
 

 

 )الكيمياء النووية( اءـــــة الكيميادـميف ورقــة عمـــل 

 2018 -2017/  الثالث الثانوي العلمي 

                                                     :بعد نقل كل منها إىل ورقة إجابتكضع إشارة صح أو إشارة خطأ أمام كل من العبارات اآلتية وصّحح املغلوط منها  :السؤال األول
 العدد الكتلي هو عدد النيوترونات داخل النواة.  1)

14عند قذف النرتوجني  2)

7 N.جبسيم ألفا ينتج االكسجني ويتحرر بروتون وطاقة حرارية والتفاعل نوعه التقاط 

 .( مع حترر طاقة2( والعدد الذري ينقص مبقدار )4يف التحول ألفا العدد الكتلي ينقص مبقدار )  3)

 اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية: :الثانيالسؤال 
232يطرأ حتّول ألفا على عنصر الثوريوم  1)

90Th  :متحّواًل إىل عنصر مشع هو 

   (a 228

88Ra   .                             (b 228

89 Ac     .                    (c 232

91Pa  .                          (d 236

92 u. 

 تحول إىل عنصر مشع جديد عدده الذري يساوي: في (90)عدد الذري ذو ال شعاملعنصر العلى  بيتايطرأ حتّول  2)

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

232كي يتحول العنصر املشع 3)

90Th 228تلقائيًا إىل العنصر املشع

88Ra  :البد أن يصدر عن النواة 

   (a جسيم ألفا مع أشعة غاما   .                                                    (b جسيم بيتا مع أشعة غاما . 

   (c جسيم ألفا ثم جسيم ألفا مع أشعة غاما .                          (d  بيتا مع أشعة غاماجسيم بيتا ثم جسيم. 

 فيتحول إىل عنصر مشع جديد عدده الكتلي هو:  (232)على عنصر مشع عدده الكتلي يطرأ حتّول ألفا  4)

   (a 232      .                              (b 231     .                      (c 230    .                             (d 228 . 

14النرتوجنيعند قذف  5)

7 N  :جبسيم ألفا ينتج االكسجني ويتحرر بروتون ويعرف هذا التفاعل النووي باسم 

   (a االندماج      .                        (b االلتقاط     .                (c التظافر    .                          (d حتّول ألفا. 

 نظائر عنصر ما هي ذرات هلا العدد نفسه من:  6)

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

 : جسيم ألفا يتألف من 7)

   (a بروتونني      .                       (b نيوترونني     .               (c بروتونني ونيوترونني    .          (d يطابق ذرة اهلليوم . 

 : جسيم بيتا عبارة عن 8)

   (a  0

1e
     .                            (b 4

2 He      .                   (c 0

1      .                                (d 1

1H . 

 : عند تفكك نيوترون تلقائيًا داخل نواة عنصر مشع ينطلق خارج النواة 9)

   (a مع أشعة غاما جسيم ألفا .                                             (b مع أشعة غاما جسيم بيتا . 

   (c بروتون .                                                                      (d .بوزوترون 

 : ساعة فإن الزمن الالزم لتفكك ثالثة أرباعه هو (12)إذا كان عمر النصف لعنصر مشع  10)

   (a (24) ساعة      .                  (b (36) ساعة     .                (c (48) ساعة    .                     (d (18) ساعة . 

 

 



 

 

 حل املسائل اآلتية:  :الثالثالسؤال 
 املسألة األوىل:

)لديك عند هذه اللحظة  N  ,(Years 80)نواة يف عينة من نظري مشع عمر النصف له  (

N)احسب الزمن الكلي الالزم للتفكك حبيث يبقى
16

 ( منها دون تفكك.

  :الثانيةاملسألة 

 ,(1010) بدءًا من هذه اللحظة تبقى منها دون تفكك (Days 150نواة وبعد مرور ) (1010)يبلغ عدد النوى يف عينة من نظري مشع 

 احسب عمر النصف هلذا النظري املشع.

 :الثالثةاملسألة 
)يبلغ عدد النوى املشعة لعنصر مشع يف عينة ما  N N)ثانية يصبح ذلك العدد (150)نواة, وبعد زمن  (

32
 نواة, (

 احسب عمر النصف هلذا العنصر املشع.

  :الرابعةاملسألة 

جول يف كل ثانية, إذا ( 2710) أنها تشّع طاقة مقدارها احسب مقدار النقص يف كتلة الشمس خالل دقيقة واحدة إذا علمت

8علمت أّن سرعة انتشار الضوء يف اخلالء ) 1C 10 m.s). 
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