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 : اكتب المصطلح العلمي بين القوسين :  أولا 

 على الكربون .توي حتالمركبات التي معظم هي  (  المركبات العضوية ) -1

    مركبات عضوية تحتوي على الكربون والهيدروجين فقط. (     دروكربوناتالهي)  -2

 . نحتوي على حلقة البنزيت تيال اتالمركب (  األروماتيةالمركبات ) -3

 .مركبات لها الصيغة الكيميائية نفسها لكنها تختلف في الصيغة البنائية  (            مراتواأليز) -3

 – 2NHاألمين  العضوية يحتوي على مجموعةنوع من المركبات  (                األمينات) -4

    OH –   لعضوية يحتوي على مجموعةانوع من المركبات  (               الكحوالت) -5

    SH –   العضوية يحتوي على مجموعةنوع من المركبات  (                الثيوالت) -6

    .يستخدم في صناعة المنكهات والعطور نوع من المركبات العضوية (               اإلسترات) -7

   COOH –   العضوية يحتوي على مجموعةنوع من المركبات  (    األحماض العضوية) -8

 وكميات قليلة من مواد أخرى موجودة في باطن األرض .ربونات هيدروكالخليط من (                    لنفط ا) -9

 في برج التجزئة .  إلى مكوناتهالعملية التي يتم بها فصل النفط (     التقطير التجزيئي ) -10

 .ه بالتقطير التجزيئي ناتمكو علىط البرج الذي يتم فيه فصل النف(          برج التجزئة ) -11

 د مشتقات النفط ويستخدم وقوداً للمحركات النفاثة .أح(             الكيروسين) -12

 يكون عدد ذرات مركبات تحتوي على الكربون واألكسجين والهيدروجين بحيث(        الكربوهيدرات ) -10

 األكسجين الهيدروجين ضعف عدد ذرات                                    

 أحد السكريات يوجد في الدم .(              الجلوكوز) -11

 . يطلق عليه اسم سكر الفاكهةأحد السكريات (              الفركتوز ) -12

 .  تحدين معاً يتكون من وحدتي جلوكوز وفركتوز مأحد السكريات (              السكروز ) -13

 ذرة واحدة أو أكثر من ذرات الهيدروجين في تبدالس بان تتكوضوية ع ات( مركبمشتقات الهيدروكربونات) -14

 . ربون بذرة أو مجموعة ذرات لعناصر أخرىالهيدروك                                      

 . المونومرات عدد كبير من ترابط ة طويلة تتكون من سلسل(                البوليمر)  -15

 كبيرة تسمى  لتكوين سلسلة طويلة من جزيئات متكررسه بشكل جزيء صغير يتحد مع نف(               المونومر)  -16

 ) هو وحدة بناء البوليمر ( البوليمر                                       

 معالجة أنواع البالستيك النظيفة ليعاد استخدامها في منتجات جديدة . (          إعادة التدوير)  -17

              وسك وتحتوي على واحدة من أربع قواعد عضوية DNA ـجزيئات معقدة تكون ال(         تيداتونيوكليلا)  -18
 . ات ومجموعة فوسف                                   

 البروتين . ها مع بعض لتكوينمونومرات يتحد بعض(    األحماض األمينية )  -19

 . أمينية  أحماضبوليمر يتكون من مونومرات تسمى  (              البروتين )  -20

 . نوع من الليبيدات يحتوي على روابط أحادية فقط (    الليبيدات المشبعة  ) -21

 . رابطة ثنائية واحدة نوع من الليبيدات يحتوي على  ( أحادية الالتشبع  الليبيدات ) -22
 .  أو أكثر تينثنائي تينرابطعلى  بيدات يحتوي نوع من اللي ( الالتشبع  عديدة  الليبيدات ) -23
 غيرات التي تخضع لها .دراسة بنية نواة الذرة والت(         الكيمياء النووية )-24

 نظائر الذرات التي لديها نوى غير مستقرة(           ئر المشعةالنظا)-25

 عاً للوصول إلى أنوية أكثر استقرارا .إشعاة رقالنوى غير المست  لهاعملية تبعث خال(      اإلشعاعي  االنحالل)-26

 نواة ذرة الهيليوم  و يتكون من بروتونين ونيوترونين . جسيم موجب الشحنة يماثل(                 جسيم ألفا)-27

 ( جسيم سريع سالب الشحنة يماثل كتلة اإللكترون .               سيم بيتاج )-28

 إشعاع إلكترومغناطيسي عالي الطاقة يخرج من أنوية النظائر المشعة .(               أشعة جاما )-29

                                        بروتون  .  لكترون  سريع ينبعث عندما يتحول أحد النيوترونات الموجودة في نواة غير مستقرة إلىإ (               جسيم بيتا) -30
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وتونات في نواة الذرة البر ( عدد            العدد الذري )-31 . 

 . ي نواة الذرة( مجموع عدد البروتونات والنيوترونات ف             ليتالعدد الك)-32

 . ذرات لنفس العنصر لها العدد الذري نفسه لكنها تختلف في العدد الكتلي (                   ئرالنظا)-33

 .  وى غير مستقرة نظائر تحتوي على ن(          المشعة ئرالنظا)-34

 . ذرة تحتوي على عدد محدد من البروتونات والنيوترونات في نواتها (                  النويدة )-34

 .  نظائر غير مشعة (        النظائر المستقرة)-35

 .  ناتهانتج من تغير عدد بروتوتغير في هوية النواة ي أولتفاعل الذي ينتج عنه تغير العدد الذري للذرة ا(         ل النووي التحو)-36

 . الفرق بين الكتلة المقيسة للنواة و وحاصل جمع كتل مكوناتها(             نقص الكتلة )-36

 . وين نواة الذرة من النويات طلقة عند تكلمنالطاقة ا(     طاقة الربط النووي )-37

 . تفاعل يؤثر في بنية نواة الذرة   (         التفاعل النووي)-38

 اإللكترون وشحنته موجبة  جسيم له نفس كتلة(              لبوزيترونا )-39

 . عاث جسيمات أو أشعة كهرومغناطيسية أو كلتيهما فق مع انبتراشع ، يلنواة نظير ملقائي ل تتحو(       االنحالل اإلشعاعي)-40

 نظير غير مستقر لعنصر كيميائي . (               نظير مشع  )-41

 . إلتقاط نواة الذرة إلكتروناً من فلك ذري داخلي لهذه الذرة  (         سر اإللكترونيألا)-42

 . صف كمية الذرات لنظير مشع م النحالل نالزالزمن ال(              عمر النصف)-43

 . أحفورية ( طريقة تسمح بتحديد العمر التقريبي ألجسام او بقايا        عتأريخ باإلشعاال )-44

 . عل النووي التسلسليرار التفاالحد األدنى لكتلة عينة المادة القابلة لالنشطار الالزمة االستم(            الكتلة الحرجة)-45

 آالت مصنوعة إلنتاج الجسيمات عالية السرعة المستخدمة في التحول النووي المستحث .(     مسرعات الجسيمات)-46

 92ن م  ري أكثرأي العناصر التي يكون عددها الذ  تلي اليورانيوم مباشرة في الجدول الدوري ر التي العناص(       عناصر فائقة الثقل)-47

 وهي تفيد بأن التفاعل يُنتِج طاقة أو يستهلكها بسبب الفقدمعادلة تربط بين الكتلة و الطاقة (          معادلة أينشتاين)-48

 لة الكتأو الكسب في                                     

 المقدار الستمرار التفاعل التسلسلي . ث حي من غير الكافيةالعينة ذات الكتلة (       الكتلة دون الحرجة)-49

 عينة المادة القابلة لالنشطار ذات الكتلة األكبر من الكتلة الحرجة .(       الكتلة فوق الحرجة)-50

 زاء .إلى أج انقسام النواة(         وياالنشطار النو )-51

 العملية التي تنطوي على قصف النوى بجسيمات عالية السرعة  .( ل النووي المستحث التحو )-53

 اة غير مستقرة وينتج عنها نواة مستقرة .نووية تبدا بنون التفاعالت السلسلة م( الل اإلشعاعيسلسلة االنح)-54

 دة اكثر استقراراً  .نواة واحين وتكل لذرية الخفيفةاتحاد النوى ا  (           االندماج النووي)-55

 ت مشعة  .لى طاقة كهربائية وتصنيع نويداإتستخدم لتحويل الطاقة النووية (          النوويةت المفاعال)-56

 لكها .وقود أكبر من تلك التي تستهمفاعالت يمكنها انتاج كمية (          اعالت المولدةمفال)-57

 . إشعاع عالي الطاقة يكفي لتأيين المادة التي يصطدم بها  (            ع المؤيناإلشعا)-58

 . مصدر مشع  مقدار اإلشعاع الذي يمتصه الجسم من(              جرعة اإلشعاع)-59

 . ن النسيج  من الطاقة لكل كيلو جرام م  J 0.01إلى امتصاص  مقدار اإلشعاع الذي يؤدي (                         ادالر)-60

 نظير مشع يبعث إشعاعاً غير مؤين يستخدم لإلشارة إلى وجود عنصر أو مادة معينة  .(            الكاشف المشع  )-61

 

ا اختر اإلجابة الصحيحة من بين القوسين وض  :  ع تحتها خطا
 ؟   ن اإليثيبين ذرتي الكربون في تركة المش ج اإللكتروناتأزواكم عدد  -1

         1       -       2            -             3             -         4   

 المشتركة بين ذرتي الكربون في اإليثاين ؟  ج اإللكتروناتأزواكم عدد  -2

         1       -        2            -             3             -         4 

 ؟    قة البنزينكيف تصف حل -3

 مشبعة             -         غير مستقرة              -                  مستقرة               -نادرة                

 ؟     رةالذ  يستخرج من  كحولأي من هذه المركبات  -4

 اإليثان    -ين      كلورو إيثرباعي        -حمض األسيتيك         -    اإليثانول      
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 ؟     ابل لمقما الصيغة الكيميائية للمركب في الشكل ا -5

         3H3C       -     8HC        -      6H6C       -       8H3C 

     
 ؟     ما الصيغة الكيميائية للمركب في الشكل المقابل  -6

      

                  4H4C         -      01H4C          -      6H6C       -       10HC 

 
 

 ؟      في الشكل المقابل   بمركفيما يتعلق بال خطأأي مما يلي  -7

 مكون أساسي للغاز الطبيعي              -          4CHصيغته الكيميائية          

         هيدروكربون غير مشبع           -                 هيدروكربون مشبع            
 

 النفط إلى مكوناته في برج التجزئة تسمى :  فصلفيها يتم  التي عمليةال -8

 التبلور         -          يالتقطير التجزيئ            -          التكثيف              -       ر     بخيالت      

 :تماداا على يتم فصل النفط إلى مكوناته في برج التجزئة اع -9

  رانصهت ال ارجد        -         درجات الغليان       -          لتجمدا  ات درج       -         نوع النفط       

 : ي تشكل البوليمرات ى الوحدات الصغيرة التماذا تسم -10

  اتكربوهيدر         -        مواد بالستيكية              -            مراتوأيز            -           مونومرات           

 :ط  النف ر مشتق من ليمبو ليسأي مما يلي  -11

  يرينالبوليست          -          البولي إيثيلين             -                نيلستياأل        -        البولي بروبيلين        

ا   .........................البروتين هو ببتيد يتكون من   -12 ا أمينيا   أو أكثر : حمضا

   20                  -               03                 -                40                 -         05 

 ؟  ما نوع مركب الهيموجلوبين  -13

 حمض نووي        -                بروتين               -              بيدلي              -         كربوهيدرات          

 هو بوليمر يتكون من مونومرات تسمى : ين البروت –14

 يولتث        -               أحماض أمينية           -            إسترات              -             ت كحول          

   : يسمى ( سكر الطعام ) سكر يطلق عليه اسم -15

 نشاال       -                 السكروز           -       الفركتوز                 - الجلوكوز                     

   : ى يسمأحد الكربوهيدرات يعد بوليمر يتكون من مونومرات الجلوكوز  -16

 نشاال      -                 السكروز          -         الفركتوز                 -           الجلوكوز            

   : كب يسمىفي شكل مر شا في خاليا العضالت والكبدتخزن الطاقة الناتجة عن الن -17

 نشاال       -             الجليكوجين            -       الفركتوز                 -        الجلوكوز                

  تسمى : COOHالحمض الكربوكسيلي  ومجموعة   طويلةسالسل هيدروكربونية بات تحتوي على مرك -18

 نوويةاألحماض ال       -          الليبيدات         -           الكربوهيدرات           -            ناتالبروتي             

   : هي ليبيدات وابط أحادية فقط ي على رحتوي تالتالليبيدات  -19

 وية ضع       -             بيولوجية         -           غير مشبعة             -              مشبعة             

   : هي ليبيدات فقط  واحدة  ثنائية رابطة ى الليبيدات التي تحتوي عل -20

 شبععديدة الالت     -        ثنائية الالتشبع        -              ادية الالتشبعحأ          -            مشبعة                

   :  هي ليبيدات  نائيتين أو أكثررابطتين ثالليبيدات التي تحتوي على  -21

 بق ا سيست ممل       -    عديدة الالتشبع     -                تشبع ة الالأحادي         -             مشبعة                

   ؟   DNAن جزيء ما نوع المركبات التي تكو   -22

 ربوهيدرات الك     -     رات    البوليم         -        اتنيوكليوتيدال          -       حماض أمينية  األ        
 

   ؟الهيدروجين التي يحملها ذرات . فما عدد ذرة أكسجين  16لى أحد الكربوهيدرات يحتوي ع إذا كان -23

                     4                 -                8                  -             16               -        32  

 .....  ...نصر الكربون .................. حتوي على عمعظم المركبات التي ت -25

   ثنائية             -          غير عضوية              -         مشعة            -          عضوية                
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   ؟  DNA الحمض النووي  ضح شكلال التالية يوأفضل شكل من األشكما  -24

           

 

 

 
 

   ؟ ود عدد هائل من المركبات العضويةأي العبارات التالية تفسر سبب وج -26

      الخارجي ة إلكترونات في مستواها تس تحتوي ذرة الكربون على  *           عنصر ل فلزي             بون الكر *        

 تحتوي ذرة الكربون على ستة بروتونات     *           يةع روابط تساهمربون يكون أربالك *         
     

   ؟كربون الهيدرو في محل ذرة هيدروجين COOH –ربوكسيل التي تتكون عندما تحل مجموعة ك اتالمركب ما -27

   أحماض عضوية            -          أمينات               -     ثيولت                     -         لت   حوك             

  ؟ النكهات الصناعية ما المشتقات الهيدروكربونية التي تعتبر أساساا في صناعة  -28

 البوليمرات           -           الهالوكربونات             -         ات  األمين              -          تراتاإلس               

   ؟  حتوي على حلقة البنزينذا يسمى المركب الذي يما -29

        تيالمركب األروما      -المركب غير المشبع               -     المركب المشبع           -كب األولي     المر             

   ؟لخراطيم وا يبتخدم في صناعة األنابليمر المقاوم للحرارة الذي يسما البو -30

 بوليستيرين         -         كلوريدل يبولي فين           -      بولي إيثيلين               -      إستر    بولي              

   ؟  مينيةاألحماض األتسمى  ية التي تتكون من مونومرات عضويةت البيولوجمركباما ال -13

  األحماض النووية       -              الليبيدات                -            يناتترولبا          -  الكربوهيدرات                  

 شفير المعلومات ل عن تنوى الخاليا وهو مسؤو  الكبيرة والذي يوجد فيما البوليمر البيولوجي ذو األهمية  -32

   ؟ ة وتخزينها  الوراثي      

 التسكر السكريات عديدة  *                   جينألكسالحمض النووي الريبوزي منقوص ا *             

 ينية األحماض األم *                 الدهون والزيوت                                       *                

   ؟   ذرات أكسجين ، فما عدد ذرات الهيدروجين التي يحملها  6إذا كان أحد الهيدروكربونات يحتوي على  -33

                12             -          24              -            36               -             6   

   ؟    النشاما نوع مركب  -34

   بروتين        -         ليبيد      -      حمض نووي         -           كربوهيدرات          

 ناه ؟ أد ما نوع عملية النحالل اإلشعاعي الموضحة في الشكل -35

                 انحالل بيتا              -                       اانحالل ألف          

  كتروناإلل أسر              -             نبعاث البوزيترونا          

 ده الذري :  جديد ، عد ر مشع يؤدي إلى تكوين عنصسيم بيتا من نواة نظير انبعاث ج  -36
 يتغير ل                                  2يقل بمقدار                          1يزداد بمقدار                          1يقل بمقدار            

 صر الثقيلة يؤدي إلى  :  وية العناأن  من  ينبعثألفا جسيم   -37
  2والكتلي بمقدار  1نقص العدد الذري بمقدار                                    4والكتلي بمقدار  2دار نقص العدد الذري بمق         

                               2والكتلي بمقدار  1عدد الذري بمقدار ال ادةزي                                   4والكتلي بمقدار  2زيادة العدد الذري بمقدار          
 

 :   من نواة نظير مشع يؤدي إلى أشعة جاماانبعاث   -38
 ةاقلطتكوين عنصر جديد                       تكوين نظير جديد                         ل يغير في ا                      خفض الطاقة           

 الذري :   عدده كوين عنصر جديد ،دي إلى تانبعاث جسيم بيتا من نواة نظير مشع يؤ   -39
 يتغير ل                      2يقل بمقدار                                 1يزداد بمقدار                        1يقل بمقدار            

 :   قيةبالغدة الدرمراض المرتبطة ما النظير الذي يستخدم لكتشاف األ  -40
 2 –الهيدروجين                           14 –الكربون                    235 –اليورانيوم                       113 –اليود            

 

 :   ما الجهاز الذي يستخدم لكتشاف مستويات اإلشعاع وقياسها   -42
  المفاعل النووي                     عداد جيجرن المغناطيسي             مفاعل توكاماك                 الرني         
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 :  قرارلالنحالل لتحقيق الست في الشكل المقابل ، في أي منطقة تتميز النوى بنشاط إشعاعي وتتعرض  -41

           A   فقط                 D        فقط          

           A , D                  B , A 
 

 

   ؟استخدام اإلشعاع في عالج األمراض  بر مثالا علىأي من التالية ل تعت  -43
 استخدام النظائر المشعة في العالج         التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني                          

  معقدةاعل في التفاعالت التفآليات التحليل          استخدام اإلشعاع في عالج السرطان                             
 

   ؟ لماذا تستخدم قطبان البورون أو الكادميوم في مفاعالت النشطار النووي   -44
 اية الناس من اإلشعاع * لمتصاص أشعة ألفا المنبعثة                            * لحم        

  ةترونات الناتجلمتصاص النيو*                             * لتوفير الحتراق الكيميائي            
 

   ؟  الموضحتان في الجدول أدناه  Bو    Aماذا تمثل العمليتان   -45
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B 
 

 

      

      *A  و تمثل اندماجB        تمثل انشطار                   *A  و  انشطار تمثلB  اندماجتمثل 

              ندماج ما تمثالن ا*  كاله                          * كالهما تمثالن انشطار                   
 

 ي ،طاقة الربط لكل نوية مقابل العدد الكتل،  المقابليمثل الرسم   -46

   ؟  أي العبارات التالية صحيحة       
                        لى الستقرار عبر النشطار النوويتحصل النوى الخفيفة ع *         

  رار عبر الندماج النوويلستقتحصل النوى الثقيلة على ا*         

                أكثر استقراراا  60تكون العناصر ذات العدد الكتلي الذي يقترب من *         

  كل نوية .يزيد استقرار النواة كلما قلت طاقة الربط ل*         
 

   ؟   ثالا على تفاعل النشطار النووي أي من المعادلت التالية تعد م  -47
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 ت المكونة للنفط الخام . بل في فصل الهيدروكربوناالمقا الموضح في الشكليستخدم البرج 
        

  زيئيالتقطير التج؟ ا تسمى طريقة الفصل هذه ماذ -1

 درجات الغليان  الفرق في  هذه لالفص طريقةه تعتمد هذ -2
 دول التالي حسب خروجها من دة في الجللمركبات الوار ما الترتيب الصحيح -3

  ؟   البرج من أعلى إلى أسفل        

 زيت التشحيم األسفلت الكيروسين  وقود المحركات النفاثة  المركب 

 Co003 أعلى من Co503 نأعلى م Co400  - Co250 Co275 - Co175 ة الغليان درج

 :  بيالترت  

 (من أسفل البرج )  األسفلتثم  زيت التشحيمثم  لمحركات النفاثةوقود اثم  الكيروسين  (من أعلى البرج )   
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                                                   :راغات في الفقرات التالية مال الفوظف الشكل أدناه إلك

 

 

 

 

 

 شعاعيالنحالل اإل ملية تسمىاراا في عى أنوية أكثر استقرول إلرة إشعاعات للوصر المستقتبعث األنوية غي -    

 ألفا ؟ ( 3ما األشعة التي انحرفت ووصلت إلى النقطة )  -    

 بيتا؟  (  1إلى النقطة ) ما األشعة التي انحرفت ووصلت  -    

 جاما ؟(  2قطة ) وصلت إلى النما األشعة التي  -    

 ألنها عديمة الشحنة  ل الكهربائي ؟( بالمجا 2لنقطة ) ى الت إللماذا لم تتأثر األشعة التي وص -    

 إلشعاع األخرى . ألفا بطيئة نسبياا مقارنة بأنواع اات حركة جسيم:  فسر *
 رةألن كتلتها وشحنتها كبي                    

 

 :  من الشكل المقابل ، في أي منطقة قد تجد
 

 B   نوى مستقرة ؟ -    

   C؟  ل ألفاالنحال  نوى تخضع -    

 A؟  تخضع لنحالل بيتا  نوى -    

 D؟  لنبعاث البوزيترون نوى تخضع  -    

 ة النحالل في النظائر المشعة  يوضح جزءاا من سلسل:  الشكل المقابل -

 : في كل قطعة مستقيمة في الرسم البياني                          
 D , A   ل ألفا هيالحروف التي تمثل انحال  -    
  B   ثل انحالل بيتا هيالحروف التي تم -   

 (  Pb82الرصاص  )تنتهي بنواة مستقرة  تنتهي سلسلة النحالل اإلشعاعي ؟متى  -   
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 :   يليها من أسئلة ما ادرس الصيغ البنائية التالية ثم أجب ع

  

 

 

 

 

 
   A  ات تعبر عن هيدروكربون مشبع ؟أي المركب -1   

 C     ؟ صناعة مشاعل اللحام ستخدم في يأي المركبات   -2   

   إيثين؟ (   B )   مركبيطلق على ال ما السم الذي -3   

 .   الكيميائيةتلف في الصيغ ألنها تخ  ؟ ا ل تعتبر المركبات الثالثة أيزومرات ذلما -4    

          

 :  ول التاليفي الجد(  ب ) الرقم المناسب من القائمة(  أ)  ي القائمةضع أمام المركب ف

 الفائدة أو الستخدام   ب ()  المركب    ) أ (

 .  تمنح الجريب فروت رائحته المميزة -1   بولي إيثيلين)         ( 

 .ظافرت واألألنسجة في الجسم مثل الشعر والعضالالعديد من ا  تشكل -2 رو إيثين رباعي فلو)         ( 

 .  بقات غير الالصقة في أدوات الطهية الطولية في صناعدة األيعتبر الما -3 السكريات)         ( 

 تمد الجسم بالطاقة بعد تناولها مباشرة .  -4 النفثالين )         (

 زجاجات البالستيكية . األكياس وال  يستخدم في صناعة -5 البروتينات )         (

 كرات العث . في صناعة  يستخدم -6 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    (A  )    (B   )     (C  ) 
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 .   لنووية الحرارية ت االندماجية بالتفاعالتسمى التفاعالت   -7

 . يجب من توفر طاقة حرارية هائلةيحدث تفاعل الندماج ألنه لكي     

  اعداا للطاقة (و فاعالت الندماج مصدراا اعالت الندماج تنتج كميات هائلة من الطاقة مقارنة بتفاعالت النشطار ) تعد تتف  -8

 كتلة وقود مقارنة بتفاعالت النشطار .  الت الندماج تنتج طاقة أكثر لكل وحدةألن تفاع    
 

ا  تخدام النظائر المشعة لتيعتبر اس  -9  .    شخيص المشاكل الطبية آمنا

 قصيرة وبالتالي تقليل سبة تعرض المريض .  أنصاف أعمارألن النظائر المشعة تتميز بأن لها    
 الكتلي للعنصر . العدد الذري أو العدد  يغير لاما انبعاث أشعة ج-10

 ة .شحناقة وهي عديمة الكتلة والن أشعة جاما عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي علي الطأل    

   .  النواة د قوى تنافر إلكتروستاتيكية قوية بين البروتونات إل أن كل النويات تبقى متحدة داخل غم من وجوبالر -11
  التنافر وتتغلب على ذرية الشديدة التقاربت دون الذه القوى في الجسيماحيث تؤثر ه ، الشديدة النووية بسبب القوى     

 وتونات .ستاتيكي بين البراإللكترو     

 كون عالية السرعة          أن ت مستحث يجب حول النووي المشحونة المستخدمة في التالجسيمات ال -12

 ذوفة . المق النواة اإللكتروستاتيكي بينها وبين  التنافروذلك للتغلب على قوى              
 

 قلب المفاعل النوويفي  أو الكادميوم البورونوجود قضبان تحكم مصنوعة من  -13
 اعل م في التفكالتح ت المنطلقة أثناء التفاعل التسلسلي ، بغرضنيوتروناللمتصاص ا           

 

 بناء هيكل خرساني كثيف لإلحاطة بالمفاعل النووي .  -14
 المناطق القريبة  من الوقود المشع الخطير ، ونواتج النشطار .لحماية العاملين وسكان             

 

 .  وي نوإجراء الخدمة الدورية على المفاعل ال -15
 للتخلص من قضبان الوقود المستنفذة .            

 :  النشطارية والندماجيةت النووية قارن بين التفاعال **
      

 
 

 

 

 

 

 
 

 :  لتفاعالت الكيميائيةات النووية وقارن بين التفاعال **
      

 التفاعالت النووية التفاعالت الكيميائية ةقارنوجه الم

 يمكن أن تشمل البروتونات والنيوترونات واإللكترونات  ؤ فقطإلكترونات التكاف ؟ ذا تشمل ما

 في الطاقة كبيرة  تبط بتغيراتتر قليلة في الطاقة  تبط بتغيراتتر تغيرات الطاقة 

 رتتحول الذرات إلى ذرات عنصر آخ تحتفظ الذرات بالهوية نفسها ات المتفاعلة تغير الذر
    

 :  ت النووية والتفاعالت الكيميائيةقارن بين التفاعال**  
      

 اعالت النوويةالتف التفاعالت الكيميائية

 اع وتبعث اإلشع األنويةار تحدث عند اندماج وانشط -  الروابطد تكسير وتكوين تحدث عن -

 النيوترونات واإللكترونات و   البروتوناتيمكن أن تشمل  - قطف  التكافؤتشمل إلكترونات  -

 آخر  عنصرات تتحول ذرات أحد العناصر غالباا إلى ذر - بهويتها الذراتتحتفظ  -

 في الطاقة كبيرةمرتبطة بتغيرات  - من الطاقة القليلقد تمتص أو تطلق  -

 ز و الحفازات فيلضغط والتركيتؤثر درجة الحرارة وا -

 التفاعل  سرعات   

 ؤثر درجة الحرارة والضغط والتركيز و الحفازاتت ل -

 التفاعل .في سرعات    

 تحدث في أنوية الذرات -

 تنتج طاقة كبيرة  -

 أوجه الشبه 

  ثقيلةأنوية  انشطار -

 ينتج عنها إشعاعات -
 اندماج أنوية خفيفة -

 ل تنتج إشعاعات  -

 التفاعل الندماجي  نشطاريالتفاعل ال

 ه الختالف أوج
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 :  بين ألفا و بيتا و جاماقارن 
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 تامااالستخد
 

 فة أو الوظي االستخدام الجهاز  أوالمادة  م

 ومعظم الشوايات الخارجية ومناطيد الهواء الساخن   وقود في بعض األفران   8H3C                  البروبان  1

 دم كوقود في المنازل المكون الرئيسي للغاز الطبيعي ويستخ 4HC               ان الميث 2

  يساعد على نضج الثمار H2C   4                  اإليثين  3

 مشاعل اللحام 2H2C  اإليثاين 4

 كرات العث   النفثالين  5

 هراتمذيبات ومط الكحوالت  6

 والثمارمثل الذرة هو كحول ناتج من تخمر السكر في الحبوب ب ومطهر للجروح ، ومذي OH  5H2C    اإليثانول  7

   والنكهات سالمالب و صناعة الصابون  اإلسترات  8

 ن لآلالم مسك األسبرين  9

 الطبقات غير الالصقة في األواني  4F2Cرباعي فلورو إيثين  10

 في المنازل وقود البروبان والبيوتان  11

 وقود للسيارات الجازولين 12

 وقود المحركات النفاثة  ن الكيروسي 13

 تمهيد الطرق اإلسفلت 14

 البالستيكية  جاجاتاألكياس البالستيكية والز إيثيلين بولي 15

 الية الجودة السجاد المالبس الخارجية ع و راء الف بولي بروبيلين 16

 قراص المضغوطة . غلفة األعلب البالستيك الرغوي ، عبوات األطعمة ، أ بوليستيرين 17

 ية . ذماء و أجزاء األحالوسائد اإلسفنجية ، مواد الطالء المضادة لل بولي يورإيثان 18

 لواح الجانبية على واجهات المنازل، والخراطيم ، األ األنابيب وريد الفينيل بولي كل 19

 القماش و الحبال . بولي إستر  20

 يحمل األكسجين في الدم   الهيموجلوبين  21

 في التحلية م ويستخدم الطعا سكر السكروز   22

 قل الصفات الوراثية وتخزينها مسؤول عن ن   DNA ويالحمض النو 23

 في العظام  الكشف عن الكسور  ية يناألشعة الس 28

شعاعي نشاط اإلالتأريخ بال 29

 الكيميائي
 . النظام الشمسي   التوصل إلى تقدير عمر هلتقدير عمر الصخور النيزكية وتم من خالل

 14-الكربونالل انح  اس ائن حي .وذلك بقيمن أصل ك قياس عمر القطع األثرية التي كانتيستخدم  14-التأريخ بالكربون  30

 
 ،،،،مع خالص أمنياتي بالتوفيق والنجاح 
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