
 
 

 : الصحٌحة اإلجابة اختاري (12إلى )( 1فً الفقرات من )            

1 
 : ٌشتمل العنصر على 

 جزٌئات مختلفة)د(  ذرات مختلفة)جـ(  النوع نفسه من الذرات )ب(   مركبات كٌمٌائٌة)أ( 

2 
 لمادة هو :المكون األساسً ل

 الفراغ)د(  الجزئ )جـ(  الذّرة )ب( إللكترونا)أ( 

3 
 : على إلحتوائها النواة ًف الذرة كتلة تتركز

 البروتونات والعدد الذّري)د(  النظائر والنٌوترونات)جـ(  النٌوترونات والبروتونات)ب(  لبروتونات واإللكتروناتا)أ( 

4 
 : دالسحابة اإللكترونٌة هً منطقة تواج

 النٌوترون)د(  اإللكترون)جـ(  البروتون)ب(  النواة)أ( 

5 
 : العدد الكتلً لنظٌر ما هو عدد

 البروتونات)د(  النٌوترونات والبروتونات)جـ(   النٌوترونات)ب(  اإللكترونات والبروتونات)أ( 

6 
 : ربط على تعمل النووي الربط قوى

 مكونات النواة)د(  النٌوترونات معا)جـ(  معاالبروتونات )ب(  اإللكترونات معا)أ( 

7 
 : عدد ًف تختلف ولكنها نفسه للعنصر ذرات النظائر

 األنوٌة)د(  النٌوترونات)جـ(  اإللكترونات)ب(  البروتونات)أ( 

8  

 : عندما متعادلة الذرة تكون

 ٌتساوى عدد البروتونات )أ( 

 عدد النٌوتروناتمع 

 عدد النٌوترونات

 

 البروتونات عدد ختلفٌ)ب( 

 النٌوترونات عدد مع 

 البروتونات عدد ٌختلف )جـ(

 اإللكترونات عدد مع

 البروتونات عدد ٌتساوىٌ)د( 

 اإللكترونات عدد مع

9 
 : اويسٌ تروناتٌوالن عدد 

 العدد الكتلً+ العدد الذري)د(  العدد الذري -العدد الكتلً)جـ(  العدد الكتلً )ب(  العدد الذري )أ(

11 
 : تتواجد اإللكترونات قرٌبة من النواة نظرا ل

 كثافة الذرة)د(  تنافرها مع النٌوترونات)جـ(  انجذابها للبروتونات)ب(  كثرة عددها)أ( 

11 
 فً تجربة كروكس انتقل ماٌشبه الشعاع الضوئً من :

 األنود إلى الكاثود)جـ(  المهبط إلى المصعد)ب(  المصعد إلى المهبط)أ( 

 

 الموجب إلى السالبد( )

 

 الوولكح الؼشتيح السؼىديح

 وصاسج التؼلين

لتؼلين ل اإلداسج الؼاهح

 توحافظح جذج

  هذسسح الثياى الٌوىرجيح

 تعلٌم عام((

 بنك األسئلة للفصل الدراسي األول          

 هـ 1441 - 1441  الدراسً لعاما

 

 اعتدال / ناهد معلمات المادة

 المتوسطة المرحلة

 الثالث الصف

 علـــــــوم ةالماد

 119إلى ص 86من ص                      اسم الطالبة :
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12 
 مجموع عدد البروتونات والنٌوترونات ٌعرف ب :

 السحابة اإللكترونٌة)د(  العدد الكتلً)جـ(  النظائر)ب(  العدد الذري)أ( 

13 
 الكرة المصمتة عند دالتون تعنً :

 نة الذرة متعادلةشح)د(  المادة تتألف من ذرات (ـ)ج وجود سحابة إلكترونٌة)ب(  وجود بروتونات)أ( 

14 
 تيٌوا ػذد الٌيىتشوًاخ : 9وػذد اإللكتشوًاخ فيها  99الؼذد الكتلي لزسج الفلىس 

 82)د(  09 (ـ)ج 01)ب(  9)أ( 

15 
 إلثثاخ أى الشؼاع في تجشتح كشوكس هى سيل هي الشحٌاخ تن :

 حدٌد منطقة السحابةت)د(  وضع مغناطٌس)جـ(  توجٌه جسٌمات ألفا )ب( استخدام رقاقة ذهبٌة)أ( 

16 
 :هى جسين رو شحٌح هتؼادلح 

 ألفا)د(  النٌوترون)جـ(  اإللكترون)ب(  البروتون)أ( 

17 
    تتكىى جويغ الوىاد هي :

 نظائر)د(  سبائك)جـ(  ذرات)ب(  رمل )أ(

18 

 :ذرة فٌها من النظائر التً تنتمً إلٌها  1ذرة هٌدروجٌن متعادلة عددها الذري 

بروتون وإلكترونٌن )أ( 

 ونٌوترون

 

بروتون وإلكترون  )جـ( بروتون وإلكترونٌن ونٌوترون 8)ب( 

 نٌوترونات 3و

إلكترونات  3بروتون و 3)د( 

 ونٌوترون

19 
 صغر كتلة هو :أ

 لنٌوترونا)د(  لنواةا)جـ(  البروتون)ب(   اإللكترون)أ( 

21 
 ٌتأثر التحلل النووي ب :

 بمدى استقرارٌة الذرات)د(  زٌادة الضغط)جـ(  المغناطٌسًمجال ال)ب(  الطقس)أ( 

21 
 ٌنبعث من التحلل اإلشعاعً :

 نٌوترونات)د(  طاقة)جـ(  نظائر )ب(  ضوء)أ( 
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 :  العمودالثانًفً   ا من مدلوالتهاماٌناسبهمع  العمود االول زاوجً بٌن المفاهٌم فً   (21( الى )1فً الفقرات من ) 

 

  : خاطئة العبارة كانت إذا( خ) والحرف صحٌحة العبارة كانت اذا( ص) الحرف فقرة كل أمام ضعً( 61) إلى( 1)من الفقرات فً

 (    )             .                                     النٌوترون ةكبر بكثٌر من كتلأكتلة البروتون  -1

 )      (                                                           .  البروتوناترات العنصر نفسه عدد مختلف من ذل -2

 )      (                                                                                  جمٌع العناصر لها عمر نصف . -3

 )      (                                                                        الشحنة ٌسمى اإللكترون .جسٌم متعادل  -4

                                                              )      (                                                                                                          سمٌت األشعة المهبطٌة بأشعة الكاثود  .  -5

 (    )                    .                 طاقح الشتط الٌىويح القىيح يوكٌها ستط تشوتىًاخ الزسج هؼا   -6

 (    )                    .                 الثشوتىى جسين هىجة الشحٌح يىجذ في جويغ أًىيح الزساخ -7

     (    )             .              ح دالتىى تاستخذام أًثىب األشؼح الوهثطيحشياختثش الؼالن كشوكس ًظ -8

 (    )                                . ػذد اإللكتشوًاخ يساوي ػذد الٌيىتشوًاخ في الزسج الوتؼادلح    -9

 (     )        .                   الثشوتىًاخٌىاج تتحشك فيها السحاتح اإللكتشوًيح هٌطقح هحيطح تال -90

 (   )                                                                                 . راتذتتكون المادة من  -99

 (     )                                                                . الثشوتىًاخ جسيواخ سالثح الشحٌح -92

 (          )                                      .      تتم عملٌة التحلل اإلشعاعً بإطالق جسٌمات ألفا -13

 (     )        .              ٌتم رمً النفاٌات التً تنتج عن عملٌات التحلل اإلشعاعً فً البحار -14

 (    )            .               قا عملٌا على ظاهرة التحلل اإلشعاعًٌعتبر كاشف الدخان تطبٌ -15

 (     )         .            ٌستعمل الفوسفور المشع لتشخٌص المشاكل المتعلقة بالغدة الدرقٌة -16

  

 

 

 

 المدلوالت المفاهٌم

 مكونة من بروتونٌن ونٌوترونٌن . ) أ (  النٌوترونات (0)

 جسٌمات سالبة الشحنة .)ب(  العدد الكتلً (  8)

 جسٌمات موجبة الشحنة تتواجد فً انوٌة الذرات )جـ(  لعدد الذري( ا3)

 . جسٌمات متعادلة الشحنة توجد فً نواة الذرة) د(   التحلل اإلشعاعً (4)

 منطقة محٌطة بالنواة . )هـ(  جسٌمات بٌتا( 5)

 عدد البروتونات فً نواة ذرة العنصر . و(  )  السحابة اإللكترونٌة( 6)

   ذرات العنصر نفسه تحوي أعدادا مختلفة من النٌوترونات . ز(  ) اإللكترونات( 7)

 الذرة .مجموع عدد البروتونات وعدد النٌوترونات فً   ( )ح عمر النصف( 8)

 . ل اإلشعاعً لالعنصر من خالل عملٌة التح تغٌر (  )ط لنظائر( ا9)

 . انبعاث جسٌمات نووٌة وطاقة من النواة  ( )ي التحول( 10)

 تتكون المادة من نوع واحد من الذرات . (  )ك جسٌمات ألفا (11)

 إلكترونات عالٌة الطاقة تنطلق من النواة . )ل(  البروتونات( 08)

 الزمن الالزم لتحوٌل نصف كمٌة العنصر إلى عنصر آخر .  ( م) 
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 الفراغ بما ٌناسبه : أكملً 

 . ....................... منهعمر النصف ألحد النظائر هً سنتان وبعد أربع سنوات سٌتبقى  -1

 . ...........................مادة مكونة من نوع واحد من الذّرات -2

 . .................................ٌسمى مجموع عدد البروتونات والنٌوترونات فً نواة الذّرة ب -3

 . للنظائر .............................. الزمن الالزم لتحلل نصف كمٌة العنصر ٌعرف ب -4

 .  ......................... تسمى عملٌة تحرٌر الجسٌمات والطاقة من النواة ب  -5

 . ....................................عدد البروتونات فً الذرة ٌعرف ب -6

 ................................  تسمى العملٌة التً ٌتحول فٌها عنصر إلى عنصر آخر ب -7

 . ................................تسمى ذّرات العنصر نفسه التً لها أعداد نٌوترونات مختلفة ب -8

 . .................................... جسٌمات ألفا عبارة عن -9

 . .....................................الكترون له طاقة عالٌة تأتً من النواة ٌعرف ب -11

 

 ق بٌن  كل مما ٌلً :س/ ما الفر

 جسٌم بٌتا                             جسٌم ألفا                         

 

 

 

 اإللكترون                            البروتون                      

 

  

 

 

 

 حلً األسئلة التالٌة :                      

 فة البٌانات على الرسم .وضحً بالرسم نموذج كروكس مع كتابة كاس/ 
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 س/ عللً ماٌلً :

 .لم تؤثر إلكترونات صفٌحة الذهب فً تجربة رذرفورد فً مسار جسٌمات ألفا  -1

............................................................................................................................ 

 

 . استنتاج طومسون أن أشعة المهبط تتكون من جسٌمات مشحونة -2

............................................................................................................................ 

 

 . النظائر المستخدمة فً األغراض الطبٌة لها عمر نصف قصٌر -3

............................................................................................................................ 

 

 بروتونا . 34س/ حددي عدد اإللكترونات فً ذّرة متعادلة تحوي 

............................................................................................................................ 

 

 . ٌحرر جسٌمات ألفا احسبً العدد الكتلً للنظٌر المتكون 222نظٌر رادٌوم س/ 

............................................................................................................................ 

 

 ؟ ٌن من العنصر نفسه أن ٌكون لهما كتلتان مختلفتانوضحً كٌف ٌمكن لذرتس/ 

............................................................................................................................ 

 

 س/ قارنً بٌن نوعً التحلل اإلشعاعً .

 

............................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................ 

 

 . عددي االستعماالت الطبٌة للنظائر المشعةس/ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 

 أرجو لك غالٌتً كل التوفٌق                                                                           

 معلمات العلوم                                                                               
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