أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

(الفٌزٌاء النووٌة)

 2002شتوي

 )1عدد أربعا ً من العملٌات التً تتم فً المفاعل النووي.
 )2إن انبعاث البوزٌترون فً المعادلة النووٌة اآلتٌة ،ناتج عن تحلل:
+



أ) بروتون داخل نواة (
ج) نٌوترون داخل نواة (

)

ب) بروتون داخل نواة (

)

د) نٌوترون داخل نواة (

)

)

ٌ )3مكن مالحظة الطبٌعة الموجٌة للجسٌمات الذرٌة ودون الذرٌة ،بٌنما ال ٌمكن مالحظتها لألجسام الجاهرٌة.
 )4قذفت نواة ( )Beبجسٌم ألفا ( )Heطاقته الحركٌة ( )050052و.ك.ذ وفق التفاعل النووي اآلتً:
طح +

+



+

فإذا علمت أن طح = ( )05012و.ك.ذ ،واعتماداً على البٌانات المبٌنة فً الجدول ،أجب عما ٌأتً:
أوالً :هل التفاعل النووي ماص ،أم منتج للطاقة؟ ولماذا؟
ثانٌاً :احسب :أ -كتلة نواة (

).

ب -معدل طاقة الربط النووي لكل
نٌوكلٌون لنواة ( ) بوحدة (و.ك.ذ).

 2002صٌفً

 )1وضح المقصود بالتالً :سلسلة االضمحالل االشعاعً.
 )2استخدام قضبان من مادة الكادمٌوم فً قلب المفاعل النووي.
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أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

(الفٌزٌاء النووٌة)

 )3إذا كان العدد الكتلً للعنصر ( )8( = )Xأمثال العدد الكتلً للعنصر ( )Yفإن النسبة بٌن كثافة نواة العنصر
( )Xإلى كثافة نواة العنصر ( )Yتساوي:
أ)

ب)

ج) 1

د) 8

 )4أجرى العالم رذرفورد أول تفاعل نووي صناعً بقذفه نواة نٌتروجٌن (
الحركٌة ( )05008و.ك.ذ وفق المعادلة اآلتٌة:
ط+



+

فإذا علمت أن ] :ك بروتون = ( )150023و.ك.ذ ،ك
( )1450025و.ك.ذ ،ط= ( )050026و.ك.ذ [
فاحسب كتلة نواة (

) طاقتها

) بجسٌمات ألفا (

+
= ( )450034و.ك.ذ ،ك نواة

=

).

 2008شتوي

 )1النٌوترٌنو جسٌم نووي ينتج عن عملٌة:
أ -تحلل البروتون إلى نٌوترون وبوزترون.
ج -خروج الكترون من النواة.
 )2احسب الطاقة الالزمة لفصل مكونات نواة (

ب -تحلل النٌوترون إلى بروتون والكترون.
د -خروج بوزترون من النواة.
) إذا علمت أن كتلة نواة (

) تساوي:

( )1450025و.ك.ذ ،كتلة البروتون ( )150022و.ك.ذ ،كتلة النٌوترون ( )150086و.ك.ذ.

ٌ )3مثل الشكل المجاور اشعاع نواة عنصر البورون ( ) لجسٌم بٌتا
بطرٌقتٌن للوصول إلى نواة الكربون ( ) المستقرة ،معتمداً على
الشكل أجب عما ٌأتً:
أ -اكتب معادلة موزونة الشعاع ذرة البورون وتحولها مباشرة لنواة
الكربون فً الطرٌقة األولى.
ب -فسر انبعاث أشعة غاما فً الطرٌقة الثانٌة.
ج -ما مقدار طاقة كل من (جسٌم بٌتا وأشعة غاما) فً الطرٌقة الثانٌة؟
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أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

 2008صٌفً

 )1فً تفاعل نووي إذا كان مقدار طاقة التفاعل  )2564-( =Qملٌون الكترون فولت ،ماذا تعنً االشارة السالبة
فً المقدار؟
 )2لكً تصبح النوى غٌر المستقرة أكثر استقراراً فإنها تتحول إلى نوى ذات:
ب -كتلة أكبر وطاقة ربط أقل.

أ -كتلة أقل وطاقة ربط أعلى.

ج -كتلة أكبر وطاقة ربط أعلى .د -كتلة أقل وطاقة ربط أقل.
 )3مثلث إحدى سالسل االضمحالل االشعاعً كاآلتً:








أوالً -1 :ما اسم السلسلة المبٌنة؟
 -2ما اسم الجهاز المستخدم للكشف عن االشعاعات النووٌة؟
ثانٌاً :احسب كالً من -1 :عدد جسٌمات ألفا وعدد جسٌمات بٌتا المنبعثة فً االضمحالالت رقم (.)1
 -2الكتلة التقرٌبٌة لنواة العنصر ( )Pbبوحدة الكتل الذرٌة.

 2004شتوي

)1
أ)

نواة عنصر غٌر مستقر ،أطلقت أربع جسٌمات بٌتا وجسٌم ألفا واحد ،فإن النواة الناتجة تكون:
ب)

ج)

د)

 )2باالستعانة بالبٌانات المبٌنة فً الجدول احسب كل من:
أ) نصف قطر نواة .Li
ب) طاقة الربط النووٌة لنواة .Li
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أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

(الفٌزٌاء النووٌة)

 )3اذكر ثالثا ً من المبادئ التً ٌخضع لها التفاعل النووي اآلتً:
+



+

 2004صٌفً

 )1عالم تدل االشارة السالبة فً العبارة اآلتٌة:
طاقة التفاعل النووي ( 2564- = )Qملٌون الكترون فولت.
 )2فً استقرار النواة البروتونات تتجاذب بفعل القوى النووٌة كما أنها:
أ) تتنافر بفعل القوى المغناطٌسٌة.
ج) تتجاذب بفعل القوى الكهربائٌة.

ب) تتجاذب بفعل القوى المغناطٌسٌة.
د) تتنافر بفعل القوى الكهربائٌة.

 )3أعطِ فائدة واحدة لكل من:
أ) طاقة الربط النووٌة.
ج) الكتلة الحرجة.

ب) المادة المهدئة فً المفاعل النووي.
د) تخصٌب الٌورانٌوم.

 )4أكمل المعادلة النووٌة اآلتٌة موزونة ،مستخدما ً الرموز الفٌزٌائٌة الصحٌحة.
……… +

)

(4

 2010شتوي

 )1عند تحلل نٌوترون إلى بروتون والكترونٌ ،نبعث االلكترون من داخل النواة بسبب:
أ) شحنته السالبة.

ب) كتلته الصغٌرة.

ج) طاقته العالٌة.

د) جذب نواة مجاورة له.

 )2فسر :استخدام الماء العادي ( )H2Oفً المفاعل النووي.
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أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

ٌ )3مكن التعبٌر عن تفاعل االندماج النووي بالمعادلة:


+

+

أ) لماذا سمً هذا التفاعل بالتفاعل النووي الحراري؟
ب) احسب طاقة الربط النووٌة لنواة
ك

بوحدة (و.ك.ذ).

= ( )450034و.ك.ذ.

 2010صٌفً

 )1لماذا تكون كتلة النواة أقل من مجموع كتل محتوٌاتها من النٌوكلٌونات؟
) باعثة جسٌم ألفا ،إذا علمت أن كتلة نواة (
) إلى نواة (
 )2تضمحل نواة البولونٌوم (
) تساوي  2055434و.ك.ذ وكتلة جسٌم ألفا تساوي 45003
تساوي  2045483و.ك.ذ وكتلة نواة (
و.ك.ذ ،فأجب عما ٌأتً :أ -اكتب معادلة نووٌة موزونة تعبر عن هذا االضمحالل.

)

ب -احسب الطاقة المكافئة لفرق الكتل بوحدة ملٌون الكترون فولت.

ٌ )3مثل الشكل البٌانً المجاور العالقة بٌن عدد البروتونات وعدد
النٌوترونات ألنوٌة ذرات العناصر المختلفة .باالعتماد على الرسم
البٌانً ،أجب عما ٌأتً:
أ -اذكر رمز نواة مستقرة.
ب -اذكر رمز نواة ٌمكن أن تبعث دقٌقة ألفا.
ج -اذكر رمز نواة ٌمكن أن تبعث دقٌقة بٌتا.
 )4قارن بٌن دقائق ألفا وأشعة غاما من حٌث:
أ -طبٌعتها.

ب -شحنتها.

5987889870

ج -القدرة على التأٌٌن.

mft_91@yahoo.com

أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

(الفٌزٌاء النووٌة)

 2011شتوي

 )1علل :خروج جسٌمات بٌتا (البوزترونات) من النواة على الرغم من عد احتواء النواة لها.
 )2عدد جسٌمات ألفا وبٌتا المنبعثة من سلسلة تحوالت تضمحل خاللها نواة (
أ)  2ألفا 3 ،بٌتا.

ب)  3ألفا 4 ،بٌتا.

ج)  2ألفا 2 ،بٌتا.

) إلى نواة (

) هً:

د)  3ألفا 2 ،بٌتا.

 )3القوة التً تنشأ بٌن بروتون ونٌوترون داخل النواة هً:
ب) تجاذب كهربائً فقط.

أ) تجاذب نووي فقط.
ج) تجاذب نووي وتجاذب كهربائً.

د) تنافر نووي وتجاذب كهربائً.

 )4احسب مقدار الطاقة التً ٌجب أن تزود بها نواة عنصر الدٌترٌوم (
ك نواة (

) لفصل مكوناتها ،علما ً بأن:

) =  250141و.ك.ذ  /ك بروتون =  150023و.ك.ذ  /ك نٌوترون =  150082و.ك.ذ

 2011صٌفً

 )1تهدف عملٌة تخصٌب الٌورانٌوم ( )Uإلى انتاج غاز ٌحتوي على نسبة عالٌة من:
أ)

ب)

ج)

د)

 )2علل :إلحداث االندماج النووي ال بد من رفع درجة حرارة النوى الداخلة فً تفاعل االندماج.
 )3احسب طاقة الربط النووٌة لكل نٌوكلٌون فً نواة

.

(ك  850026 = Liو.ك.ذ ،ك  150082 = nو.ك.ذ ،ك  150023 = pو.ك.ذ)
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أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

(الفٌزٌاء النووٌة)

 2012شتوي

 )1عدد النٌوترونات فً النوى المستقرة ٌكون:
أ) أكبر من عدد البروتونات للنوى الخفٌفة .ب) أقل من عدد البروتونات للنوى الخفٌفة.
ج) أكبر من عدد البروتونات للنوى الثقٌلة.
 )2تمثل المعادلة اآلتٌة تفاعالً نووٌاً:

د) أقل من عدد البروتونات للنوى الثقٌلة.
+

+3

أجب عما ٌأتً :أ -احسب مقدار طاقة التفاعل (.)Q



+

ب -ماذا ٌسمى هذا التفاعل؟

(ك  15008665 = nو.ك.ذ ،ك  2355043433 = Uو.ك.ذ ،ك  1405413240 = Baو.ك.ذ ،ك = kr
 415425265و.ك.ذ)

 2012صٌفً

ٌ )1بٌن الشكل المجاور جزءاً من سلسلة االضمحالل االشعاعً للٌورانٌوم
( ،)238معتمداً على الشكل:
أ -ما عدد جسٌمات ألفا وبٌتا المنبعثة من اضمحالل  Rnإلى Bi؟
ب -مثل اضمحالل الرصاص  Pbإلى  Biبمعادلة نووٌة موزونة.
ج -اكتب اثنٌن من المبادئ التً ٌخضع لها االضمحالل االشعاعً.

 )2عند اندماج نواتٌن معا ً تتكون نواة جدٌدة ،إن النواة الجدٌدة المتكونة بالنسبة ألي من النواتٌن المندمجتٌن
تكون ذات:
أ) كتلة أكبر وطاقة ربط أقل لكل نٌوكلٌون.

ب) كتلة أكبر وطاقة ربط أكبر لكل نٌوكلٌون.

ج) كتلة أقل وطاقة ربط أقل لكل نٌوكلٌون.

د) كتلة أقل وطاقة ربط أكبر لكل نٌوكلٌون.
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أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

 2013شتوي

 )1إذا علمت أن فرق الكتلة بٌن كتلة نواة اللٌثٌوم ( ) iومجموع كتل مكوناتها ٌساوي (ك = )050628
و.ك.ذ ،احسب:
أ) طاقة الربط النووي لكل نٌوكلٌون فً نواة اللٌثٌوم.
ب) كتلة نواة اللٌثٌوم.
علما ً بأن (ك ب =  150023و.ك.ذ ،ك ن =  150082و.ك.ذ)
ٌ )2تم ادخال قضبان الكادمٌوم فً المفاعل النووي من أجل:
أ) ابطاء سرعة النٌوترونات.

ب) زٌادة سرعة النٌوترونات.

ج) زٌادة سرعة التفاعل.

د) امتصاص النٌوترونات.

 )3فً المعادلة النووٌة ،الرمز (ٌ )Xمثل:
+X+v



أ) الكترون

ب) نٌوترون

ج) بروتون

د) بوزٌترون

 2014شتوي

 )1تضمحل نواة الرادٌوم (
الناتجة عن هذه التحوالت.

) ضمن سلسلة تحوالت إلى نواة (

) ،احسب عدد دقائق ألفا وبٌتا

 )2ما وظٌفة كل من (قضبان الكادمٌوم والجرافٌت) فً المفاعل النووي؟
 )3عرف :االندماج النووي.
 )4فً الجدول المجاور طاقة الربط النووٌة لثالث أنوٌة .اعتماداً على البٌانات المبٌنة فً الجدول .أجب عما
ٌأتً:
أ -أي األنوٌة األكثر استقراراً؟ ولماذا؟
ب -احسب كتلة النواة (
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).

mft_91@yahoo.com

(الفٌزٌاء النووٌة)

أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

 2014صٌفً

 )1قارن بٌن دقائق ألفا وأشعة غاما من حٌث:
أ -طبٌعتها.

ب -شحنتها.

ج -القدرة على التأٌٌن.

 )2لماذا تكون كتلة النواة أقل من مجموع كتل محتوٌاتها من النٌوكلٌونات؟
)
) باعثة جسٌم ألفا ،إذا علمت أن كتلة نواة (
) إلى نواة (
 )3تضمحل نواة البولونٌوم (
) تساوي  2055434و.ك.ذ ،وكتلة جسٌم ألفا تساوي 45003
تساوي  2045483و.ك.ذ وكتلة نواة (
و.ك.ذ .فأجب عما ٌأتً :أ -اكتب معادلة نووٌة موزونة تعبر عن هذا االضمحالل.
ب -احسب الطاقة المكافئة لفرق الكتل بوحدة ملٌون الكترون فولت.
ٌ )4مثل الشكل البٌانً المجاور العالقة بٌن عدد البروتونات وعدد
النٌوترونات ألنوٌة ذرات العناصر المختلفة .باالعتماد على الرسم
البٌانً ،أجب عما ٌأتً:
أ -اذكر رمز نواة مستقرة.
ب -اذكر رمز نواة ٌمكن أن تبعث دقٌقة ألفا.
ج -اذكر رمز نواة ٌمكن أن تبعث دقٌقة بٌتا.

 2015شتوي

 )1أ -أكمل المعادلتٌن النووٌتٌن التالٌتٌن:


…+…+
…+



ب -تحولت نواة (
كل من ( )aو ()b؟
5987889870

) إلى نواة (

) بعد سلسلسة تحوالت وانبعاث ( )4جسٌمات ألفا وجسٌم بٌتا ،ما قٌمة
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أسئلة الورزاة على الفصل السادس

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

) مطلقة جسٌم ألفا إذا كان فرق الكتلة نتٌجة
) إلى نواة رادون (
 )2تضمحل نواة الرادٌوم (
) ٌساوي ( )22250125و.ك.ذ ،كتلة جسٌم ألفا
االضمحالل ( )050053و.ك.ذ ،وكتلة نواة (
( )450026و.ك.ذ ،أجب عما ٌأتً:
أ -اكتب معادلة التفاعل النووي موزونة.
ب -احسب كتلة نواة الرادٌوم.
ج -جد نسبة سرعة جسٌمات ألفا إلى سرعة نواة الرادون.

 2015صٌفً

 )1أجب عما ٌأتً:
أ -عندما تبعث نواة غٌر مستقرة جسٌم ألفا أو بٌتا ٌصاحب ذلك أحٌانا ً انبعاث أشعة غاما .فسر ذلك.
ب -وضح دور القوة النووٌة فً استقرار النواة.
ج -اكتب معادلة تحلل النٌوترون.
 )2إذا علمت أن الفرق بٌن كتلة نٌوكلٌونات نواة البورون (
أجب عما ٌأتً:

) وكتلة هذه النواة ٌساوي ( )050810و.ك.ذ،

أ -احسب طاقة الربط النووٌة لكل نٌوكلٌون بوحدة ملٌون الكترون فولت لهذه النواة.
ب -أٌهما أكبر كتلة النواة أم مجموع كتل نٌوكلٌوناتها؟ ولماذا؟

 2016شتوي

 )1اذكر المشكالت التً ٌجب التغلب علٌها لكً تستمر عملٌة االنشطار النووي فً المفاعل النووي دون وقوع
انفجار وٌصبح التفاعل ممكنا ً من الناحٌة العملٌة.
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(الفٌزٌاء النووٌة)

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

 )2أكمل المعادلتٌن النووٌتٌن اآلتٌتٌن:
̅ + ………. +

………. 

 ……….. + ……….. + v
 )3احسب مقدار الطاقة بوحدة االلكترون فولت التً ٌجب أن تزود بها نواة عنصر البرٌلٌوم (
مكوناتها ،علما ً بأن :ك 450150 =Beو.ك.ذ ،ك 150023 =pو.ك.ذ ،ك 150082 =nو.ك.ذ.

5987889870

) لفصل

mft_91@yahoo.com

