
   

 
 

 درسنا فيما سبق تركيب الذرة وهو

 ( ونيترونات متعادلة   وجبةنات منواة موجبة الشحنة بداخلها ) بروتو  -1

 اة  بة تدور حول النوونات سالالكتر -2
 

في هذا الدرس نتناول النواة بمكوناتها فقط   وهناك معلومات هامة يجب التعرف 

 عليها

 

 النواة مخزن الكتلة    -1

 رجها كتلتها مهملة تقريبا (  نات الموجود خاو) ألن االلكتر
 النواة مخزن الطاقة   -2
 (وتونات و بعضهارعددة بداخلها قوى التنافر بين البلوجود قوى مت)

 وهذه القوى مصدر طاقة النواة ولذلك نسميها الطاقة النووية
  اةالمسئولة عن ترابط مكونات النولتي منها طاقة الترابط النووى ا 
 

  -وي : ابط النو رقوي الت
لتنافر بين البروتونات لربط مكونات النواة والتغلب علي قوي ا   ةهي القوة الالزم
 عضها  وتعتبر هي مصدر الطاقة النوويةموجبة الشحنة وب

 
 ظاهرة النشاط اإلشعاعي

 
نشاط االشعاعي من خالل   سي ) هنري بيكوريل ( ظاهرة الوقد أكتشف العالم الفرن

من عنصر اليورانيوم وهذه األشعة لها القدرة على النفاذ ورة  نظم ث أشعة غيرانبعا
    من المواد الصلبة 

 

 
 
 

 إلشعاعي و الطاقة النووية  النشاط ا:   الدرس الثالث
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 ظاهرة النشاط االشعاعيتعريف 
   جودة في الطبيعةالمو عملية تحول تلقائي ألنوية ذرات بعض العناصر ) المشعة (

 ل إلى تركيب اكثر استقرارا  للوصو

 

 ما سبب ظاهرة اإلشعاع   ؟ 

الذرات بها عدد من النيترونات يفوق النسبة  وية أن  ض هو أن  بع     
المحددة الستقرار النواة وهذا العدد الزائد يؤدي إلى طاقة زائدة فتقوم  

 النواة بإخراجها في صورة اشعاع 
 

   :  يةالعناصر المشعة الطبيع

 بسبب ما فيها من طاقة زائدة   عناصر غير مستقرة

 البولونيوم (  –م  ويالزركين –السيزيوم  –) الروبيديوم  مثل 

  ةالمشع  صراالعن

  علي عدد من   انواتها تحتوي   -   ةغير مستقر  ةصر نشط اعن  هى
مثل: اليورانيوم   ارهاستقرال مالالزالعدد  عن  يزيد   النيوترونات 

 البولونيوم.  والسيزيوم والراديوم 

 النشاط االشعاعي صناعى 
 

 عالت النوويةتفاال  قة النووية الناتجة  أثناءإلشعاع أو الطاهو عبارة  عن ا
    وهذه التفاعالت النووية نوعين 

   بها  تفاعالت يمكن التحكم  -1

 االستخدامات السلمية  –لنووية ( ) في المفاعالت ا

 بها    تفاعالت ال يمكن التحكم-2

  االستخدامات  الحرب -) في القنابل الذرية ( 
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 ية للطاقة النوويةاالستخدامات السلم

 
م في الطاقة النووية الناتجة عن اإلشعاع الصناعي والتى تنتج كحتمكن العلماء من الت 

   -ها في :ت النووية ويتم استخدامداخل المفاعال
 

 :   فى مجال الطب -1

   لتشخيص وعالج بعض األمراض مثل السرطان

 :  في مجال الزراعة  -2

 بعض النباتات   للقضاء على اآلفات وتحسين  سالالت

 :  في مجال الصناعة  -3

 تحويل الرمال إلى شرائح سيليكون تستخدم في األجهزة االلكترونية -أ 

 عن عيوب الصناعة للكشف  -ب 

 : مجال توليد الكهرباء  في -4

 حيث تستغل الحرارة الناتجة من  التفاعالت النووية في تسخين الماء  

 دللتى تور التوربينات المتصلة بالمحركات واحتى الغليان فينتج البخار الذي يدي 

 الكهرباء  

 : مجال استكشاف الفضاء  -5

 ء  كوقود نووى للصواريخ و مركبات الفضا 

   ول و المياة الجوفيةالتنقيب عن البتر -6

 



 الترم التاني الصف الثالث االعدادي  آالء المراسي  /ا

4 

 

 

 مخاطر واضرار التلوث اإلشعاعي
  -للتلوث اإلشعاعي مصدرين : 

 مصدر طبيعي   -1
 

                   الطبيعية على سطح األرض        وهي تتمثل في مصادر االشعاعات  
 واالشعاعات الكونية القادمة من الفضاء

 

 مصدر صناعي    -2
 

مم يؤدي لرفع نسبة   ة  و من المفاعالت النوويةب تفجير القنابل النووينتيجة تجار 
 اإلشعاعات في البيئة فينتج  التلوث اإلشعاعي للبيئة

  

 (  1986 سنة   في روسيا   ) مثل انفجار مفاعل تشيرنوبيل 
 من اضرارها والتى كان تكونت سحابة ذرية   تسيرنوبيل ل مفاععندما انفجر 

 لغذاء  تلوث ا  -2ئن الحي       حدوث تغيرات وراثية للكا  -1

   انفجار مفاعل تشرنوبل

 

 1986/ 26/4    -: حدوثهتوقيت  

 خطاء في التشغيل       -: حدوثهسبب 

 حدوثهنتائج 

 عة مكونة سحابة ذرية  ن العناصر المشتسربت الكثير م  -1

 لتها الرياح إلي معظم دول أوروبا الشرقية والغربية  قن -2

في شهر مايو من نفس العام محملة بالمواد المشعة   اإلمطارإلي سقوط   تأد -1
   تلوث التربة والنبات والمياه بالعناصر المشعة ي مما أد
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واألغنام وبالتالي تنتقل إلي  للحيوانات أكلة العشب من األبقار   التلوث  نتقلا -2
 نها. اا وألب لحومه

 تلوث الغذاء ؟ حدث  السؤال كيف
   بعد وصول العناصر المشعة إلى التربة عن طريق      

 السقوط الجاف      -1

 السقوط بواسطة األمطار  -2

حدث أن النباتات امتصت هذه االشعاعات من التربة عن طريق الجذور     

  انات آكلة وحيالعناصر المشعة إلى ال  عه   ثم انتقلت فبذلك تلوث النبات بانوا

    ملوثة باالشعاعوكذلك البانها ومنتجاته العشب  فأصبحت لحومها 

        

 تأثير االشعاعات على جسم اإلنسان 
 
 

التأثيرات الناتجة عن تعرض جسم األنسان لجرعة اشعاع كبيرة في فترة   -1

 زمنية قصيرة 
لنقص     ؤديتكوين خاليا الدم مم ي ظام المسئول عن أوال  تدمير نخاع الع -أ

والتهابات الحنجرة  راء والذي يؤدى لإلحساس باإلعياء  كرات الدم الحم

 . والجهاز التنفسي وكذلك الغثيان و الدوار و االسهال 

 . تدمير الطحال و الجهاز الهضمي و الجهاز العصبي المركز  -ب 
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     عاعية نسان لجرعات اشالتأثيرات الناتجة عن تعرض جسم األ  -2

 لة يطو  صغيرة لفترات 

 تأثيرات بدنية و وراثية الكائن الحي ذاته -أ

 بدنية حيث تحدث تغيرات على الكائن الحي ذاته  -

وراثية حيث يحدث تغيير للكروموسومات الجنسية مم يؤدي لوالدة مواليد غير   -

 عاديين  

 تأثيرات خلوية   -ب   

ن  يلوبث تغير كيميائي للهيموج يا  وكذلك يحداي يحدث تغيير في تركيب الخال

ويصبح غير قادر على حمل األكسجين ) ويحدث تدمير للخاليا اذا كانت الجرعة 

 كبيرة ( 

 

   طرق الوقاية من التلوث اإلشعاعي

في مجال  لين ماللع عدم التعرض لالشعاعات النووية ) الحد األقصى لالشعاع -1

 ( مللي سيفرت 20االشعاع سنويا 

 رت . مللي سيف 1 )الجمهور ( ما لالشخاص العادينبين

 ة لمشعللمتعاملين مع المواد امالبس الواقية ارتداء القفازات وال -2

 ) المعامل و المستشفيات (  

  التخلص من النفايات المشعة بعدة طرق حسب قوة االشعاعات الصادرة منها -3

   المواد ذات االشعاع المنخفض والمتوسط

 تحاط بطبقة من االسمنت أو الصخور ثم توضع في باطن االرض
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  المواد ذات االشعاع المرتفع

 ع في أعماق بعيدة من األرضتوض  ن االسمنت أو الصخور ثم تحاط بطبقة م
 

 -وهناك اجراءات يجب مراعتها عند  التخلص من النفايات وهى :

 يدة عن المياة الجوفية حتى ال تلوثها أن توضع في أماكن بع -1

 أن توضع في أماكن ال تتعرض للهزات األرضية   -2

ساخنة قبل بريد المياة ال م المحطات النووية بت نين تلز وضع قوا -3
 ر   لبحاالقائها في ا

 

 األسئلة 
 اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس    -1س 

 أمبير (   –يكوريل ب -) أوم إلشعاع الطبيعي بواسطة العالم..اكتشفت ظاهرة ا -1

 الجنسية   وماتترجع التأثيرات ...........لإلشعاع إلى تغير تركيب الكروموس -2

                                                                                         (  خلوية    -وراثية   -) بدنية  

 الحديد  (    –م  يو اناليور   –) الراديوم  عة ............مش غيرمن العناصر ال -4

 الكوري  (     -  الرونتجن   -) الريم      دة قياس الشعاع الممتص ........وح -5

 علل لما يأتي :   -2س

 يجب أن تكون المنطقة المختارة لحفظ النفايات المشعة مستقرة   -1

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

 يرات وراثية  تأثلإلشعاع  -2

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

 اكتشاف نظائر مشعة في االطعمة بعد حادثة تشيرنوبيل   -3 

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

 شعاعي مصادر طبيعية و صناعية  االللنشاط   -4

............. ........................................................................ .. 
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 تسمى بعض العناصر باسم العناصر المشعة  -5

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

 

 ح العلمي الدال على العبارات اآلتية  صطلأكتب الم  -3س

 ل تلقائي لذرات بعض العناصر للوصول الى التركيب المستقر ية تحوعمل -1

 الطاقة النووية المنطلقة اثناء التفاعالت النووية داخل المفاعالت النووية -2

 شعاع   إلل لحي ذاته نتيجة التعرضتطرأ على الكائن االتغيرات التى  -3

   ن االنسا جسم  بواسطة إلشعاع الممتصس اوحدة قيا -4
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 اسئلة على الوحدة الثانية 

 -تخير اإلجابة الصحيحة من بين القوسين :  -1س

 يمكن الحصول على تيار مستمر من .............  -1

 (  محطات القوى الكهربية –مولدات كهربية  –) خاليا كهروكيميائية    

 بير   ( ام   -  كولوم   - ) فولت.الشحنة الكهربية .......وحدة قياس   -2

 يستخدم ................لقياس المقاومة الكهربية     -3

 ميتر  ( األو -الفولتميتر     -األميتر   )     

 (  أوم  -فولت   -تيار الكهربي هي .........) أمبير  وحدة قياس شدة ال -4

     ..............   ية لقانون أوم هى العالقة الرياض  -5

 ت  (    - م=جـ     \جـ×ت   = م      \) م= جـ÷ت        

يجب إال يزيد مقدار ما يتعرض له اإلنسان من اشعاع عن .......ريم         -6

  (2   -    5   -   10    ) 

 -علل لما يأتي : -2س

 يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر   -1

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

 يوصل الفولتميتر بقطبي البطارية  -2

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

 استخدام الريوستات في بعض الدوائر الكهربية   -3

......... ............................................................... ....... 
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 توصيل األعمدة الكهربية على التوالي   -4

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

 توصيل األعمدة الكهربية على التوازي  -5  

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

 يحدث تأثيرات وراثية  االشعاع  -6  

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

 يطلق على بعض العناصر اسم العناصر المشعة   -7 

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

تصلة على التوالى أكبر من ق.د.ك لنفس االعمدة  ألعمدة مك ق.د.   -8      

 في التوصيل على التوازى 

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

 حفظ النفايات المشعة مستقرة  يجب أن تكون المنطقة المختارة ل  -9  

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

 اكتشاف نظائر مشعة في االطعمة بعد حادثة تشيرنوبيل  -10

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

 

 

 شعاعي مصادر طبيعية و صناعية  للنشاط اال -11

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

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

 تسمى بعض العناصر باسم العناصر المشعة  -12
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.................................................. .............................. . 

 من الشكل المقابل  -3س    

 

 

 

 

 

 أوجد قيمة المقاومة  -1

 الثابتة   

 وضح  أين يتم وضع   -2

 ج (   –ب  –الريوستات بالنسبة للنقاط ) أ  

 للحصول على أكبرشدة للتيار الكهربي 

 

  
  

  

  

  

  
 أ ب 

 ج

 أمبير  4

 فولت 10
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 -أكمل العبارات اآلتية :  -4س

 .. .........و...................ن طرق الحصول على التيار الكهربي م -1

 ..... ر ......................بينما تيار الدينامو تيا..ر االعمدة تيار .تيا -2

 ................... ..............الى طاقة ...ي الدينامو تتحول الطاقة  ف -3

 ....... ....ربي تيار .........التيار الكهربي المستخدم في الطالء الكه -4

 ...... الت تيار ........شغيل االنارة وت إلالكهربي المستخدم في ا التيار -5

كولوم في الثانية فإن شدة التيار الكهربي   15عند مرور شحنة كهربية مقدارها -6

  = ............................ 

 ......   م لقياسها جهاز.......و يستخدتقاس شدة التيار الكهربي بوحدة ...-7

 ......................... ...... لىفي الدائرة الكهربية ع يوصل األميتر -8

..........إلى الموصل  من الموصل ذو الجهد الكهربي.... ينتقل التيار الكهربي -9

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

 .....  ....ي بين موصلين فرق الجهد بينهما  ....ال ينتقل التيار الكهرب -10

 .....جهاز  ا ...و يستخدم لقياسه... فرق الجهد الكهربي بوحدة يقاس  -11

فرق الجهد هو .........المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها ..........بين   -12

 طرفي الموصل 

يرمز لألميتر في الدائرة الكهربية برمز ..............و يرمز للفولتميتر    -13

 برمز ..........  

فرق ن كولوم فإ 3ية مقدارها بجول لنقل كمية كهر  3عند بذل شغل مقداره   -14

 هد ........ الج
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 .... ... .....أو قراءة الفولتميتر على .. .و تدلتدل قراءة األميتر على.... -15

عندما ال يمر تيار كهربي في دائرة كهربية فإن قراءة الفولتميتر تدل على   -16

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

 ..........أو    ........  xنة الكهربية =................كمية الشح -17

 از ...........لقياس المقاومة الكهربية و ........ تخدم جهيس  -18

 . لقياس شدة التيار الكهربي 

 توصيل األعمدة الكهربية على التوازي يضاعف ......................   -19

 ...............   أو   الكولوم = .....................×... -20

   

 اآلتية : عبارات الهوم العلمي الدال على  فأكتب الم -5س 

 

الحالة الكهربية لموصل و التي تبين اتجاه التيار الكهربي منه إليه إذا   .1

 وصل بموصل آخر   

 كولوم بين طرفي الموصل  1الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها   .2

جول لنقل شحنة   1بذل شغل مقداره فرق الجهد بين طرفي موصل عند   .3

 كولوم  1دارها  قكهربية م

 ربي بين طرفي المصدر في حالة عدم مرور تيار كهربي  هد الكهلجفرق ا .4

 كمية الشحنة الكهربية المارة عبر مقطع الموصل في الثانية الواجدة .5

كولوم    1شدة التيار الكهربي الناتج عن مرور شحنات كهربية مقدارها   .6

 ة الواحدةفي الثاني

 لمعدنية  وصالت الملكهربي عند مروره في ا االممانعة التى يالقيها التيار  .7

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

. 
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شدة التيار الكهربي تتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفي الموصل   .8

 عند ثبوت درجة الحرارة  

 النسبة بين فرق الجهد بين طرفي موصل وشدة التيار الكهربي به .9

         د اوم وشدة التيار فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته واح .10

 به واحد أمبير  الكهربي المار

      بي المار في موصل مقاومته واحد اوم وفرق الجهد ر الكهرياشدة الت .11

 بين طرفيه واحد فولت  

مقاومة موصل فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت وشدة التيار الكهربي   .12

 المار به واحد أمبير  

 ة تيار  توصيل األعمدة للحصول على اكبر شد .13

   يةى أكبر قوة دافعة كهربلتوصيل األعمدة الكهربية للحصول ع .14

 قياس الشغل المبذول  وحدة  .15

 حاصل ضرب أمبير في ثانية   .16

 خارج قسمة الجول على الفولت .17

 عملية تحول تلقائي لذرات بعض العناصر للوصول الى التركيب المستقر  .18

 ل المفاعالت النوويةالطاقة النووية المنطلقة اثناء التفاعالت النووية داخ .19

 رض لإلشعاع  جة التعتيلى الكائن الحي ذاته نع التغيرات التى تطرأ  .20

 وحدة قياس اإلشعاع الممتص  .21
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 أ ( ما يناسبه من العمود ) ب (  صل من العمود )   -6س 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ج  ( ) ب (  ) أ ( 

 فولت  قياس المقاومة الكهربية االميتر 

 مبير ا قياس شدة التيار الكهربي الفولتميتر

 لوم وك قياس فرق الجهد الكهربي االوميتر 

 أوم ةالكهربية قياس كمية الشحن 

 ) ب (  ) أ ( 

 أمبير   

 كولوم 

 جول

 فولت 

 االوم

 وحدة قياس فرق الجهد الكهربي 

 وحدة قياس المقاومة الكهربية 

 وحدة قياس كمية الشحنة الكهربية  

 وحدة قياس الشغل المبذول  

 تيار الكهربيوحدة قياس شدة ال 
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 مسائل   -س

موصل إذا مرت شحنة كهربية مقدارها   في اردة التيار الكهربي المش أحسب -1

 ثواني   6كولوم في  12

 

 

احسب كمية الشحنة الكهربية المارة في موصل إذا كان شدة التيار الكهربي -2

 ثواني  5أمبير في زمن  3المار 

 

 

كولوم و كان   120مر به شحنة كهربية  ما فرق الجهد بين طرفي موصل ي -3

 جول  60  المبذول الشغل

 

 

كولوم وكان فرق 25الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها  حسبا  -4

 فولت 2الجهد بين طرفي الموصل

كولوم في موصل   30لمرور شحنة كهربية مقداره   م احسب الزمن الالز -5

 أمبير    6يمر به تيار شدته 

 

مبير عبر طرفي  أل الذي تبذله بطارية لنقل تيار شدته  ا  ما مقدار الشغ -6

 دقيقة ؟     1لمدة بي هرمصباح ك

 فولت   2علما بأن القوة الدافعة الكهربية لها 
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أمبير  و فرق الجهد بين    2احسب مقاومة موصل يمر به تيار كهربي   -7

 فولت  6طرفي موصل   

 ثوان     4في  زمن   كولوم  20موصل يمر به شحنة كهربية مقدارها  -8 

 الموصل  ذا  ه جول  احسب مقاومة  200 لوكان الشغل المبذو  

 

 احسب المطلوب في الرسم التالي    :   -5س

 جول    4  0اذا كان الشغل المبذول =  

 فإن كمية الشحنة الكهربية  ......................            

 ؟ هل تصلح هذا الدائرة لتحقيق قانون أوم ؟ ولماذا 

 ما معنى أن :  -6س 

 أمبير   2ربي   هشدة التيار الك -1

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

 فولت   3فرق الجهد الكهربي    -2

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

 فولت   3القوة الدافعة الكهربية لعمود    -3

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

كولوم بين طرفي الموصل     5الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها  -4

 جول   15

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

A

v 

 فولت    10
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 فولت  6أمبير   2  متهاوطرفي موصل مق لجهد بينافرق  -5 

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

 أمبير  3أوم   =   2شدة التيار الكهربي المار في موصل مقاومته  -6

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

                

 في الدائرة الكهربية المبينة بالرسم -7س     

 ما قيمة مقاومة السلك  أ  ب     -1

 هل تحقق هذه الدائرة قانون أوم ؟ولماذا ؟     -4

 

 

 

 

 

 

  

 -من الشكل المقابل : -13س

 أوجد مقاومة الموصل   -1

 مبير  أ 5اذا كانت شدة التيار الكهربي المار    -2

 رفي المقاومة   .................. ن طبيفإن فرق الجهد 

 فولت   8

A
 أمبير   2

V

  

 ب  أ

 ت

 جـ
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