
 3اخزجبس دٔسي  سقى  

 رٕقٍغ ٔنً األيش  انًُٕرج )    أ   ( انصف / انثبنث  /   انًبدح /  ػهٕو

  01 ..................................................................... : اعى انطبنت

 يغزؼٍُب ثبنشعًبد أخت ػًب ٌهً:: 0ط

 (سرسفٕسد  –طًغٍ  –كشٔكظ  –انشعى ٌٕضح ردشثخ ) دانزٌٕ  -0

 نحشف فً انشعى أيبو اعى اندضء:اكزت ا -2

 ظ)       (  يٓج  -)      (  يصؼذ        -)       (  أَجٕة رفشٌؾ   

 )       (  ثطبسٌخ

 ........................................................................... كٍف رؼشف ْزا انؼبنى ػهى يصذس انزْٕح؟ -3

  يب اعى انؼبنى انزي قبو ثًب ٌهً:: 2ط

 اكزشف انُٕاح .................................. -0

 نكزشَٔبد رذٔس فً يذاساد دائشٌخ .................................ش اإلاػزج -2

 أٔخذ يب ٌهً: 31ٔػذدِ انكزهً  01: ػُصش ػذد انزسي 3ط

 ػذد انٍُٕرشَٔبد ..................................... -2ػذد انجشٔرَٕبد ............................     -0

  .....................ػذد اإلنكزشَٔبد ......... -3

أٔخذ كال يٍ انؼذد انزسي ٔانؼذد انكزهً ٔػذد انٍُٕرشَٔبد نهزسح  236ٔػذدِ انكزهً  19: ػُصش ػذدِ انزسي 4ط

 انُبردخ يٍ رحههّ رحهم أنفب.

 عدد النيوتزونات العدد الكتلي العدد الذري 

    الذرة المتحللة

    الذرة الناتجة

 

 يهٌٍٕ عُخ؟ 22خى ثؼذ يضً  56عُخ فكى ٌزجقى يٍ يهٌٍٕ  1إرا كبٌ ػًش انُصف نؼُصش يب ْٕ : 5ط

 

 

 

 

 



 3اخزجبس دٔسي  سقى  

 رٕقٍغ ٔنً األيش  (   ةانًُٕرج )     انصف / انثبنث  /   انًبدح /  ػهٕو

  01 ..................................................................... : اعى انطبنت

  يغزؼٍُب ثبنشعًبد أخت ػًب ٌهً:: 0ط

 (سرسفٕسد  –طًغٍ  –كشٔكظ  –انشعى ٌٕضح ردشثخ ) دانزٌٕ  -0

 نحشف فً انشعى أيبو اعى اندضء:اكزت ا -2

     صفٍحخ انزْت)      (      -   خغًٍبد أنفب)       (  

 يصذس ندغًٍبد أنفب)       (   -    شبشخ فهٕساعُذ)       (   

 ............................................................... ؟ثذاخم صُذٔق يٍ انشصبص نًبرا ٌٕضغ يصذس خغًٍبد أنفب -3

 يب اعى انؼبنى انزي قبو ثًب ٌهً:: 2ط

 ..................................نكزشٌٔ اكزشف اإل -0

 .................................شجّ انزسح ثكٍكخ انضثٍت  -2

 أٔخذ يب ٌهً: 45ٔػذدِ انكزهً  20: ػُصش ػذد انزسي 3ط

 ػذد انٍُٕرشَٔبد ..................................... -2ػذد انجشٔرَٕبد ............................     -0

  .....................ػذد اإلنكزشَٔبد ......... -3

أٔخذ كال يٍ انؼذد انزسي ٔانؼذد انكزهً ٔػذد انٍُٕرشَٔبد نهزسح  229ٔػذدِ انكزهً  14: ػُصش ػذدِ انزسي 4ط

 انُبردخ يٍ رحههّ رحهم أنفب.

 عدد النيوتزونات العدد الكتلي العدد الذري 

    الذرة المتحللة

    الذرة الناتجة

 

 يهٌٍٕ عُخ؟ 32خى ثؼذ يضً  19يهٌٍٕ عُخ فكى ٌزجقى يٍ  9نؼُصش يب ْٕ  إرا كبٌ ػًش انُصف: 5ط

 

 

 

 

 



 3اخزجبس دٔسي  سقى  

 رٕقٍغ ٔنً األيش  (   جانًُٕرج )     انصف / انثبنث  /   انًبدح /  ػهٕو

  01 ..................................................................... : اعى انطبنت

 يغزؼٍُب ثبنشعًبد أخت ػًب ٌهً:: 0ط

سرسفٕسد  –طًغٍ  –كشٔكظ  –انشعى ٌٕضح ردشثخ ) دانزٌٕ  -0

) 

 نحشف فً انشعى أيبو اعى اندضء:اكزت ا -2

 ظ)       (  يٓج  -)      (  يصؼذ        -)       (  أَجٕة رفشٌؾ   

 يدبل كٓشثبئً)       (  

 .................................................................. ؟يبرا اعزُزح يٍ ْزِ انخطٕح -3

 يب اعى انؼبنى انزي قبو ثًب ٌهً:: 2ط

 .................................. فً انزفبػم انكًٍٍبئً قغىرُقبل أٌ انزسح كشح يصًزخ ال  -0

 ................................. يٕخجخ انشحُخ ػبنٍخ انكثبفخقبل اٌ انزسح يؼظًٓب فشاؽ ثٕعطٓب َٕاح صغٍش  -2

 أٔخذ يب ٌهً: 16ٔػذدِ انكزهً  42: ػُصش ػذد انزسي 3ط

 ػذد انٍُٕرشَٔبد ..................................... -2ػذد انجشٔرَٕبد ............................     -0

  .....................ػذد اإلنكزشَٔبد ......... -3

أٔخذ كال يٍ انؼذد انزسي ٔانؼذد انكزهً ٔػذد انٍُٕرشَٔبد نهزسح  221ٔػذدِ انكزهً  15: ػُصش ػذدِ انزسي 4ط

 انُبردخ يٍ رحههّ رحهم أنفب.

 عدد النيوتزونات العدد الكتلي العدد الذري 

    الذرة المتحللة

    الذرة الناتجة

 

 يهٌٍٕ عُخ؟ 09خى ثؼذ يضً  96يهٌٍٕ عُخ فكى ٌزجقى يٍ  6نؼُصش يب ْٕ  إرا كبٌ ػًش انُصف: 5ط

 

 

 

 



 3اخزجبس دٔسي  سقى  

 رٕقٍغ ٔنً األيش  (   دانًُٕرج )     انصف / انثبنث  /   انًبدح /  ػهٕو

  01 ..................................................................... : اعى انطبنت

 يغزؼٍُب ثبنشعًبد أخت ػًب ٌهً:: 0ط

  (سرسفٕسد  –طًغٍ  –كشٔكظ  –انشعى ٌٕضح ردشثخ ) دانزٌٕ  -0

 نحشف فً انشعى أيبو اعى اندضء:اكزت ا -2

 ظ)       (  يٓج  -)      (  يصؼذ        - يغُبطٍظ )       ( 

 أَجٕة رفشٌؾ   )       (  

 .................................................................. ؟يبرا اعزُزح يٍ ْزِ انخطٕح -3

 يب اعى انؼبنى انزي قبو ثًب ٌهً:: 2ط

 .................................. حغت طبقخ يغزٌٕبد رسح انٍٓذسٔخٍٍ -0

 ................................. قبل ثبٌ انزسح كشح يٕخجخ رزٕصع فٍٓب شحُبد عبنجخ يكبفئخ نٓب -2

 أٔخذ يب ٌهً: 55ٔػذدِ انكزهً  25: ػُصش ػذد انزسي 3ط

 ػذد انٍُٕرشَٔبد ..................................... -2ػذد انجشٔرَٕبد ............................     -0

  .....................ػذد اإلنكزشَٔبد ......... -3

أٔخذ كال يٍ انؼذد انزسي ٔانؼذد انكزهً ٔػذد انٍُٕرشَٔبد نهزسح  232ٔػذدِ انكزهً  12: ػُصش ػذدِ انزسي 4ط

 انُبردخ يٍ رحههّ رحهم أنفب.

 عدد النيوتزونات العدد الكتلي العدد الذري 

    الذرة المتحللة

    الذرة الناتجة

 

 يهٌٍٕ عُخ؟ 20خى ثؼذ يضً  64يهٌٍٕ عُخ فكى ٌزجقى يٍ  2نؼُصش يب ْٕ  إرا كبٌ ػًش انُصف: 5ط

 


