياد يف عدد النيوترونات. (cعدد النكليونات نقصان.     (d عدد النكليونات. ازدياد 
 درجة( 50)                                                                                                                                                                               يأتي:  أجب عن كل مما :الرابعالسؤال 

 .مبّينًا دالالت رموزهاعّرف طاقة االرتباط يف النواة, اكتب العالقة اليت حتسب منها  1)

 .وّضح ذلك بكتابة املعادلة احلاصلة ما هو اجلسيم الذي تطلقه نواة تقع حتت حزام االستقرار للعودة إىل داخل احلزام, 2)

 .احلاصلة عادلةاملللعودة إىل داخل احلزام, وّضح ذلك بكتابة تقع فوق حزام االستقرار اجلسيم الذي تطلقه نواة هو  ام 3)

 سلسلة النشاط االشعاع الطبيعي. عّرف 4)

2738طاقة مقدارها) تشّعأنها  علمتإذا  و نصفدقيقة احسب مقدار النقص يف كتلة الشمس خالل  5) 10)  ثانية  يف كلجول 

8الضوء يف اخلالء )انتشار سرعة و       13 10 m s ). 

 درجة( 50)                                                                                                                                        أعِط تفسريًا علميًا لكل مما يأتي:            :اخلامسالسؤال 

  بينها.بروتونات النواة مرتابطة رغم وجود قوى التنافر الكهربائية تبقى  1)

  ال تتأثر أشعة غاما باحلقل الكهربائي.  2)

 كتلة النواة أصغر بقليل من جمموع كتل مكّوناتها وهي حرة. 3)

 . تنحرف جسيمات ألفا حنو اللبوس السالب ملكثفة مشحونة بينما تنحرف جسيمات بيتا حنو اللبوس املوجب 4)

 النيوترون أفضل قذيفة نووية. 5)
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