
 

 

 (ةـــــــالنووياء ــــــ)الكيني اءـــــة الكينيادـميف ورقــة عنـــل 

 0202 -0202الثالث الثانوي العلني /  

                                                 : اخرت اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية:                                                                                                  السؤال األول
ٕ ذزات مً ىفظ العيصس هلا ىفظ . سٍ   :اليظٜا

 a) عدد الربّتْىات b) عدد الئْتسّىات c) عدد اليهلْٔىات d) عدد البْشٓرتّىات

 ـ:ب خمتلف٘ العيصس ىفظ مً ذزات ٍٕ اليظاٜس. 

 a) عدد الربّتْىات b) عدد الئْتسّىات c) العدد الرزٖ d) عدد البْشٓرتّىات

 :عيدما مطتكس عيصس ىْاٗ تترْل ىْاٗ العيصس املػع الْاقع٘ فْم ذصاو االضتكساز إىل. 

 a) تلتكط بْشٓرتٌّ b) تطلل بٔتا c) تطلل بْشٓرتٌّ d) الهرتٌّتلتكط 

 :ال متلو طاق٘ نافٔ٘ لتفهٔو بسّتٌْ إىل ىْاٗ عيصس مطتكس عيدما تترْل ىْاٗ العيصس املػع الْاقع٘ حتت ذصاو االضتكساز اليت. 

 a) تلتكط بْشٓرتٌّ b) تطلل بٔتا c) تطلل بْشٓرتٌّ d) تلتكط الهرتٌّ

 :متلو طاق٘ نافٔ٘ لتفهٔو بسّتٌْ إىل ىْاٗ عيصس مطتكس عيدما تترْل ىْاٗ العيصس املػع الْاقع٘ حتت ذصاو االضتكساز اليت. 

 a) تلتكط بْشٓرتٌّ b) تطلل بٔتا c) تطلل بْشٓرتٌّ d) تلتكط الهرتٌّ

228 ٓطسأ حتْل مً منْذد بٔتا علٙ عيصس السادْٓو. 

88Ra  :فٔتهٌْ عيصس 

234الجْزْٓو 

90Th (d  228األنتٔئْو

89 Ac (c ْٓ226 ٌالساد

86 Rn (b  228السادْٓو

88Ra (a 

A اٗ العيصسْنٕ تترْل ى. 

Z X ٗإىل اليْا A

Z 1Y ٌتلكأٜا جيب أ : 

 a) تهطب بسّتٌْ b) تطلل بْشٓرتٌّ c) تطلل جطٔه الفا d) تطلل جطٔه بٔتا

A اٗ العيصسْنٕ تترْل ى. 

Z X ٗإىل اليْا A 4

Z 2Y


 ٌتلكأٜا جيب أ: 

 a) تهطب بسّتٌْ b) تطلل بْشٓرتٌّ c) تطلل جطٔه الفا d) تطلل جطٔه بٔتا

A اٗ العيصسْنٕ تترْل ى. 

Z X ٗإىل اليْا A

Z 1Y ٌتلكأٜا جيب أ: 

 a) تهطب بسّتٌْ b) تطلل بْشٓرتٌّ c) تطلل جطٔه الفا d) تطلل جطٔه بٔتا

 :بـ جيب قرف64Cuُ ٍّْ ىظري غري مػع إىل ىظري مػع 63Cuنٕ ٓترْل اليراع . 

 a) ألفا b) بسّتٌْ c) بْشٓرتٌّ d) ىْٔتسٌّ

14نٕ ٓترْل الئرتّجني غري املػع  . 

7 N14املػع  إىل العيصس

6C  ُبـمع اطالم بسّتٌْ جيب قرف: 

 a) ألفا b) بسّتٌْ c) بْشٓرتٌّ d) ىْٔتسٌّ

14نٕ ٓترْل الئرتّجني غري املػع  . 

7 N17املػع  إىل العيصس

8O  ُبـمع اطالم بسّتٌْ جيب قرف: 

 a) ألفا b) بسّتٌْ c) بْشٓرتٌّ d) ىْٔتسٌّ

197ٓترْل الرٍب.  Au198ٍّْ ىظري غري مػع عيد قرفُ بئْتسٌّ إىل ىظري مػعAuيف تفاعل ىّْٖ مً ىْع: 

 a) االلتكاط b) التطافس c) االىػطاز d) االىدماد

 :غع٘ غاماأمً خصاٜص . 

ٙ اليفاذ ٘ عل َا عأل ٘ عٙل d) قدزت َا عأل  a) تتأثس باحلكل الهَسبإٜ b) تتأثس باحلكل املػياطٔطٕ c) التأًٓ قدزت

 :نتل٘ اليْاٗ. 

َا ْىات ٘ أماو نتل مه نل َا d) َم ْىات ً نتل مه َا c) أصػس م ْىات ً نتل مه َا b) أنرب م ْىات ٘ لهتل مه ّٓ  a) مطا

 :تفاعالت يف تطتخدو ٚاليْٚ اخلفٔف٘ ٍٕ ىْ. 

 a) االلتكاط b) افسطالت c) االىػطاز d) االىدماد

 :تفاعالت يف تطتخدو ٚاليْٖ الجكٔل٘ ٍٕ ىْ. 

 a) االلتكاط b) افسطالت c) االىػطاز d) االىدماد
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 :بـ نس اليصفعٓتعلل . 

 a) السّابط الهٔنٔأٜ٘ b) نتل٘ العيصس املػع c) ىْع العيصس املػع d) احلال٘ الفٔصٓأٜ٘

 :ْٓو( فٔهٌْ عنس اليصف للجْزْٓو الطاٜل 24عنس اليصف للجْزْٓو الصلب )إذا علنت أٌ . 

 a) ْٓو b 20) ْٓو c 24) ْٓو d 28) ْٓو 32

 :(1مبكداز ) أٓا مً اإلغعاعات اآلتٔ٘ ٓبكٙ العدد الهتلٕ ثابت ّٓصٓد العدد الرزٖ. 

 a) ألفا b) بٔتا c) غاما d) بْشٓرتٌّ

 :(1الرزٖ مبكداز ) العدد الهتلٕ ثابت ّٓيكص العدد اآلتٔ٘ ٓبكٙأٓا مً اإلغعاعات . 

 a) ألفا b) بٔتا c) غاما d) بْشٓرتٌّ

 :(2( ّٓيكص العدد الرزٖ مبكداز )4أٓا مً االغعاعات اآلتٔ٘ ٓيكص العدد الهتلٕ مبكداز ). 

 a) ألفا b) بٔتا c) غاما d) بْشٓرتٌّ

27mنتل٘ ىْاٗ اهللْٔو إذا علنت أٌ مكداز ىكصاٌ.  0.2926 10 Kg   ٌ8ّأ 1C 3 10 m.s  تهٌْ طاق٘ االزتباطE 

200.8778 10  (d 200.8778 10  (c 112.6334 10  (b 112.6334 10  (a 

235الْٔزاىْٔوٓته قرف . 

92 Uيف املفاعل اليّْٖ باضتخداو: 

 a) بسّتٌْ b) ىْٔتسٌّ بطٕٛ c) نيبسّتْى d) بْشٓرتٌّ

 :سٓىْاٗ اهلٔلْٔو ّحتس مً التفاعالت اليت جتسٖ يف الػنظ دمخ أزبع٘ بسّتْىات لتػهٔل. 

 a) بسّتٌْ b) نيبْشٓرتّى c) نيبسّتْى d) بْشٓرتٌّ

3ىْاٗ ىظري اهلٔلْٔو اىفحاز الكيبل٘ اهلٔدزّجٔئ٘ ٓهٌْ ىاتخ عً دمخ ىْاتٕ دٓرتّو لتػهٔل. 

2 Hسّٓحتس: 

 a) نئْتسّىى b) بْشٓرتٌّ c) نيبسّتْى d) ْتسٌّٔى

 :( تطا1m.sّٖضسع٘ اىتػاز جطٔنات ألفا مكدزٗ بـ ). 

615 10 (d 80.9 10 (c 80.05 10 (b 83 10 (a 

Aعيدما تصدز ىْاٗ العيصس املػع . 

Z Xجطٔه بٔتا ٓيتخ: 
A

Z 1Y (d A

Z 1Y (c A 1

Z X (b A

Z 1X (a 

    :                                                                                                                            حل املسائل الثالث اآلتية: الثانيالسؤال 
28684إذا ناىت الطاق٘ اليت تصدزٍا الػنظ يف ثالث دقاٜل ) املسألة األوىل: 10:جْل, فاذطب ىكصاٌ نتل٘ الػنظ يف) 

( دقٔك1.5٘. خالل ). 

 .ٗ8) أٌ علنًا     .         خالل ضاع٘ ّاذد 1C 3 10 m.s )   
1( عٔي٘ مً مادٗ مػع٘ عنس اليصف هلا )mإذا ناىت ) :الثانيةاملسألة 

2

t 20( ضي٘ ّ بعد )ضي٘, ناىت الهتل٘ املتبكٔ٘ 40 )

1.25)مً ٍرِ العٔي٘  g:املطلْب ّ , ) 

( ٘اذطب نتل٘ العٔي٘ املطتعنل .m.) 

. ( ضي٘.40اذطب الهتل٘ املتفهه٘ مً ٍرِ العٔي٘ بعد )

37تلتكط ىْاٗ عيصس ) :الثالثةاملسألة 

18 Arّْل٘ إىل ىْاٗ عيصس الهلْز  , ّ املطلْب:( إلهرتّىًا مً مداز داخلٕ, متر

 .ّْٗل اليّْٖ. انتب املعادل٘ املعرب  عً التر

. ( 1إذا ناٌ عنس اليصف
2

t 8 days( ِاذطب اليطب٘ املتفهه٘ بعد شمً قدز , )32 days.)

 **انتهت األسئلة**

 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 
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