أرشٌف اسئلة الوزارة الفصل السادس

فٌزٌاء الكم

إعداد  :محمد الطعانً

 7559شتوي
)8
)7
)3
)4

)5

علل :عند سقوط ضوء أزرق على سطح فلز السٌزٌوم تنبعث منه الكترونات ضوئٌة ،فً حٌن ال تنبعث أي
الكترونات إذا سقط الضوء نفسه على سطح فلز الخارصٌن.
عللٌ :مكن مالحظة الطبٌعة الموجٌة للجسٌمات الذرٌة و دون الذرٌة ،بٌنما ال ٌمكن مالحظتها لألجسام
الجاهرٌة.
ما الدلٌل التجرٌبً الذي اعتمد علٌه رذرفورد فً استنتاجه (أن معظم حجم الذرة فراغ)؟
إذا انتقل الكترون ذرة هٌدروجٌن مثارة من مستوى الطاقة الرابع إلى مستوى الطاقة الثانً ،فؤجب عما ٌؤتً:
أوالً :ما اسم السلسلة التً ٌنتمً إلٌها الطٌف الكهرومغناطٌسً المنبعث؟
ثانٌاً :احسب كالً مما ٌؤتً:
أ) الزخم الزاوي لاللكترون فً مستوى الطاقة الرابع.
ب) طاقة الفوتون المنبعث بوحدة (الكترون فولت).
تعتمد طاقة الموجة ضوئٌة وفقا ً للفٌزٌاء الكالسٌكٌة على:
أ) طولها الموجً .ب) اتساعها .ج) ترددها .د) زمنها الدوري.

 7559صٌفً

ٌ )8نتمً الطٌف الكهرومغناطٌسً المنبعث إلى سلسلة براكٌت :إذا انتقل الكترون ذرة الهٌدروجٌن من مستوى
الطاقة السادس إلى مستوى الطاقة:
أ) الثانً .ب) الثالث .ج) الرابع .د) الخامس.
 )7اكتب بالكلمات نص فرض دي برولً ،وعبّر عنه بالرموز ،ومبٌنا ً داللة كل رمز فٌه.
 )3سقط ضوء طول موجته ()7- 85 × 755م على سطح فلز ،فإذا وجد أن فرق جهد القطع للفلز حٌنئذ ٌساوي
( )7فولت ،فاحسب ما ٌؤتً:
أ) الطاقة الحركٌة العظمى لاللكترون المنبعث من سطح الفلز بوحدة (الجول).
ب) اقتران الشغل لهذا الفلز.
 7558شتوي
 )8إذا انتقل الكترون ذرة الهٌدروجٌن من مستوى الطاقة الخامس (ن=  )5إلى مستوى الطاقة الثالث (ن= )3
فإن االشعاع الناتج هو:
أ) ضوء مرئً .ب) أشعة فوق بنفسجٌة .ج) أشعة تحت الحمراء .د) أشعة سٌنٌة.
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فٌزٌاء الكم
أرشٌف اسئلة الوزارة الفصل السادس
ٌ )7مثل الشكل العالقة بٌن تردد الضوء الساقط على سطح فلز
والطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات المنطلقة من سطح الفلز.
اعتماداً علٌه احسب قٌمة كل مما ٌؤتً:
أ) اقتران الشغل ( .)ɸب) فرق جهد القطع.

إعداد  :محمد الطعانً

 )3الكترون ذرة هٌدروجٌن مثارة موجود فً مستوى الطاقة الثالث (ن =  ،)3بٌن أن طول الموجة المصاحبة له
ٌعطى بالعالقة ( π 6 = نق ب)( .حٌث نق ب :نصف قطر المدار األول).
 7558صٌفً
ٌ )8مثل الشكل المرسوم جانبا ً موجات الكترون ذرة الهٌدروجٌن فً مدار ما ،مستعٌنا ً
بالرسم أجب عما ٌؤتً:
ب) ماذا تمثل (أ)؟
أوالً :أ) ما رقم المدار الذي ٌوجد فٌه االلكترون؟
ثانٌاً :احسب :أ) نصف قطر المدار (نق) الذي ٌوجد فٌه االلكترون.
ب) الزخم الزاوي لهذا االلكترون.

 )7الرسم البٌانً المجاور ٌمثل نتائج تجربة أجرٌت باستخدام خلٌة كهروضوئٌة وذلك لدراسة العالقة بٌن فرق
الجهد والتٌار الكهربائً المار فٌها .معتمداً على الرسم أجب
عما ٌؤتً:
أ) أي المنحنٌٌن ٌمثل شدة الضوء الساقط األكبر على باعث
الخلٌة ولماذا؟
ب) ماذا تمثل كل من النقطتٌن (أ ،ب)؟
ج) أي المنحنٌٌن ٌمثل تردد الضوء الساقط األكبر؟

 7558شتوي
 )8فسر :الطاقة الالزمة لتحرٌر الكترون من سطح الفلز أقل من الطاقة الالزمة النتزاع االلكترون من داخل
الفلز.
 )7عندما تتفاعل الفوتونات مع االلكترونات كما فً ظاهرة كومتون ،فإن الفوتون:
أ) ٌفقد جزءاً من طاقته وتزداد سرعته .ب) ٌفقد جزءاً من طاقته وتقل سرعته.
ج) ٌختفً وتنتقل طاقته إلى االلكترون.
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د) ٌفقد جزءاً من طاقته وتبقى سرعته ثابتة.

فٌزٌاء الكم
أرشٌف اسئلة الوزارة الفصل السادس
 )3الرسم المجاور ٌبٌن مخططا ً لمستوٌات الطاقة ،مستعٌنا ً بالقٌم المثبتة علٌه:

إعداد  :محمد الطعانً

أوالً :أ) ماذا ٌحدث لاللكترون (أ) عندما ٌنتقل بٌن مستوٌٌن مختلفٌن من
مستوٌات الطاقة؟
ب) ماذا تمثل االشارة السالبة فً المقدار ( )8336-الكترون فولت؟

ثانٌاً :احسب:
أ) أقصر طول موجً فً متسلسلة بالمر.
ب) طول موجة دي بروي المصاحبة لاللكترون (أ).

 7557صٌفً
 )8الكترون ذرة هٌدروجٌن فً مستوى طاقة محدد (ن)؛ وجد أن طول موجة دي بروي المصاحبة له تساوي (4
 πنق ب) .احسب:
أ) رقم مستوى الطاقة المحدد (ن).
ب) الطاقة الالزم تزوٌد االلكترون بها لكً ٌغادر مداره نهائٌاً.
ج) الزخم الزاوي لاللكترون.
ٌ )7مثل الرسم البٌانً العالقة بٌن الجهد الكهربائً والتٌار المار فً الخلٌة الكهروضوئٌة ،مستعٌنا ً بالقٌم المثبتة على
الرسم أوجد:
أ) مقدار فرق جهد القطع للفلز.
ب) الطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات المنبعثة من سطح الفلز
بالجول.
ج) طاقة الفوتون الساقط على مهبط الخلٌة ،إذا علمت أن اقتران
الشغل الكهروضوئً للفلز ( )87- 85 × 337جول.

 7585شتوي
 )8عند زٌادة شدة الضوء الساقط على باعث الخلٌة الكهروضوئٌة ،ما الذي ٌحدث لكل مما ٌلً مفسراً اجابتك
لكل حالة :أ) تٌار الخلٌة .ب) فرق جهد القطع.
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إعداد  :محمد الطعانً

فٌزٌاء الكم

ن هــ
 )7تمثل العالقة (ك ع نق = ) فرضا ً من فروض بور:

أ) اكتب نص الفرضٌة التً تمثلها هذه العالقة.
ب) اعتماداً على هذه العالقة ،بٌن أن الطاقة الحركٌة لاللكترون تعطى بـ(ط ح=

ن هـ
ك

نق

).

ٌ )3فقد الفوتون جزءاً من طاقته مع بقاء سرعته ثابتة نتٌجة اصطدامه بااللكترون فً:
أ) الظاهرة الكهروضوئٌة .ب) األشعة السٌنٌة .ج) نسبٌة اٌنشتاٌن .د) ظاهرة كومبتون.

 7585صٌفً
 )8فوتون طاقته ( )333الكترون فولت .احسب :أ) تردد الفوتون.

ب) زخم الفوتون.

 )7فً تجربة لدراسة الظاهرة الكهروضوئٌة تم استخدام الدارة المبٌنة فً الشكل المجاور .أجب عما ٌؤتً:
أ) كٌف تفسر انبعاث الكترونات من سطح الباعث؟
ب) ما العوامل التً تعتمد علٌها الطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات
المنبعثة؟
ج) عند عكس أقطاب البطارٌة وزٌادة فرق الجهد تدرٌجٌا ً لوحظ أن قراءة
المٌكروأمٌتر تتناقص إلى أن تصبح صفراً .على ماذا ٌدل ذلك؟
د) ارسم العالقة البٌانٌة بٌن فرق الجهد (بٌن الباعث والجامع) وتٌار الخلٌة،
ثم حدد على الرسم فرق جهد القطع.

ٌ ) 7مثل الشكل المجاور الموجات المصاحبة لحركة االلكترون فً أحد مدارات ذرة الهٌدروجٌن ،أجب عما ٌؤتً:
أ) ما رقم المدار المتواجد به االلكترون؟
ب) احسب الزخم الزاوي لاللكترون فً هذا المدار.
ج) احسب طول موجة دي بروي المصاحبة لاللكترون فً هذا المدار.
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فٌزٌاء الكم
 7588شتوي

إعداد  :محمد الطعانً

ٌ )8جب أن ٌكون محٌط مدار االلكترون فً ذرة الهٌدروجٌن مساوٌا ً لعدد صحٌح من طول الموجة المصاحبة
لحركة االلكترون.
 )7افترض دي برولً وجود موجات مصاحبة لحركة الجسٌمات المادٌة (موجات دي برولً)،
أ) اكتب العالقة الرٌاضٌة التً تحسب الطول الموجً لموجة دي برولً.
ب) اذكر دلٌالً تجرٌبٌا ً على وجود تلك الموجات.
ج) اذكر تطبٌقا ً عملٌا ً واحداً الستخدام تلك الموجات.

 )3الشكل المجاور ٌمثل العالقة بٌن تردد الضوء الساقط والطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات الضوئٌة
المتحررة فً الخلٌة الكهروضوئٌة.
اعتماداً على الشكل :أ) ماذا تمثل كل من النقطتٌن (هـ ،و)؟
ب) إذا استبدل الفلز بآخر اقتران الشغل له مختلف فهل ٌتغٌر مٌل المنحنى؟
ج) احسب فرق جهد القطع عند سقوط ضوء بتردد ( )85 85 × 8هٌرتز
على فلز اقتران الشغل له= ( )7الكترون فولت.

 )4انتقل الكترون ذرة الهٌدروجٌن من المستوى الخامس إلى المستوى الثانً فانبعث اشعاع ٌقع ضمن طٌف األشعة:
 )8الضوء المرئً .ب) تحت الحمراء .ج) فوق البنفسجٌة .د) السٌنٌة.
 )5تتفاعل الفوتونات مع الكترونات المادة بطرق مختلفة حسب طاقة الفوتون الساقط.
أ) اذكر ظاهرتٌن تمثل كل منها طرٌقة للتفاعل.
ب) ماذا ٌحدث لطاقة الفوتون فً كل ظاهرة؟

 7588صٌفً
 )8األطٌاف الذرٌة التً تعطً صفات ممٌزة للعنصر هً طٌف:
أ) االمتصاص الخطً وطٌف االنبعاث الخطً .ب) االمتصاص المتصل وطٌف االنبعاث المتصل.
ج) االنبعاث الخطً وطٌف االنبعاث المتصل .د) االمتصاص الخطً وطٌف االنبعاث المتصل.
 )7علل :أسقط فوتونان مختلفان فً التردد على فلز واحد ،فانطلق من الفلز الكترونان متساوٌان فً الطاقة الحركٌة.
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فٌزٌاء الكم
أرشٌف اسئلة الوزارة الفصل السادس
 )3الكترون ذرة هٌدروجٌن مثارة ،موجود فً المستوى الثالث للطاقة ،احسب:

إعداد  :محمد الطعانً

أ) مقدار الطاقة (بوحدة االلكترون فولت) الالزم اعطائها لاللكترون لٌغادر الذرة نهائٌاً.
ب) نصف قطر مدار هذا االلكترون.

 7587شتوي
 )8الذي ٌحدث لكل من الفوتون وااللكترون بعد التصادم فً ظاهرة كومبتون:
أ) سرعة االلكترون تزداد وسرعة الفوتون تزداد .ب) سرعة االلكترون تزداد وسرعة الفوتون تبقى
ثابتة.
ج) طاقة االلكترون تزداد وطاقة الفوتون تزداد.

د) طاقة االلكترون تزداد وطاقة الفوتون تبقى ثابتة.

 )7فً تجربة لدراسة الظاهرة الكهروضوئٌة .أسقط ضوء تردده (85 × 8
 )85هٌرتز على باعث الخلٌة ،وعند تمثٌل العالقة بٌن الجهد والتٌار بٌانٌا ً
حصلنا على المنحنى ( )8المبٌن فً الشكل .معتمداً علٌه أجب عما ٌؤتً:
أ) احسب اقتران الشغل لمادة اللوح الباعث.
ب) عند تكرار التجربة تم استبدال الضوء الساقط بآخر فحصلنا على
المنحنى ( )7فً الشكل .قارن بٌن المنحنٌٌن من حٌث تردد الضوء الساقط وشدته.

 7587صٌفً
 )8الكترون ذرة الهٌدروجٌن فً مستوى الطاقة الثانً:
أ) احسب نصف قطر المدار الثانً لذرة الهٌدروجٌن.
ب) احسب طاقة الفوتون المنبعث عند عودة االلكترون إلى مستوى االستقرار.
ج) ما اسم السلسلة التً ٌنتمً إلٌها الفوتون المنبعث؟
ٌ )7مثل الرسم البٌانً المجاور العالقة بٌن جهد القطع وتردد الضوء الساقط فً الخلٌة
الكهروضوئٌة ،مٌل هذه العالقة ٌساوي:
أ) ثابت بالنك (هـ).
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ب)

شحنة االلكترون
ثابت بالنك)هـ(

ج)

ثابت بالنك)هــ(
شحنة االلكترون

د)

اقتران الشغل) (
شحنة االلكترون
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فٌزٌاء الكم
 7583شتوي

إعداد  :محمد الطعانً

 )8انتقل الكترون ذرة الهٌدروجٌن من مستوى الطاقة الثانً إلى مستوى طاقته ( )5385-الكترون فولت ،احسب:
أ) نصف قطر المدار الثانً فً ذرة الهٌدروجٌن.
ب) طاقة الفوتون الممتص عند انتقال االلكترون بٌن المستوٌٌن السابقٌن.
 )7الشكل المجاور ٌمثل العالقة بٌن تردد الضوء الساقط والطاقة الحركٌة
العظمى لاللكترونات المتحررة فً خلٌة كهروضوئٌة .اعتماداً على
الشكل ،أجب عما ٌؤتً:
أ) ماذا تمثل كل من النقطتٌن (أ ،ب)؟
ب) ماذا ٌمثل مٌل الخط البٌانً؟
ج) إذا سقط ضوء تردده ( )85 85 × 5375هٌرتز على باعث الخلٌة السابقة فهل ٌتمكن من تحرٌر
الكترونات منها؟ فسر اجابتك.
 )3عدد موجات دي بروي الكاملة المصاحبة اللكترون ذرة الهٌدروجٌن فً المدار الرابع ٌساوي:
أ) .7

ب) .4

ج) .8

د) .86

 7583صٌفً
 )8طول موجة دي بروي المصاحبة لاللكترون فً ذرة الهٌدروجٌن:
 ٌقل بنقصان الزخمٌ – .قل بزٌادة رقم المدار – .ال ٌتغٌر بتغٌر الزخمٌ – .زداد بزٌادة رقمالمدار.
 )7فً تجربة لدراسة الظاهرة الكهروضوئٌة ،استخدمت ثالثة اشعاعات (س ،ص ،ع).
إذا كانت المنحنٌات البٌانٌة تمثل نتائج العالقة بٌن التٌار الكهربائً وفرق الجهد .من
الشكل نستنتج أن:
 تردد س  تردد ص  تردد ع – .تردد س = تردد ص = تردد ع. تردد س = تردد ص  تردد ع – .تردد س = تردد ص  تردد ع. )3تعرضت سطوح ثالثة فلزات (س ،ص ،ع) لضوء طول موجته ( )355نم ،فكانت العالقة بٌن الطاقة
الحركٌة العظمى لاللكترونات المنبعثة وتردد الضوء الساقط كما فً الشكل .معتمداً على الشكل أجب عما
ٌؤتً:
أ) لماذا تكون المنحنٌات متوازٌة؟
ب) أي من الفلزات الثالت ٌستطٌع بعث الكترونات من سطحه بطاقة حركٌة .ولماذا؟
 )4أعطً الكترون ذرة الهٌدروجٌن طاقة مقدارها ( )7355الكترون فولت فانتقل إلى المستوى الرابع:
أ) احسب تردد الفوتون الممتص.
ب) إذا عاد االلكترون إلى المستوى الذي انتقل منه ،ما اسم المتسلسلة التً ٌنتمى إلٌها االشعاع المنبعث؟
 )5من خالل دراستك للظاهرة الكهروضوئٌة وظاهرة كومتون تالحظ أن الفوتونات تتفاعل مع المادة
(االلكترونات) بطرق مختلفة .أجب عما ٌؤتً:
أ) على ماذا ٌعتمد هذا التفاعل؟ ب) اذكر اثنٌن من طرق التفاعل.
5987889865

أرشٌف اسئلة الوزارة الفصل السادس

فٌزٌاء الكم
 7584شتوي

إعداد  :محمد الطعانً

 )8إذا كان الطول الموجً لفوتون قبل االصطدام بإلكترون حر ساكن ()7- 85 × 655م ،وبعد االصطدام به
()7- 85 × 855م ،احسب:
ب) الطاقة التً اكتسبها االلكترون بعد االصطدام.
أ) زخم الفوتون قبل االصطدام.
 )7فً تجربة لدراسة الظاهرة الكهروضوئٌة رسمت العالقة بٌن التٌار الكهربائً
وفرق الجهد بٌن الباعث والجامع كما فً الشكل المجاور .معتمداً على الرسم
البٌانً ،أجب عما ٌؤتً:
أ) احسب الطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات المتحررة من سطح الباعث.
ب) ماذا ٌحدث لكل من (التٌار وفرق جهد القطع) عند زٌادة شدة الضوء الساقط
مع بقاء تردده ثابتاً؟ مفسراً اجابتك.
ٌ )3وضح الشكل المجاور مخططا ً لمستوٌات الطاقة ومتسلسالت خطوط
طٌف ذر الهٌدروجٌن معتمداً على الشكل وبٌاناته ،أجب عما ٌؤتً:
أ) ما اسم المتسلسلة رقم 3؟
ب) احسب أقصر طول موجً فً المتسلسلة رقم .7
ج) إذا انتقل الكترون من المستوى الذي طاقته  835-الكترون
فولت إلى المستوى الذي طاقته  334-الكترون فولت .فاحسب
تردد الفوتون المنبعث.

 7584صٌفً
 )8فً تجربة لدراسة الظاهرة الكهروضوئٌة تم استخدام الدارة المبٌنة
فً الشكل المجاور .أجب عما ٌؤتً:
أ) كٌف تفسر انبعاث الكترونات من سطح الباعث؟
ب) ما العوامل التً تعتمد علٌها الطاقة الحركٌة العظمى
لاللكترونات المنبعثة؟
ت) عند عكس أقطاب البطارٌة وزٌادة فرق الجهد تدرٌجٌا ً لوحظ
أن قراءة المٌكروأمٌتر تتناقص إلى أن تصبح صفراً .على ماذا
ٌدل ذلك؟
ث) ارسم العالقة البٌانٌة بٌن فرق الجهد (بٌن الباعث والجامع)
وتٌار الخلٌة ،ثم حدد على الرسم فرق جهد القطع.

ٌ )7مثل الشكل المجاور الموجات المصاحبة لحركة االلكترون فً أحد مدارات ذرة
الهٌدروجٌن ،أجب عما ٌؤتً:
أ) ما رقم المدار المتواجد به االلكترون؟
ب) احسب الزخم الزاوي لاللكترون فً هذا المدار.
ت) احسب طول موجة دي بروي المصاحبة لاللكترون فً هذا المدار.
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 )3فوتون طاقته ( )333الكترون فولت .احسب:
أ) تردد الفوتون .ب) زخم الفوتون.

فٌزٌاء الكم

إعداد  :محمد الطعانً

 7585شتوي
 )8الرسم المجاور ٌمثل العالقة البٌانٌة بٌن تٌار الخلٌة الكهروضوئٌة
وفرق الجهد الكهربائً لفلزٌن مختلفٌن ( ،)7( ،)8أجب عما ٌؤتً:
أ) أي المنحنٌٌن ٌمثل الشعاع الساقط األكثر شدة؟ ولماذا؟
ب) احسب تردد العتبة للفلز ( )7إذا كان طول موجة الشعاع الساقط
()9-85 × 6م.
 )7أوالًٌ :تفاعل الفوتون مع المادة (االلكترونات) بطرق مختلفة.
أ) على ماذا ٌعتمد هذا التفاعل؟
ب) اذكر ثالث طرق على هذا التفاعل.
ٌ )3وجد الكترون ذرة الهٌدروجٌن فً مستوى االثارة الثالث .أجب عما ٌؤتً:
أ) احسب طول موجة دي برولً المصاحبة لاللكترون فً هذا المستوى .وما عدد هذه الموجات؟
ب) إذا انتقل االلكترون إلى مستوى االستقرار:
 ما اسم المتسلسلة االشعاعٌة التً ٌنتمً إلٌها هذا الفوتون المنبعث؟ ما أقصر طول موجة لفوتون ٌنتمً لهذه المتسلسلة؟ 7585صٌفً
ٌ )8متلك الكترون ذرة الهٌدروجٌن فً أحد المدارات طاقة كلٌة تساوي ( )334-الكترون فولت .أجب عما ٌؤتً:
أ) ما رقم المدار الموجود به االلكترون؟
ب) ما معنى االشارة السالبة فً مقدار طاقة االلكترون؟
ت) احسب تردد الفوتون المنبعث عندما ٌعود االلكترون إلى مستوى االستقرار.
ث) احسب الزخم الزاوي لاللكترون فً مستوى االستقرار.
 )7الرسم البٌانً المجاور ٌمثل العالقة البٌانٌة بٌن تردد الضوء الساقط
على سطح فلز والطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات الضوئٌة
المتحررة .معتمداً على الرسم البٌانً أجب عما ٌؤتً:
أ) ماذا تمثل كل من النقطتٌن (أ) و(ب)؟
ب) ماذا ٌمثل مثل الخط المستقٌم؟ وما وحدة قٌاسه؟
85
ت) احسب فرق جهد القطع عندما ٌسقط ضوء تردده () 85 × 7
هٌرتز على سطح الفلز.
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فٌزٌاء الكم
 7586شتوي

إعداد  :محمد الطعانً

 )8سلط ضوء على مهبط خلٌة كهروضوئٌة ،فكانت العالقة بٌن تٌار الخلٌة وفرق الجهد الكهربائً كما فً
الرسم البٌانً المجاور .مستعٌنا ً بالقٌم المثبتة على الرسم ،أجب عما ٌؤتً:
أ) احسب الطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات المنطلقة من
باعث الخلٌة بوحدة الجول.
ب) احسب تردد العتبة للفلز إذا كان تردد الضوء الساقط علٌه
( )85 85 × 8هٌرتز.
ت) كٌف ٌمكن زٌادة تٌار الخلٌة الكهروضوئٌة؟
ث) كٌف ٌمكن زٌادة فرق جهد القطع؟
 )7احسب الطول الموجً لخط االنبعاث الثانً فً متسلسلة باشن لطٌف ذرة الهٌدروجٌن.
 )3الكترون ذرة الهٌدروجٌن مثارة فً المستوى الرابع للطاقة ،احسب:
أ) الزخم الزاوي لاللكترون.
ب) طول موجً دي بروي المصاحبة لاللكترون.
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