2016
الفيزياء المستوى الثالث  -الفرع العلمي -

تطلب من
-
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الفصل االول الكهرباء السكونية

1

ما المقصود بالشحنة االساسٌة ؟
هً اصؽر شحنة حرة فً الطبٌعة وهً شحنة االلكترون

2

وضح المقصود بتكمٌة الشحنة ؟
اي جسم مشحون ٌجب ان تكون شحنته عددا صحٌحا من مضاعفات شحنة االلكترون

3

اذكر نص قانون حفظ الشحنة ؟
المجموع الكلً للشحنات ثابتا خالل عملٌة الشحن اي ان الشحنة محفوظة

4

لماذا تكون القوة الكهربائٌة بٌن الشحنات متبادلة ؟
حسب قانون نٌوتن الثالث لكل فع رد فعل مساوي له فً المقدار ومعاكً فً االتجاه

5

اذكر نص قانون كولوم ؟
القوة المتبادلة بٌن شحنتٌن نقطٌتٌن تفصل بٌنهما مسافة (ؾ) فً الهواء تتناسب طردٌا مع مقدار كل من الشحنتٌن وعكسٌا مع مربع
المسافة بٌنهما .
على ماذا تعتمد قٌمة الثابت فً قانون كولوم ؟
تعتمد على طبٌعة الوسط الفاصل بٌن الشحنات

7

عدد العوامل التً تعتمد علٌها القوة الكهربائٌة المتبادلة بٌن الشحنات ؟
 مربع المسافة بٌن الشحنتٌن -مقدار كل من الشحنتٌن

8

وضح المقصود بقانون التربٌع العكسً ؟
القوة تتناسب تناسبا عكسٌا مع مربع المسافة

9

اعط مثالٌن على قوى تطٌع قانون التربٌع العكسً ؟
 -القوة الكهربائٌة

10

وضح المقصود بالتكهرب ؟
هو عملٌة اكساب الجسم شحنة عن طرٌق فقد او كسب االلكترونات

6

11
12

عدد طرق التكهرب ؟
 -الدلك

-

 -الوسط الفاصل بٌن الشحنات

قوة الجذب الكتلً

التوصٌل ( اللمس )

 -الحث ( الثاثٌر )

وضح المقصود بشحنة االختبار ؟ وما فائدتها ؟
هً شحنة نقطٌة صؽٌرة موجبة التحدث تؽٌر فً المجال المراد قٌاسه  ,تستخدم للكشؾ عن المجال وقٌاسه

 13فسر  :تستخدم شحنة االختبار فً الكشؾ عن المجال الكهربائً وقٌاسه ؟
حتى ال تحدث تؽٌرا فً المجال المراد قٌاسه
14
15

وضح المقصود بالمجال الكهربائً عند نقطة ما ؟
هو مقدار القوة الكهربائٌة المإثرة فً وحدة الشحنات الموجبة الموضوعة فً تلك النقطة
هل ٌمكن حساب المجال الكهربائً دون معرفة الشحن المسببة له ؟
نعم من خالل العالقة مــ

16
7

ق
ش

عدد العوامل التً ٌعتمد علٌها المجال الكهربائً عند نقطة ما ؟
 -مربع بعد النقطة عن الشحنة -مقدار الشحنة المسببة
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17

ماذا نعنً بقولنا ان مــ =  76نٌوتن  /كولوم ؟
هذا ٌعنً ان القوة الكهربائٌة المإثرة فً وحدة الشحنات الموجبة تساوي  76نٌوتن عند وضعهافً تلك النقطة

18

وضح المقصود بنقطة التعادل ؟
هً النقطة التً ٌكون فٌها محصلة المجال الكهربائً تساوي صفرا

19

اعط امثلة على حاالت ٌمكن العثور على نقاط تعادل فٌها ( نقاط انعدام المجال ) ؟
 على امتداد الخط الواصل بٌن شحنتٌن من نفس النوع بٌنهما داخل موصل مشحون خارج لوحً مواسع -على امتداد الخط الواصل بٌن شحنتٌن مختلفتٌن نوعا خارجهما

20

وضح المقصود بخط المجال الكهربائً ؟
هو المسار الوهمً الذي تسلكه شحنة اختبار موجبة حرة الحركة عند وضعها فً المجال الكهربائً

21

ما هً العالقة بٌن خطوط المجال الكهربائً ومقدار الشحنة ؟
عالقة طردٌة كلما زاد مقدار الشحن زاد عدد الخطوط وزادت كثافتها

22

كٌؾ ٌحدد اتجاه المجال الكهربائً ؟
ٌكون متجه المجال مماسا لخط المجال الكهربائً عند اي نقطة

23

اذكر خصائص المجال الكهربائً ( قواعد رسم المجال الكهربائً ) ؟
 تبدا الخطوط من الشحنة الموجبة وتنتهً فً الشحنة السالبة عدد الخطوط ٌتناسب مع مقدار الشحنة خطوط المجال الكهربائً ال تتقاطعٌ -كون متجه المجال مماسا لخط المجال الكهربائً عند اي نقطة

 24فسر  :خطوط المجال الكهربائً ال تتقاطع ؟
النها لو تقاطهت الصبح للمجال اكثر من اتجاه عند نفس النقطة وهذا ٌتنافى مع خصائص المجال الكهربائً
25

على ماذا ٌدل تباعد خطوط المجال الناشئ عن شحنة نقطٌة فً كل االتجاهات ؟
ٌدل على تناقص قٌمة المجال كلما ابتعدنا عن الشحنة

26

بٌن كٌؾ ٌمكنك الحصول على مجال كهربائً منتظم ؟
 بٌن صفٌحتٌن النهائٌتٌن متوازٌتٌن احداهما مشحونه بشحنة موجبة واالخرى بشحنة سالبة مساوٌة لها بٌنهما مسافةقصٌرة
 -قرٌبا جدا من صفٌحة النهائٌة مشحونة

27

وضح المقصود بالمجال الكهربائً المنتظم ؟
هو مجال ثابت القٌمة واالتجاه عند جمٌع النقاط

28

عدد خصائص خطوط المجال المنتظم ؟
 -خطوط مستقٌمة

29

اذكر تطبٌقٌن عملٌٌن على المجال الكهربائً المنتظم ؟
 انبوب اشعة المهبطماهً وظٌفة كل من االجزاء التالٌة فً انبوب اشعة المهبط :
 المهبط  :بعث االلكترونات المجال المنتظم االفقً  :تعرٌع االلكترونات المجاالن الكهربائٌان العمودٌان  :توجٌه االلكترونات -المصعد  :جمع االلكترونات على شكل حزمة

 -خطوط متوازٌة

 -المسافات بٌن الخطوط متساوٌة

المسارعات النووٌة

30

8
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31

وضح المقصود بقاذؾ االلكترونات ؟
قاذؾ االلكترونات هو الجزء المكون من المهبط والمصعد والمجال المنتظم بٌنهما

32

ما هو دور المجال الكهربائً فً المسارعات النووٌة ؟
ٌستخدم لتسرٌع الجسٌمات المشحونة .

33

وضح المقصود بالجهد الكهربائً عند نقطة ما ؟
هو الشؽل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة من الماالنهاٌة الى تلك النقطة

34

عالم تدل االشارة الموجبة فً العبارة التالٌة ( جــ أ =  < +فولت ) ؟
ٌلزم بذل شؽل مقداره < جول لنقل وحدة الشحنات الموجبة من الماالنهاٌة الى تلك النقطة بعكس اتجاه المجال

35

عالم تدل االشارة السالبة فً العبارة التالٌة (جــ أ =  9 -فولت ) ؟
هذا ٌعنً ان وحدة الشحنات الموجبة تخسر طاقة وضع مقدارها  9جول عند نقلها من الماالنهاٌة الى تلك النقطة بنفس اتجاه المجال

36

وضح المقصود بفرق الجهد الكهربائً بٌن نقطتٌن ؟
الشؽل المبذول لنقل وحدة الشحنات الموجبة بٌن النقطتٌن بعكس اتجاه المجال وبسرعة ثابته

37

متى ٌكون فرق الجهد بٌن نقطتٌن موجب ( عالم تدل االشارة الموجبة لفرق الجهد ) ؟
اذا انتقلنا من الجهد المرتفع الى المنخفض

 38متى ٌكون فرق الجهد بٌن نقطتٌن سالب ( عالم تدل االشارة السالبة لفرق الجهد ) ؟
اذا انتقلنا من الجهد المنخفض الى المرتفع
39

ما هً العوامل التً ٌعتمد علٌها الجهد الكهربائً عند نقطة ما ؟
 المسافة بٌن النقطة والشحنة -مقدار الشحنة الكهربائٌة

40

عالم تدل االشارة الموجبة فً العبارة التالٌة ط و =  <-76× 96 +جول ؟
هذا ٌعنً ان طاقة الوضع الكهربائٌة تزداد عند انتقال الشحنة من الجهد المنخفض الى الجهد المرتفع

41

عالم تدل االشارة السالبة فً العبارة التالٌة ط و =  <-76× 96 -جول ؟
هذا ٌعنً ان طاقة الوضع الكهربائٌة تقل عند اتقالها من الجهد المرتفع الى الجهد المنخفض

 -الوسط الفاصل

 42فسر :جسٌم مشحون بشحنة موجبة تحرك فً مجال كهربائً منتظم باتجاه المجال فقلت طاقة وضعه الكهربائٌة ؟
النه انتقل من منطقة الجهد المرتفع الى منطقة الجهد المنخفض
 43فسر :جسٌم مشحون بشحنة سالبة تحرك فً مجال كهربائً منتظم باتجاه معاكس للمجال فقلت طاقة وضعه الكهربائٌة ؟
النه انتقل من منطقة الجهد المنخفض الى منطقة الجهد المرتفع
 44فسر  :الجهد الكهربائً داخل الموصل ٌساوي جهد السطح ؟
بسبب انعدام المجال داخله
 45فسر  :جسم مشحون بشحنة موجبة وجهده سالب ؟
بسبب وجوده بالقرب من موصل اخر ٌإثر علٌه بجهد حثً سالب اكبر من جهده المطلق
46

9

بٌن كٌؾ ٌمكن ان ٌكون لموصل ؼٌر مشحون جهدا كهربائٌا ؼٌر مساوي للصفر علما بانه الٌقع فً مجال كهربائً ؟
 عند وضعه فً منتصؾ المسافة بٌن شحنتٌن متماثلتٌن ( نقطة التعادل ) -اذا وضع داخل موصل مشحون
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47

وضح المقصود بسطح تساوي الجهد ؟
هو السطح الذي ال تحتاج القوة الكهربائٌة لبذل شؽل علٌه

 48اذكر اثنتٌن من خصائص سطح تساوي الجهد ؟
 ال تتقاطع متعامدة مع خطوط المجال الكهربائً 49فسر :سطح اي موصل مشحون هو سطح تساوي جهد ؟
الن الشحنات تكون ساكنة على سطح الموصل فلو تحركت الشحنات لوجب بذل شؽل علٌها
 50فسر  :ال ٌلزم بذل شؽل لتحرٌك شحنة على سطح موصل مشحون ؟
الن سطح الموصل هو سطح تساوي جهد
 51فسر ٌ :مكن استخدام الموصل كدرع للحماٌة من المجاالت الكهربائٌة السكونٌة الخارجٌة ؟
 الن المجال الكهربائً داخل الموصل ٌساوي صفر الن الشحنات تتوزع على السطح الخارجً فقط52

لماذاخطوط المجال الكهربائً متعامدة مع سطح الموصل المشحون ؟
لو لم تكن خطوط المجال متعامدة على سطح الموصل ( سطح تساوي الجهد ) لكان هنالك مركبة باتجاه السطح للمجال وهذا سٌإدي
الى وجود قوة تحرك الشحنات وهذا ٌتنافى مع استقرار الشحنة على سطح الموصل

 53فسر  :سطوح تساوي الجهد ال تتقاطع؟
النها لو تقاطعت الصبح للجهد اكثر من قٌمة عند نفس السطح وهذا مخالؾ لتعرٌؾ سطوح تساوي الجهد
54

وضح المقصود بالمواسعة ؟
النسبة الثابتة بٌن شحنة الموصل وجهده

55

وضح المقصود بالفاراد ؟
موسعة موصل ٌحتاج  7كولوم لرفع جهده  7فولت

56

اذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها مواسعه موصل ؟ ( موصل كروي )
 الوسط الفاصل -االبعاد الهندسٌة ( نق )

57

ما هً استخدامات المواسعات فً حٌاتنا ؟
فً دارات االرسال واالستقبال

 -تاثٌر موصل علٌه

 58ما هً وظٌفة المواسع الكهربائً ؟
تخزٌن الشحنات
 59فسر  :تقل مواسعة موصل مشحون عند تقرٌبه من موصل مشحون بشحنة مشابهه له ؟
الن جهد الموصل ٌزداد بسبب تاثره بجهد حثً مماثل ٌزٌد جهده الكلً فتقل المواسعه حسب س = ش/جـ
 60فسر  :تزداد مواسعة موصل مشحون عند تقرٌبه من موصل مشحون بشحنة مخالفة له ؟
الن جهد الموصل ٌقل بسبب تاثره بجهد حثً مخالؾ ٌقلل من جهده الكلً فتزداد المواسعه حسب س= ش/جـ
61

ما هً العوامل التً تعتمد علٌها مواسعة المواسع ذو اللوحٌن المتوازٌٌن ؟
 البعد بٌن اللوحٌن -مسحة لوحٌه

 -السماحٌة الكهربائٌة

 62فسر  :نهمل انحناء خطوط المجال الكهربائً عند طرفً المواسع ذو اللوحٌن المتوازٌٌن ؟
الن المسافه بٌن لوحٌه ال تكون كبٌرة
:
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63

ٌنخفض جهد المواسع عند وصله على التوازي مع مواسع اخر ؼٌر مشحون ؟
النه ٌتم بذل شؽل ( ٌضٌع جزء من الطاقة ) فً تحرٌك الشحنات على االلواح بٌن المواسعات

62

ما هو شكل تخزٌن الطاقة داخل المواسع ؟
تخزن الطاقة على شكل طاقة وضع كهربائٌة للشحنات

63

ما اسم التجربة التً اجراها ملٌكان لحساب شحنة االلكترون ؟ وماذا اسماها ؟
تجربة قطرة الزٌت واسماها ااشحنة االساسٌة
ما اسم الجهاز الذي صنعه كولوم لحساب القوة الكهربائٌة ؟
مٌزان اللً

64

;
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الفصل الثاني التيارات والدارات الكهربائية

1

وضح المقصود بالتٌار الكهربائً ؟
هو كمٌة الشحنة التً ٌعبر مقطع موصل فً وحدة الزمن .

2

وضح المقصود بالتٌار اللحظً ؟
هو التٌار الذي ٌنشؤ اذا كانت كمٌة الشحنات التً تعبر مقطع الموصل متؽٌرة مع الزمن وٌكون :

ت=

دش
دز

3

وضح المقصود باالمبٌر ؟
هو التٌار المار فً موصل تعبر مقطعه شحنة مقدارها  7كولوم فً زمن مقداره  7ثانٌة

4

ماذا نعنً بقولنا ان التٌار الكهربائً فً موصل ٌساوي  96امبٌر ؟
هذا ٌعنً انه ٌعبر مقطع موصل شحنه مقدارها  96كولوم فً زمن مقداره ثانٌة واحدة

5

وضح المقصود باالتجاه االصطالحً للتٌار ؟
هو اتجاه حركة الشحنات الكهربائٌة الموجبة من القطب الموجب الى القطب السالب عبر االسالك ومن القطب السالب الى الموجب
داخل المصدر ( البطارٌة )

6

وضح المقصود بالتٌار االلكترونً ؟
هو اتجاه حركة الشحنات السالبة عكس المجال بحٌث تتحرك من القطب السالب الى الموجب خارج البطارٌة ومن الموجب الى
السالب داخل البطارٌة .

7

علل  :لماذا ٌوصل االمٌتر على التوالً فً الدارة ؟
الن التٌار الكهربائً ثابت على التوالً واالمٌتر ٌحتوي على مقاومة صؽرة جدا التإثر فً المقاومة المكافئة عند وصلها على
التوالً

8

علل  :لماذا ٌوصل الفولتمتر على التوازي ؟
الن الجهد ثابت على التوازي والفولتمتر ٌحتوي على مقاومة كبٌرة ال توثر فً المقاومة المكافئة عند وصلها على التوازي

9

ما هً االوساط التً تسمح بانتقال الشحنات الكهربائٌة من خاللها بسهولة ؟
 المحالٌل الكهرلٌة -الفلزات

10

كٌؾ ٌمكن نقل الشحنات الكهربائٌة فً االوساط العازلة ؟
عند تعرٌضها لمجال كهربائً قوي جدا

 -الؽازات المخلخلة

 11كٌؾ ٌنشؤ التٌار الكهربائً فً موصل ؟
حتى ٌمر تٌار فً موصل البد من وجود فرق جهد بٌن طرفً الموصل ٌولد قوة كهربائٌة تولد مجال كهربائً ٌدفع االلكترونات
عكس اتجاه المجال الكهربائً المإثر .وعادة ما ٌكون سبب فرق الجهد بطارٌة .
12

ماذا ٌحدث لاللكترونات فً اثناء انسٌاقها باتجاه معاكس التجاه المجال الكهربائً ؟
تفقد تلك االلكترونات جزءا من طاقتها الحركٌة او جمٌعها

13

اٌن تنتقل الطاقة الحركٌة التً تفقدها االلكترونات فً اثناء انسٌابها ؟
تنتقل الطاقة الى ذرات الفلز وتتحول الى طاقة حرارٌة تإدي الى ارتفاع حرارة الموصل واتساع اهتزاز ذرات الفلز

14

وضح المقصود بالسرعة االنسٌاقٌة ؟
متوسط سرعة االلكترونات الحرة المتحركة داخل الموصل عند مرور التٌار

<
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15

لماذا تكون السرعه االنسٌاقٌة صؽٌرة ؟
بما ان عدد االلكترونات الحرة فً وحدة الحجوم فً الموصالت الفلزٌة كبٌر جدا فتكون فرصة التصادم بٌن االلكترونات مع بعضها
ومع ذرات الفلز كبٌرة جدا مما ٌعٌق حركتها فتكون سرعتها االنسٌاقٌة صفٌرة

16

وضح المقصود بالمقاومة الكهربائٌة ؟
هً ا لنسبة بٌن فرق الجهد والتٌار المار فً موصل وتعد مقٌاسا لمقدار ممانعة المادة المادة لمرور االلكترونات خاللها

17

اذكر نص قانون اوم ؟
التٌار الكهربائً المار فً موصل فلزي ٌتناسب طردٌا مع فرق الجهد بٌن طرفٌه عند ثبوت درجة حرارته .

18

وضح المقصود بالموصالت الخطٌة ( االومٌة ) واذكر مثاال علٌها ؟
موصالت خطٌه ( اومٌة ) مثل الفلزات وهً التً ٌنطبق علٌها قانون اوم وتكون العالقة بٌن ت و جـ عالقة خطٌة طردٌة

19

وضح المقصود بالموصالت الالخطٌة واذكر مثاال علٌها ؟
هً الموصالت التً ال تنطبق علٌها قانون اوم مثل المحالٌل الكهرلٌة و اشباه الموصالت

20

ما هً العوامل التً تعتمد علٌها مقاومة موصل فلزي ؟
 مساحة مقطع الموصل ( العالقة عكسٌة ) طول الموصل ( العالقة طردٌة ) نوع مادة الموصل ( مقاومٌة المادة العالقة طردٌة ) -درجة الحرارة ( العالقة طردٌة فً الفلزات وعكسٌة فً المواد العازلة )

21

ماذا نعنً بقولنا " مقاومٌة النحاس تساوي <.Ω 8-76 × 7.متر" عند درجة حرارة  96س؟
انه لسلك من النحاس طوله  7متر ومساحة مقطعه  7م 8تكون مقاومته < Ω 8-76 × 7.عند درجة حرارة  96س ه

22

ما المقصود بالمقاومٌة ؟
هو مقاومة موصل طوله  7م ومساحة مقطعه العرضً  7م

23

ما اثر زٌادة درجة الحرارة على مقدار مقاومة ( مقاومٌة ) الفلزات ؟
تزداد كل من المقاومة والمقاومٌة بزٌادة درجة الحرارة .

8

 24فسر  :تزداد كل من المقاومة والمقاومٌة بزٌادة درجة الحرارة ؟
عند ارتفاع حرارة المادة تكتسب ذرات المادة طاقة حركٌة فٌزداد اتساع االهتزاز فتزداد فرصة التصادم بٌن االلكترونات وذرات
المادو وااللكترونات مع بعضها
25

ما اثر زٌادة الحرارة على مقدار مقاومة ( مقاومٌة ) المواد العازلة ؟
تإدي الى تقلٌل مقاومة المواد العازلة

26

ما اثر زٌادة درجة الحرارة على موصلٌة كل من البالستٌك ؟ والحدٌد ؟
النحاس  :تقل موصلٌته
الزجاج  :تزداد موصلٌته

27

على ماذا ٌدل صؽر قٌم المقاومٌة للفلزات ؟
ٌدل على انها جٌدة التوصٌل للكهرباء

28

على ماذا ٌدل كبر قٌم المقاومٌة للمواد العازلة ؟
ٌدل على انها ؼٌر جٌدة التوصٌل للكهرباء

29

ما هً العالقة بٌن قٌم المقاومٌة الكهربائٌة وقٌم درجات الحرارة ؟
عالقة خطٌة

1
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30

تختلؾ قٌم المقاومٌة الكهربائٌة وقٌم درجات الحرارة عند درجات الحرارة المنخفضة ؟
بسبب وجود شوائب فً الفلز

 31فسر  :تستخدم قٌاسات المقاومٌة عند درجات الحرارة المنخفضة ؟
لمعرفة نسب الشوائب فً الفلز
32

وضح المقصود بالمواد فائقة الموصلٌة ؟
عندما تإول المقاومة الكهربائٌة لبعض الفلزات الى الصفر عند درجات الحرارة المنخفضة

33

اذكر تطبٌقٌن على الموصلٌة الفائقة ؟
 -نقل الطاقة الكهربائٌة دون ضٌاع

 -انتاج مجاالت مؽناطٌسٌة قوٌة

 34فسر  :توصل بعض االجهزة الكهربائٌة على التوالً ؟
لحماٌتها من فروق الجهد العالٌة
35

اذكر تطبٌقا على توصٌل المقاومات على التوالً ؟
 توصٌل المقاومات فً بعض االجهزه لحماٌتها من الجهود المرتفعه -تحوٌل الؽلفانومتر الى فولتمتر

36

اذكر تطبٌقا على توصٌل المقاومات على التوازي ؟
 توصٌل الجهزة فً المنازل -تحوٌل الؽلفانومتر الى امٌتر

 37فسر  :فً مجموعة المقاومات الموصولة على التوازي تكون المقاومة االقل مقدارا هً االكثر استهالكا للطاقة ( القدرة الكهربائٌة )؟
المقاومات الموصولة على التوازي متساوٌة فً الجهد وحسب العالقة القدرة = جـ / 8م العالقة عكسٌة مع المقاومة
 38فسر  :فً مجموعة المقاومات الموصولة على التوالً تكون المقاومة االكبر مقدارا هً االكثر استهالكا للطاقة ( القدرة الكهربائٌة )؟
المقاومات الموصولة على التوالً متساوٌة فً التٌار وحسب العالقة القدرة = ت × 8م العالقة طردٌة مع المقاومة
 39ما المقصود بالقوة الدافعة الكهربائٌة ؟
مقدار الشؽل الذي تبذله البطارٌة فً نقل وحدة الشحنات الموجبة من القطب السالب الى القطبالموجب داخل البطارٌة
 40فسر ٌ :كون للتٌار الكهربائً القٌمة نفسها عند اي جزء من اجزاء دارة كهربائٌة مؽلقة تحتوي بطارٌة ومقاومة ؟
الن البطارٌة تقوم بالمحافظة على نقل كمٌة ثابته من الشحنات فً الدارة باهمال اسالك التوصٌل
41

ٌنعدم التٌار الكهربائً عند فتح الدارة الكهربائٌة ؟
بسبب انعدام المجال وانعدام الطاقة المحركة الناتجة عن فرق الجهد

 42ما هو المبدأ الذي ٌمكن تطبٌقه على القدرة التً تنتجها البطارٌة لتزود بها الدارة ؟
مبدأ حفظ الطاقة
 43ماذا نعنً بقولنا ان القوة الدافعة الكهربائٌة للبطارٌة تساوي  96فولت ؟
هذا ٌعنً ان البطارٌة تبذل شؽال مقداره  96جول لنقل شحنة مقدارها  7كولوم من القطب السالب الى الموجب داخل البطارٌة .
44

8

ما هً الحاالت التً تكون فٌها القوة الدافعة الكهربائٌة مساوٌة لفرق الجهد ؟
 عندما تكون الدارة مفتوحة ( ال ٌمر تٌار ) -اذا كانت البطارٌة مثالٌة .
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45

متى ٌكون فرق الجهد فً الدارة الكهربائً اكبر من القوة الدافعة ؟
اذا مر تٌار كهربائً فً الدارة بعكس اتجاه القوة الدافعة

46

اذكر نص قاعدة كٌرشوؾ االولى ؟
عند اي نقطة تفرع او اتصال فً دارة كهربائٌة ٌكون مجموع التٌارات الداخلة فٌها مساوٌا لمجموع التٌارات الخارجة منها

47

اذكر نص قاعدة كٌرشوؾ الثانٌة ؟
المجموع الجبري للتؽٌرات فً الجهد عبر عناصر اي مسار مؽلق فً دارة كهربائٌة ٌساوي صفر ( قانون حفظ الشحنة )

 48فسر ٌ :عتبر قانون كٌرشوؾ االول صٌؽة اخرى لقانون حفظ الشحنة ؟
الن التٌار الكهربائً عبارة عن حركة الشحنات الكهربائٌة وعلٌه فان مجموع الشحنات الكهربائٌة التً تعبر مقطعا معٌنا فً سلك فً
وحدة الزمن عند نقطة تفرع ٌساوي مجموع الشحنات التً تخرج من نقطة التفرع فً وحدة الزمن

9
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الفصل الثالث المجال المغناطيسي

1

وضح المقصود بخط المجال المؽناطٌسً ؟
هو المسار الوهمً الذي ٌسلكه قطب شمالً مفرد ( افتراضً ) عند وضعه حرا فً مجال مؽناطٌسً

2

اذكر خصائص خطوط المجال المؽناطٌسً ؟
 خطوط المجال المؽناطٌسً مقفلة تخرج من القطب الشمالً وتدخل الى القطب الجنوبً خارج المؽناطٌس وتكمل دورتهابالعكس داخل المؽناطٌس  ,لذلك الٌوجد قطب مؽناطٌسً منفرد
 ٌدل اتجاه المماس لخطوط المجال على اتجاه المجال المؽناطٌسً عند تلك النقطة خطوط المجال المؽناطٌسً ال تتقاطع -كثافة خطوط المجال المؽناطٌسً عند اي نقطة تدل مقدار المجاال عند تلك النقطة

3

فسر :الٌوجد قطب مؽناطٌسً منفرد ؟
الن خطوط المجال المؽناطٌسً مقفلة تخرج من القطب الشمالً وتدخل الى القطب الجنوبً خارج المؽناطٌس وتكمل دورتها بالعكس
داخل المؽناطٌس  ,لذلك الٌوجد قطب مؽناطٌسً منفرد

4

كٌؾ ٌمكن رسم خطوط المجال المؽناطٌسً ؟ باستخدام
 البوصلة -برادة الحدٌد

5

فسر  :التدفق المؽناطٌسً خالل اي سطح مؽلق ٌحٌط بالمؽناطٌس ٌساوي صفر ؟
الن عدد خطوط المجال التً تخترق السطح من الداخل الى الخارج ٌساوي عدد الخطوط التً تخترقة من الخارج للداخل النها خطوط
مقفلة

6

كٌؾ ٌستدل تجرٌبٌاعلى اتجاه المجال المؽناطٌسً ؟
من اتجاه القطب الشمالً لبوصله موضوعه فً تلك النقطة

7

ما هً العوامل التً تعتمد علٌها القوة المؽناطٌسٌة المإثرة فً شحنة كهربائٌة تتحرك فً مجال مؽناطٌسً ؟
ع  :سرعة الشحنة
ش  :الشحنة المتحركة
 : Ѳالزاوٌة بٌن ع و غ
غ  :المجال المؽناطٌسً

8

ما هً الحاالت التً تنعدم فٌها القوة المؽناطٌسٌة المإثرة فً جسٌم ؟
 اذا كانت الشحنة الكهربائٌة ساكنة اذا كانت الشحنة تتحرك باتجاه ٌوازي المجال المؽناطٌسً -اذا كان الجسم ؼٌر مشحون ( متعادل )

9

فسر  :جسٌم مشحون ٌتحرك فً مجال مؽناطٌسً وال ٌتؤثر بقوة ؟
النه ٌتحرك بشكل موازي للمجال المؽناطٌسً

10

ما هو المقصود بالتسال ؟
هو مجال مؽناطٌسً ٌإثر بقوة  7نٌوتن على شحنة مقدارها  7كولوم تتحرك سرعة ثابتة  7م/ث عمودٌا على المجال المؽناطٌسً

11

فسر ٌ :ستخدم المجال المؽناطٌسً فً المسارعات النووٌة ؟
ٌستخدم لتوجٌه الجسٌمات المشحونة

12

ما اسم القاعدة المستخدمة فً تحدٌد اتجاه القوة المؽناطٌسٌة ؟
قاعدة راحة الٌد الٌمنى ( تكون القوة عمودٌة على كل من المجال والسرعه )

13

ما المقصود بقوة لورنتز ؟
هً محصلة قوتً المجال الكهربائً والمؽناطٌسً المإثر فً جسٌم مشحون عند دخوله منطقة مجالٌن كهربائً ومؽناطٌسً
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 14فسر  :الشؽل الذي تبذله القوة المؽناطٌسٌة ٌساوي صفر دائما ؟
الن القوة المؽناطٌسٌة دائما عمودٌة على اتجاه حركة الشحنة حسب العالقة ( الشؽل = ق .ؾ.جتا ) θ
 15فسر ٌ :سلك الجسٌم المشحون مسارا دائرٌا عند دخوله مجال مؽناطٌسً منتظم بشكل عمودي على مساره ؟
بما ان القوة المؽناطٌسٌة دائما عمودٌة على اتجاه السرعة فان الجسٌم المشحون سوؾ ٌكتسب تسارعا ثابتا وعمودٌا دائما على
السرعة ولكً تحدث هذه الحركة البد من تؽٌر مستمر فً اتجاه السرعة دون تؽٌر فً مقدارها
 16اذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها نصؾ قطرالمسار الدائري الذي ٌسلكه الجسٌم المشحون المقذوؾ عمودٌا على اتجاه مجال مؽناطٌسً
منتظم ؟
 سرعة الجسم ( طردي ) كتلة الجسم ( طردي ) مقدار المجال المؽناطٌسً ( عكسً ) شحنة الجسم ( عكسً )17

اذكر ثالثا من العوامل التً تإثر فً اتجاه دوران جسٌم مشحون قذؾ عمودٌا على اتجاه مجال مؽناطٌسً منتظم ؟
 اتجاه المجال المؽناطٌسً اتجاه حركة الشحنة -نوع الشحنة

 18ما هو دور كل من المجال الكهربائً والمجال المؽناطٌسً فً المسارعات النووٌة ؟
المجال الكهربائً ٌعمل على تسرٌع الجسٌمات المشحونة اما المجال المؽناطٌسً فٌعمل على توجٌه الجسٌمات المشحونة
19

قارن القوة المؽناطٌسٌة والقوة الكهربائٌة المإثرة فً شحنة ؟
القوة الكهربائٌة
تإثر فً الشحنات الساكنة والمتحركة
اتجاهها موازي لخطوط المجال المسبب لها
الجسم المتاثر ٌسلك مسارا خطٌا
تبذل شؽال وتؽٌر طاقة الجسم الحركٌة

20

القوة المؽناطٌسٌة
تإثر فً الشحنات المتحركة وال تإثر فً الساكنة
اتجاهها ٌكون عمودي على المجال المسبب لها
الجسم المتاثر ٌسلك مسارا دائرٌا او لولبٌا
ال تبذل شؽال وال تؽٌر طاقة الجسم الحركٌة

ما هً العوامل التً تعتمد علٌها القوة المؽناطسٌة المإثرة فً سلك ٌحمل تٌار ؟
 طول السلك قٌمة التٌار الزاوٌة المحصورة بٌن اتجاه التٌار والمجال -قٌمة المجال المؽناطٌسً

 21فسر ٌ :تاثر الموصل الذي ٌحمل تٌارا كهربائٌا بقوة مؽناطٌسٌة عند وضعه فً مجال مؽناطٌسً ؟
التٌا ر الكهربائً هو شحنات كهربائٌة متحركة باتجاه واحد وعندما ٌوضع سلك فً مجال مؽناطٌسً فان المجال المؽناطٌسً سٌإثر
بقوة مؽناطٌسٌة فً الشحنات المتحركه فٌه فٌتاثر السلك بهذه القوة
22

ما هً العوامل التً ٌعتمد علٌها عزم االزدواج المإثر فً ملؾ ٌمر فٌه تٌار كهربائً موضوع فً مجال مؽناطٌسً ؟
 مساحة مستوى الملؾ التٌار فً الملؾ المجال المؽناطٌسً عدد لفات الملؾ : Ѳ -الزاوٌة بٌن المجال والعمودي على مستوى الملؾ

23

متى ٌصل عزم االزدواج الى قٌمته العظمى ؟
فً اللحظة التً ٌكون فٌها العمودي على الملؾ معمدا للمجال ومستوى الملؾ موازٌا لخطوط المجال

24

متى ٌنعدم عزم االزدواج ؟
فً اللحظة التً ٌكون فٌها العمودي على الملؾ موازٌا للمجال وخطوط المجال عمودٌة على مستوى الملؾ

25
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فً اثناء دوران الملؾ هل ٌبقى عزم االزدواج ثابتا ؟
ال بل ٌتؽٌر من اكبر قٌمة الى اصؽر قٌمة ثم ٌزداد باالتجاه المعاكس
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26

اذكر نص قانون بٌو سافار واكتب صٌؽته الرٌاضٌة ؟
ٌنص على ان اي موصل له تٌار ٌحمل مجال مؽناطٌسً له الخصائص التالٌة :
 ٌتناسب (  Δغ ) طردٌا مع التٌار المار فً السلك ٌتناسب (  Δغ ) عكسٌا مع مربع االزاحة "ؾ" ٌتناسب (  Δغ ) على نوع المادة المحٌطة بالسلك ٌكون المتجه (  Δغ ) عمودٌا على كل من ل و ؾΔغ=

ت
:

ل جا
ؾ8

27

فً الصٌؽة السابقة ( س <) 8
 ما المقصود بكل من ( ل  ,ؾ  ) ,؟ طول مقطع الموصل  ,االزاحة عن الموصل ما الزاوٌة المحصورة بٌن  Δغ وكل من ( ل  ,ؾ ) ؟ 96 -ماذ اتمثل ؟ النفاذٌة المؽناطٌسٌة للمادة

28

صؾ شكل خطوط المجال المؽناطٌسً النشئ عن مرور تٌار كهربائً فً سلك مستقٌم ؟
دوائر مقفلة مركزها السلك مستواها عمودي على السلك

29

اذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها المجال المؽناطٌسً الناشٌئ عن مرور تٌار فً سلك مستقٌم ؟
 بعد النقطة عن السلك مقدار التٌار الكهربائً -نوع الوسط المحٌط بالسلك

30

ما اسم الطرٌقة المستخدمة فً تحدٌد اتجاه المجال المؽناطٌسً الناشئ عن سلك مستقٌم ٌحمل تٌار ؟
قاعدة قبضة الٌد الٌمنى

31

صؾ شكل خطوط المجال المؽناطٌسً الناشً عن مرور تٌار كهربائً فً ملؾ دائري ؟
 فً المركز خطوط مستقٌمة عمودٌة على مستوى الملؾ -بعٌدا عن المركز دوائر مقفله على شكل اهلٌلجً ( قطوع ناقصة )

32

اذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها مقدار المجال المؽناطٌسً فً مركز الملؾ الدائري ؟
 مقدار التٌار الكهربائً نوع الوسط المحٌط نصؾ قطر الملؾ الدائري -عدد لفات الملؾ

33

ما اسم الطرٌقة المستخدمة فً تحدٌد اتجاه المجال المؽناطٌسً الناشئ عن ملؾ دائري ٌحمل تٌار ؟
قاعدة قبضة الٌد الٌمنى

34

صؾ شكل خطوط المجال المؽناطٌسً الناشئ الناشئ عن مرور تٌار كهربائً فً ملؾ لولبً ؟
 داخل الملؾ تكون خطوط المجال متوازٌة وتكون كثٌفة فً خارج الملؾ تكون على شكل دوائر مركزها السلك . خارج الملؾ ٌكون المجال مهمل ( بسبب صؽٌر قٌمة مقارنة بداخله ) -عند االطراؾ  :تبدأ خطوط المجال باالنتشار نحو الخارج فتقل قٌمته وٌصبح ؼٌر منتظم

35

اذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها مقدار المجال المؽناطٌسً الناشئ عن ملؾ لولبً ؟
 طول الملؾ مقدارتٌار الملؾ -عدد اللفات

 ,الزاوٌة بٌن ت و ؾ

 -نوع الوسط المحٌط

 36فسر  :عدد خطوط المجال المؽناطٌسً داخل الملؾ اللولبً ٌكون كبٌرا ؟
النه ٌمثل المجال الناشئ عن تٌار كل لفه من لفاته
37

78

كٌؾ تجعل المجال المؽناطٌسً داخل الملؾ اللولبً اكثر انتظاما ؟
عن طرٌق جعل اللفات اكثر تراصا ( زٌادة عدد اللفات فً وحدة االطوال )
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38

ما اسم الطرٌقة المستخدمة فً تحدٌد اتجاه المجال المؽناطٌسً الناشئ عن ملؾ لولبً ٌحمل تٌار ؟
قاعدة قبضة الٌد الٌمنى

 39فسر  :سبب عدم وجود مجال مؽناطٌسً خارج الملؾ الحلزونً ؟
الن المجال ناشًء عن محصلة المجاالت المنفردة لكل حلقة لكن التٌارات فً الحلقات المتجاورة متعاكسة فً االتجاه ومتساوٌة فً
القٌمة فتلؽً المجاالت بعضها البعض
40

ما القطب المؽناطٌسً الذي ٌشٌر الٌه االبهام عند تطبٌق قاعدة قبضة الٌد الٌمنى على الملؾ اللولبً ؟
القطب الشمالً

41

اذكرالعوامل التً تعتمد علٌها القوة المؽناطٌسٌة المتبادلة بٌن سلكٌن ؟
 مقدار كل من التٌارٌن ( العالقة طردٌة ) المسافة بٌن السلكٌن ( عالقة عكسٌة ) -نوع المادة المحٌطة بالسلكٌن

 42فسر  :تتولد قوة مؽناطٌسٌة متبادلة بٌن سلكٌن مستقٌمٌن متوازٌٌن ال نهائٌٌن ٌقعان فً مستوى واحد عندما ٌسري فٌهما تٌار
كهربائً ؟
ان مرور تٌار فً احد السلكٌن ٌإدي الى تولد مجال مؽناطٌسً حوله وبما ان السلك الثانً ٌمر فٌه تٌار وموجود فً مجال السلك
االول فانه سٌتاثر بقوة مؽناطٌسٌة والعكس صحٌح بالنسبة للسلك الثانً
43

كٌؾ ٌمكن الحصول على قوة تنافر بٌن سلكٌن مستقٌمٌن ٌحمالن تٌار كهربائً ؟
اذا كان تٌارا السلكٌن باتجاهٌن متعاكسٌن

44

كٌؾ ٌمكن الحصول على قوة تجاذب بٌن سلكٌن مستقٌمٌن ٌحمالن تٌار كهربائً ؟
اذا كان تٌارا السلكٌن بنفس االتجاه

45

تستخدم العالقة
-

46

ق أب =

تأ تب ل
8

ؾ

لحساب القوة المتبادلة بٌن سلكٌن مستقٌمٌن ٌمر فٌهما تٌار كهربائً اجب عما ٌلً :

ما الزاوٌة الواجب توفرها بٌن امتداد السلكٌن لتطبٌق هذه العالقة ؟
اذا كان ل النهائً الطول فما وحدة قٌاس القوة المإثرة على وحدة االطوال من السلك ؟

ما هو تعرٌؾ االمبٌر فً النظام العالمً للوحدات ؟
هو التٌار الذي اذا مر بسلكٌن رفٌعٌن مستقٌمٌن النهائٌٌن متوازٌٌن البعد بٌنهما فً الفراغ (  7متر ) كانت القوة المتبادلة بٌنهما
 1-76×8نٌوتن  /متر .

العرابت الفارغة يه الاكرث
جضيجا
79
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الفصل الرابع الحث الكهرمغناطيسي

1

اعط ثالث من التطبٌقات التً تعتمد على امكانٌة تولٌد تٌار بفعل مجال مؽناطٌسً ؟
 الطباخ الحثً -جهاز تنظٌم ضربات القلب

2

ما المقصود بالتدفق المؽناطٌسً وما وحدة قٌاسه ؟
هو عدد الخطوط التً تعبر سطحا ما عمودٌا علٌه ووحدة قٌاسه الوٌبر

3

كٌؾ ٌمكن تؽٌٌر التدفق المؽناطٌسً الذي ٌخترق ملؾ ؟
 تؽٌٌر المجال المؽناطٌسً -تؽٌٌر الزاوٌة بٌن المجال ومتجه المساحة

4

ما المقصود بالوٌبر ؟
هو مقدار التدفق المؽناطٌسً على سطح مساحته ( 7م ) ٌتاثر بمجال مؽناطٌسً مقداره (  ) 7تسال ٌخترق سطحه عمودٌاعلٌه

5

متى ٌكون للتدفق المؽناطٌسً قٌمة عظمى ؟
عندما تكون خطوط المجال المؽناطٌسً عمودٌة على مستوى الملؾ ( خطوط المجال توازي متجه المساحة )

6

متى ٌكون للتدفق قٌمة صؽرى ( ٌنعدم ) ؟
عندما تكون خطوط المجال المؽناطٌسً موازٌة لمستوى الملؾ ( خطوط المجال تعامد متجه المساحة )

7

عرؾ التٌار الحثً ؟
هو التٌار الناشئ من حركة الموصل فً مجال مؽناطٌسً ٌقطع خطوط المجال

8

اعط ثالث امثلة على تٌارات حثٌة ؟
 تحرٌك سلك فً مجال مؽناطٌسً تقرٌب وابعاد مؽناطٌس من ملؾ حلزونً -حلقة موضوعة فً مجال مؽناطٌسً وتحرك الحلقة الى داخل وخارج المجال

9

ما هً الطرق التً ٌمكن من خاللها تولٌد تٌار حثً فً حلقة ؟
 تقلٌل مساحة الحركة . تدوٌر الحلقة حول احد اقطارها -تحرٌك الحلقة خارج وداخل خطوط المجال وهً متعامدة مع المجال

-

المٌكروفون ذي الملؾ المتحرك

 -تؽٌٌر مساحة السطح الذي تخترقه خطوط المجال

8

 10فسر  :تولد قوة دافعة كهربائٌة حثٌة فً سلك مستقٌم ٌتحرك عمودٌا على مجال مؽناطٌسً منتظم ؟
بسبب تاثر الشحنات الحرة فً السلك بقوة مؽناطٌسٌة تعمل على تحرٌك الشحنات الموجبة على طرؾ السلك والشحنات السالبة على
الطرؾ االخر للسلك مما ٌإدي الى تولد قوة دافعة كهربائٌة حثٌة
 11فسر  :اثناء سحب موصل بسرعة ثابته باتجاه عمودي على خطوط مجال مؽناطٌسً منتظم تتوقؾ حركة الشحنات الحرة داخل
الموصل باتجاه طرفٌه بعد فترة ؟
بسبب اتزان القوة الكهربائٌة مع المؽناطٌسٌة
12

ماذا تسمى الطرٌقة المستخدمة فً تحدٌد اتجاه القوة الدافعة الحثٌة ؟
كؾ الٌد الٌمنى

13

ماهً العوامل التً ٌعتمد علٌها مقدار القوة الدافعة الحثٌة المتولدة فً موصل ؟
 سرعة حركة الموصل طول الموصل جـا الزاوٌة بٌن السرعة و المجال المؽناطٌسً -المجال المؽناطٌسً

7:
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14

عالم تدل االشارة السالبة فً العبارة االتٌة  :القوة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة ق د =  -ع غ ل جا  θ؟
ان القوة الدافعة الحثٌة تتولد بحٌث تقاوم المولد لها وهنا المولد لها هو حركة الموصل بحٌث ٌقطع خطوط المجال المؽناطٌسً

 15ما الشرط الالزم توفره حتى ٌتحرك سلك بسرعه ثابته فً مجال مؽناطٌسً ؟
وجود قوة خارجٌة تحرك الموصل مساوٌة للقوة المؽناطٌسٌة المإثرة علٌه ومعاكسه لها باالتجاه
 16اذكر نص قانون فرادي ؟
ً
القوة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة تتناسب تناسبا طردٌا مع المعدل الزمنً للتؽٌر فً التدفق المؽناطٌسً الذي ٌخترق الدارة الكهربائٌة .
 17ما داللة االشارة السالبة فً العبارة (ق ًد = ــ ن (  Δ / ф Δز ) ؟
تدل االشارة السالبة على ان القوة الدافعة الحثٌة تقاوم التؽٌر فً التدفق المؽناطٌسً الذي كان سببا فً تولدها
18

اذكر نص قانون لنز ؟
القوة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة تنشؤ بحٌث تقاوم التؽٌر فً التدفق المؽناطٌسً الذي كان سببا فً تولدها

19

وضح المقصود بالحث الذاتً ؟
هو تولد قوة دافعة حثٌة وتٌار حثً فً ملؾ ٌمر به تٌار عندما ٌتؽٌر تٌار هذا الملؾ مع الزمن وتسمى هذه القوة
الحثٌة الذاتٌة )

20

وضح المقصود بالقوة الدافعة الحثٌة العكسٌة ؟
تنشؤ قوة دافعة حثٌة تعاكس القوة الدافعة الكهربائٌة ( مصدر القدرة ) عندما ٌزداد التٌار الكهربائً لتقاوم الزٌادة فً التدفق

21

وضح المقصود بالقوة الدافعة الحثٌة الذاتٌة الطردٌة ؟
تنشؤ قوة دافعة كهربائٌة حثٌة باتجاه القوة الدافعة الكهربائٌة ( مصدر القدرة ) عندما ٌقل التٌار فً الدارة لتقاوم النقص فً التدفق

22

 :ما المقصود بالمحاثة ( معامل الحث الذاتً ) ؟ وما وحدة قٌاسها ؟
النسبة بٌن القوة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة المتولدة فٌه  ,والمعدل الزمنً لتؽٌر التٌار فٌه .وحدة قٌاس المحاثة هً هنري = ( فولت .
ث  /أمبٌر )

23

ما المقصود بالهنري ؟
محاثة محث تتولد فٌه قوة دتفعة كهربائٌة حثٌة ذاتٌة مقدارها فولت واحد عندما ٌتؽٌر التٌار فٌه بمعدل امبٌر وحد فً الثانٌة الواحدة

24

ما هً العوامل التً ٌعتمد علٌها معامل الحث الذاتً لملؾ ( محث ) لولبً ح ؟ ( كٌؾ ٌمكن تؽٌٌر محاثة ملؾ لولبً ) ؟
 طول الملؾ ( العالقة عكسٌة ) مساحة مقطع الملؾ ( العالقة طردٌة ) النفاذٌة المؽناطٌسٌة للمادة داخل الملؾ ( العالقة طردٌة ) . -مربع عدد لفات الملؾ ( العالقة طردٌة )

25

ماذا نعنً بقولنا ان محاثة محث تساوي  8هنري ؟
هذا ٌعنً انه تتولد قوة دافعة حثٌة مقدارها  8فولت عندما ٌكون المعدل الزمنً لنمو التٌار فً المحث ٌساوي  7امبٌر  /ث

( القوة الدافعة

 26فسر  :القوة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة المتولدة فً ملؾ لولبً امبر من تلك المتولدة فً موصل مستقبم عندما ٌمر بهما التٌار نفسه ؟
النه عند تؽٌر التٌار فً احدى اللفات ٌتؽٌر التدفق المؽناطٌسً الناتج منه ونتٌجة ذلك تتولد قوة دافعة حثٌة فً اللفة المجاورة وهكذا
والن اللفات موصولة مع بعضها فان القوة الدافعة الحثٌة فً الملؾ تكون كبٌرة
 27فسر  :عند ؼلق دارة كهربائٌة تحتوي محاثا ال ٌصل التٌار قٌمته العظمى مباشرة ؟
النه عند ؼلق المفتاح تتولد قوة دافعة حثٌة ذاتٌة عكسٌة تقاوم زٌادة التدفق فٌتكون
تٌار حثً اتجاهه عكس التٌار االصلً كما فً الشكل
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 28فسر  :عند فتح الدارة الكهربائٌة التً تحتوي محاثا ال ٌصل التٌار الى الصفر مباشرة ؟
النه عند فتح المفتاح تتولد قوة دافعة حثٌة طردٌة تقاوم نقصان التدفق المؽناطٌسً كما
فً الشكل المجاور ٌكون اتجاه التٌار الحثً مع التٌار االصلً

29

كٌؾ ٌمكن زٌادة معدل نمو التٌار او اضمحالله ؟
 تقلٌل محاثة المحث -تقلٌل المقاومة الكلٌة

30

فً دارة مقاومة ومحث وعند فتح الدارة الكهربائٌة فان التٌار ٌتالشى تدرٌجٌا مع الزمن حتى ٌنعدم على ماذا تعتمد هذه الفترة الزمنٌة
؟
 محاثة المحث ( عالقة طردٌة ) -المقاومة المكافئة للدارة ( عالقة طردٌة )

31

اذكر العوامل التً ٌعتمد علٌها معدل نمو التٌار ( Δت  Δ /ز ) ؟
 معامل الحث ( ح) ( العالقة عكسٌة ) -مقدار المقاومة الكلٌة ( العالقة عكسٌة )

32

ما هً العوامل التً تعتمد علٌها قٌمة الطاقة المختزنة فً محث ؟
 محاثة المحث ( العالقة طردٌة ) -مربع القٌمة العظمى للتٌار ( العالقة طردٌة )

33

بٌن تحوالت الطاقة فً المحث ؟
تتحول من طاقة كهربائٌة الى طاقة مؽناطٌسٌة

 34فسر  :فً دارة مقاومة ومحث وبعد فترة من ؼلق الدارة الكهربائٌة ٌقل معدل نمو التٌار عندما تكون محاثة المحث كبٌرة ؟
الن معدل نمو التٌار ٌتناسب عكسٌا مع محاثة المحث مما ٌإدي الى زٌادة الفترة الزمنٌة المستؽرقة لٌصل التٌار الى قٌمته العظمى
 35فسر  :فً دارة مقاومة ومحث لحظة ؼلق الدارة ٌمون التٌار المار فٌها صفرا ؟
النه ٌتولد بٌن طرفً المحث قوة دافعة كهربائٌة ذاتٌة حثٌة عكسٌة تساوي القوة الدافعة للبطارٌة
 36فسر  :فً دارة مقاومة ومحث القٌمة العظمى لتٌار الدارة ال تعتمد على محاثة المحث ؟
عند ثباب التٌار عبر الدارة ٌكون معدل نمو التٌار ٌساوي صفر وٌحسب التٌار من قانون اوم
 37فسر  :فً دارة مقاومة ومحث لحظة فتح الدارة الكهربائٌة تظهر شرارة كهربائٌة بٌن طرفً المفتاح ؟
الن الطاقة المؽناطٌسٌة تتحول الى طاقة كهربائٌة فتتولد قوة دافعة كهربائٌة حثٌة طردٌة تقاوم تناقص التٌار
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الفصل السادس مقدمة الى فيزياء الكم

1

اذكر احد اهم االنجازات للفٌزٌاء الكالسٌكٌة ؟
ان االجسام فوق درجة الصفر المطلق تشع طاقة وهذه الطاقة تتالؾ من موجات كهرمؽناطٌسٌة

2

ما هً الظواهر التً واجهت النظرٌة الكالسٌكٌة صعوبة فً تفسٌرها ؟
 تفسٌر اشعاع الجسم االسود -امتصاص المادة او بعثها

3

ما نوع انبعاث الطاقة من المادة وفقا للنظرٌة الكالسٌكٌة ؟
انبعاث متصل

4

ماهو مفهوم بالنك لالشعاع ؟
افترض ماكس بالنك مفهوما جدٌدا لالشعاع اذ افترض ان الطاقة الكهرومؽناطٌسٌة تشع او تمتص على شكل مضاعفات لكمٌة اساسٌة
ؼٌر قابلة للتجزئة تتناسب مع تردد مصدر االشعاع

5

لماذا تم رفض فرضٌة بالنك فً بداٌتها ؟ لماذا لم تكن مقبولة ؟
النها لم تكن منسجمة مع ما كان سائدا وقتئذ من قوانٌن  .اذا لم ٌكن فً تلك القوانٌن ما ٌفترض وجود كمٌات للطاقة ؼٌر قابلة للتجزئة
.

6

وضح المقصود بالظاهرة الكهرضوئٌة ؟
ظاهرة اطالق الكترونات من اسطح الفلزات عند سقوط ظوء مناسب علٌها ذو تردد معٌن ٌسمى تردد العتبة  ,وتسمى االلكترونات
المنبعثة االلكترونات الضوئٌة

7

عند سقوط الضوء تنطلق االلكترونات كٌؾ ٌمكن اثبات ذلك باستخدام الكشاؾ الكهربائً ؟
 اذا كان الكشاؾ مشحون بشحنة سالبة فان ورقتً الكشاؾ تنطبقان  .و السبب فً ذلك هو انه عند سقوط الضوء فوقالبنفسجً على الخارصٌن فانه ٌحرر االلكترونات فتصبح شحنته موجبة تنتقل الى الكشاؾ فتشحنه بشحنه موجبة فتنطبق
الورقتان
 اذا كان الكشاؾ مشحون بشحنه موجبة فان ورقتً الكشاؾ تبقٌان منفرجتٌن .و السبب فً ذلك هو انه عند سقوط الضوءفوق البنفسجً على الخارصٌن فانه ٌحرر االلكترونات فتصبح شحنته موجبة تنتقل الى الكشاؾ فتشحنه بشحنه موجبة
فٌزداد انفراج الورقتٌن .

8

ماذا تسمى الدارة التً استخدمها لٌنارد ؟
الدارة تسمى الخلٌة الكهرضوئٌة

9

فسر  :فً تجربة الظاهرة الكهرضوئٌة تم عكس اقطاب البطارٌة حٌث وصل الباعث بالقطب الموجب والجامع بالقطب السالب ؟
كً ٌنشؤ مجال كهربائً ٌعاكس حركة االلكترونات وٌبطئ سرعتها

 10ماذا نستنتج من ان قراءة المٌكرومٌتر تتناقص تدرٌجٌا ؟
ان االلكترونات المتحررة تتفاوت فً طاقتها الحركٌة
11

ما هً العوامل التً تعتمد علٌها الطاقة الحركٌة العظمى لاللكترونات المنطلقة ؟
 فرق الجهد بٌن اللوح الجامع والباعث ( جهد القطع ) تردد العتبة للفلز -تردد الضوء الساقط

12

ما المقصود بجهد القطع ( االٌقاؾ ) ؟
هو فرق الجهد بٌن الباعث والجامع الكافً الٌقاؾ االلكترونات التً تمتلك طاقة حركٌة عظمى .

13

على ماذا ٌعتمد انبعاث االلكترونات من سطح فلز ما ؟
ان ٌكون تردد الضوء الساقط اكبر من تردد العتبة لمادة الفلز
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14

ما المقصود بتردد العتبة ت د .؟
هو اقل تردد للضوء الساقط ( الفوتون ) ٌمكنه من اكتساب طاقة كافٌة لتحرٌر االلكترون من سطح الفلز وٌختلؾ من فلز الى اخر

15

ماذا نعنً بقولنا ان تردد العتبة ت د  .للصودٌوم ٌساوي  7: 76 X ;.8هٌرتز ؟
هذا ٌعنً انه اذا سقط على سطح الصودٌوم ضوء تردده اقل من  7: 76 X ;.8فلن ٌتمكن من تحرٌر االلكترونات.

16

ما الذي اثبتته تجربة لٌنارد ؟
التجربة اثبتت ان الطاقة الحركٌة لاللكترونات المنبعثة تعتمد فقط على تردد الضوء وهذا ما لم تستطع الفٌزٌاء الكالسٌكٌة تفسٌره

17

فسر  :ال تنبعث االلكترونات من سطح فلز ما عند سقوط الضوء علٌه ؟
الن تردد الضوء الساقط اقل من تردد العتبة لمادة الفلز

18

فسر  :تتناقض الفٌزٌاء الكالسٌكٌة مع نتائج تجربة لٌنارد ؟
 الطاقة الضوئٌة تنتشر على شكل موجات كهرمؽناطٌسٌة . عند سقوط الضوء على الفلز ٌمتص على نحو مستمر -تتوقع ان تنبعث االلكترونات من سطح الفلز مهما كان تردد الضوء بشرط ان تكون شدة الضوء مناسبه .

19

ما الخاصٌتان اللتان جعلتا الظاهرة الكهرضوئٌة معضلة للفٌزٌاء الكالسٌكٌة ؟
 حتى تنبعث االلكترونات من سطح الفلز البد ان ٌكون تردد الضوء اكبر من تردد العتبة بؽض النظر عن شدة الضوء -ازدٌاد طاقة الحركة لاللكترونات المنبعثة بازدٌاد تردد الضوء الساقط

20

ما الذي قدمة اٌنشتٌن لتفسٌر الظاهرة الكهر ضوئٌة ؟
 عمم مبدأ تكمٌم الطاقة لبالنك افترض ان الضوء ٌنبعث على شكل كمٌات من الطاقة سماها فوتونات -الفوتون الواحد عند سقوطه على الفلز ٌعطً طاقته كاملة اللكترون واحد ( اي ان عملٌة امتصاص الطاقة ؼٌر مستمرة )

 21فسر  :تتفاوت االلكترونات المتحررة فً طاقتها الحركٌة ؟
تبعا لموقعها فً الذرة ( بعد االلكترون عن سطح الفلز )
 22فسر  :الطاقة الالزمة لتحرٌر الكترون من سطح الفلز اقل من الطاقة الالزمة النتزاع االلكترون من داخل الفلز ؟
االلكترونات على سطح الفلز ال تصطدم بذرات الفلز قبل تحررها بٌنما االلكترونات داخل الفلز تصطدم بذرات الفلز فتخسر طاقة
حركٌه قبل تحررها
 23ما المقصود باقتران الشؽل ؟
اقل طاقة الزمة لتحرٌر االلكترون من سطح الفلز .وٌرمز له ( ) Ф
24

ما المقصود بااللكترون فولت ؟
الطاقة التً ٌكتسبها الكترون عندما ٌتحرك عبر فرق جهد مقداره  7فولت .

25

كٌؾ ٌمكن تحرٌر الكترون من سطح فلز دون اكسابه طاقة حركٌة ؟
عندما تكون طاقة الفوتون مساوٌة القتران الشؽل للفلز

26

ما هً نتائج نموذج اٌنشتٌن ؟
زٌادة شدة الضوء تعنً زٌادة عدد الفوتونات الساقطة على وحدة المساحة وبالتالً زٌادة االلكترونات المتحررة فٌزداد التٌار ولكن
طاقة الفوتون الواحد ال تتؽٌر الن طاقة الفوتون تعتمد على تردد الضوء فقط

27

فسر ٌ :بقى فرق جهد القطع ثابتا على الرؼم من زٌادة شدة الضوء الساقط ؟
الن زٌادة شدة االضاءة تعنً زٌادة عدد الفوتونات فقط  .لذلك تبقى طاقته الحركٌة ثابتة
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28

ماذا ٌحدث للتٌار الكهربائً عند زٌادة شدة االضاءة ؟ كٌؾ تفسر ذلك ؟
ٌزداد التٌار الكهربائً الن عدد الفوتونات الساقطة ٌزداد وبالتالً تزداد االلكترونات المتحررة

29

ماذا ٌحدث لفرق جهد القطع عند زٌادة تردد الضوء الساقط مع بقاء شدة الضوء ثابته ؟
ٌزداد فرق جهد القطع بسبب زٌادة طاقة الفوتونات المتحررة وزٌادة طاقتها الحركٌة .

30

ما هو النموذج الذي نجح فً تفسٌر الظاهرة الكهرضوئٌة ؟
النوذج الجسٌمً

31

اذكر نتائج تجربة كومتون ؟
 التصادم ٌخضع لقانون حفظ الطاقة ( الزٌادة فً طاقة االلكترون = النقصان فً طاقة الفوتون ) هــ تد = هــ ت⁻د  +طح استعان كومتون بمعادالت اٌنشتٌن وحسب من خاللها زخم الفوتون الن الفوتون لٌس له كتلة زخم الفوتون ٌعطى بالعالقة( خ = هــ ) λ /
 -اثبت كومتون ان الزخم محفوظ وان التصادم بٌن الفوتون وااللكترون ٌخضع لقوانٌن التصادم تام المرونة

32

قارن بٌن ظاهرة كومتون والظاهرة الكهرضوئٌة من حٌث تفاعل المادة مع الفوتون ؟
 فً الظاهرة الكهرضوئٌة ٌختفً الفوتون وٌعطً طاقته كاملة لاللكترون فً الذرة -فً ظاهرة كومتون ال ٌختفً الفوتون انما ٌفقد جزء من طاقته جزء من طاقته لٌعطٌها لاللكترون وتبقى سرعته ثابته

33

ما هو االقتراح الذي قدمه دي بروي للجسٌمات المادٌة ؟
اقترح ان للجسٌمات المادٌة خصائص موجٌة

34

ما هً التجارب التً ٌسلك فٌها سلوك الموجات ؟
تداخل الضوء وحٌود الضوء

35

ما هً التجارب التً ٌسلك فٌها سلوك الجسٌمات ؟
الظاهرة الكهرضوئٌة و ظاهرة كومتون

 36فسر  :الطبٌعة الموجٌة ال تظهر بوضوح فً عالم االجسام الكبٌرة ( الجاهرٌة ) ؟
الن طول موجتها صؽٌر جدا والسبب هو ان كتلتها كبٌرة والعالقة بٌن كتلتها وطول الموجة عكسٌة
37

38

79

قارن بٌن المجهر الضوئً وااللكترونً من حٌث قوة التمٌٌز ومبدأ العمل ؟
مبدأ العمل

قوة التمٌٌز

المجهر الضوئً

تسلٌط الضوء على العٌنة لنتمكن من
رإٌتها

قلٌلة اذ الٌمكن مشاهدة التفاصٌل
التً لها طول اقل من طول موجة
الضوء المستخدم

المجهر االلكترونً

ٌستخدم موجات االلكترونات اذ تسرع
االلكترونات فٌزداد زخمها وٌقل طول
موجتها وبذلك نحصل على موجات
قصٌرة تزٌد قوة التمٌٌز للمجهر

قوة تمٌٌز عالٌة جدا

اذكر دلٌال تجربٌا على وجود الموجات المصاحبة لاللكترون ؟
حٌود االلكترونات فً البلورات
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39

اذكر تطبٌقا عملٌا على الخصائص الموجٌة لاللكترونات ؟
المجهر االلكترونً

 40كٌؾ ٌمكن الحصول على موجات الكترونات قصٌرة تزٌد من قوة التمٌٌز للمجهر االلكترونً ؟
ٌتم تسرٌع االلكترونات فٌزداد زخمها وٌقل طولها الموجً
41

عدد انواع االطٌاؾ الذرٌة ؟ وكٌؾ تنتج ؟
 -7الطٌؾ المتصل  :هو طٌؾ ٌنبعث عن االجسام الساخنة
 -8طٌؾ خطً . :وٌقسم الى نوعٌن :
أ -طٌؾ انبعاث خطً ٌ :ظهر على هٌئة خطوط ملونة على خلفٌة سوداء وٌكون لهذه الخطوط اطوال موجٌة
محددة وٌنبعث عن الؽازات ذات الضؽط المنخفض فً انابٌب التفرٌػ الكهربائً  ,ولكل عنصر طٌؾ
انبعاث خاص به
طٌؾ امتصاص خطً ٌ :ظهر على هٌئة خطوط سوداء تتخلل الطٌؾ المتصل للضوء االبٌض وٌنتح عن طرٌق تحلٌل الضوء
االبٌض عند مروره فً ؼاز معٌن  ,ولكل ؼاز طٌؾ خاص به

42

ما اسم الجهاز الذي ٌستخدم فً تحلٌل الطٌؾ ؟
المطٌاؾ

 43فسر ٌ :عد طٌؾ االنبعاث الخطً صفة ممٌزة للعنصر ؟
الن لكل عنصر طٌؾ خاص به
44

ما هً المشاكل التً واجهها نموذج رذرفورد ؟
 االلكترون الذي ٌدور حول النواة ٌمتلك تسارع مركزي وبالتالً ٌشع موجات كهرمؽناطٌسٌة على نحو مستمر ووفقا لهذاالنموذج من المتوقع ان ٌكون الطٌؾ المنبعث متصال ولٌس خطٌا .
 ان اشعاع الموجات الكهرمؽناطٌسٌة ٌعنً فقد الطاقة لذلك نصؾ قطر المدار ٌجب ان ٌتناقص الى ان ٌصدم االلكترونبالنواة

45

ما هً فرضٌات بور بالنسبة لذرة الهٌدروجٌن ؟
ٌ -7تحرك االلكترون حول النواة فً مدارات دائرٌة بتاثٌر قوة الجذب الكهربائٌة بٌن االلكترون السالب والنواة الموجبة
 -8هناك مجموعة محددة من المدارات التً ٌمكن لاللكترون ان ٌتواجد فٌها وٌكون لها طاقة ثابته وتسمى مستوٌات الطاقة و
ال ٌمكن لاللكترون ان ٌشع اذا بقً فً نفس مستوى الطاقة
ٌ -9شع االلكترون طاقة مكممة على شكل فوتون اذا انتقل من مستوى طاقة عال الى مستوى اقل  ,واذا انتقل من مستوى طاقة
منخفض الى عال فانه ٌجب ان ٌمتص فوتون له طاقة تساوي فرق الطاقة بٌن المستوٌٌن
ٌ -:متلك االلكترون زخما زاوٌا ٌعطى بالعالقة التالٌة
الزخم الزاوي ( خ ز ) = ك ع نق
وٌكون زخمه من مضاعفات ( هــ  ) π8 /اي ان الزخم مكمم حسب المدار الذي ٌسمح لاللكترون التواجد فٌه

46

ما معنى ان تكون الطاقة الكلٌة للمدار سالبة ؟
هذا ٌعنً انه ٌجب تزوٌد االلكترون بطاقة لتحرٌره من الذرة دون اعطاءه طاقة حركٌة

47

ما المقصود بمستوى االستقرار ؟
ادنى مستوى للطاقة ٌمكن ان ٌكون فٌه االلكترون وهو عندما ن =  7وتكون طاقة االلكترون فٌه (  79.<-الكترون فولت )

 48ماذا تسمى المستوٌات التً تعلو المستوى االول ؟
مستوٌات االثارة
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49

ماذا نعنً بقولنا ان االلكترون موجود فً مستوى االثارة الثالت ؟
هذا ٌعنً ان االلكترون ٌتواجد فً مستوى الطاقة الرابع

50

اعط امثلة على ذرات ٌمكن تطبٌق نموذج بور علٌها ؟
على االٌونات ذات االلكترون الواحد مثل  Li+8و  He+وذرة الهٌدروجٌن

51

عدد نتائج نظرٌة بور ( انجازات بور ) ؟
 فرض دي بروي ٌتفق مع نموذج بور الذري نموذج بور ٌقدم لنا صورة اولٌة للذرة -تمكن من تفسٌر االطٌاؾ الذرٌة لذرة الهٌدروجٌن واالٌونات ذات االلكترون الواحد .

52

ما هً المآخذ على نموذج بور:؟
 لم ٌتمكن من التنبإ باالطوال الموجٌة الطٌاؾ الذرات عدٌدة االلكترونات لم ٌتمكن من تفسٌر ما لوحظ عند تفحص الطٌؾ الخطً بادوات ذات دقه عالٌه -لم ٌتمكن من تفسٌر انه عند تعرٌض خطوط الطٌؾ الى مجال مؽناطٌسً فان الخط الواحد ٌنقسم الى خطٌن

 53فسر ٌ :جب ان ٌكون محٌط مدارااللكترون فً ذرة الهٌدروجٌن مساوٌا لعدد صحٌح من طول الموجة المصاحبة لحركة االلكترون ؟
محٌط المدار ٌجب ان ٌحتوي على عدد صحٌح من الموجات واال فانها سوؾ تتداخل تداخال هداما وتلؽً بعضها بعضا.
54

ماذا ٌحدث عند تعرض خطوط الطٌؾ الخطً الى مجال مؽناطٌسً ؟
الخط الواحد ٌنقسم الى خطٌن

 55ماذا ٌعنً فشل بور فً تفسر انه عند تعرض عند تعرض خطوط الطٌؾ الخطً الى مجال مؽناطٌسً فان الخط الواحد ٌنقسم الى
خطٌن ؟
هذا ٌعنً اننا بحاجة الى نظرٌة اخرى للذرة اكثر شموال وهذا ما اتت به افكار شرودنجر فً نظرٌة مٌكانٌكا الكم
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الفصل السابع الفيزياء النووية

1

وضح المقصود بالنٌوكلٌونات؟
مجموع البروتونات والنٌوكلٌونات وٌسمى العدد الكتلً

2

وضح المقصود بالنظائر للعنصر ؟
الذرات التً تتساوى فً عددها الذري وتختلؾ فً عددها الكتلً ( تختلؾ فً عدد النٌوترونات )

3

اذكر ثالثا من خصائص النظائر ؟
 تتساوى فً عددها الذري وتختلؾ فً عددها الكتلً ٌمكن انتاج بعضها صناعٌا -تختلؾ فً نسب تواجدها فٌالطبٌؽة

4

وضح المقصود بالقوة النووٌة ؟
قوة تجاذب تنشؤ بٌن النٌوكلٌونات جمٌعها بؽض النظر عن شحنتها

5

عدد مكونات االنواة التً تنشؤ بٌنها قوى نووٌة ؟
تنشؤ القوة النووٌة بٌن بروتون ونٌوترون وبٌن نٌوترونٌن وبٌن بروتونٌن

6

ما هً اهم الخصائص للقوة النووٌة ؟
 ذات مدي قصٌر تنشؤ بٌن النٌوكلٌونات المتجاورة قوة تجاذب -التعتمد على نوع النٌوكلٌون

7

ماذا نعنً نعنً بقولنا " البروتونات تتجاذب بفعل القوة النووٌة " ؟
اي ان القوة القوة النووٌة قوة تجاذب تنشؤ بٌن نٌوكلٌونٌن بؽض النظر عن الشحنة

8

ما هو العامل المهم فً استقرار النواة ؟
عدد النٌترونات

9

فسر :عدد النٌترونات ٌعتبر عامال مهما فً استقرار النواة ؟
النه كلما زاد عدد النٌترونات على عدد البروتونات كلما سادت القوة النووٌة على القوة الكهربائٌة

 10اكتب صٌؽة رٌاضٌة تقرٌبٌة لكتلة النواة ؟
بما ان (  ) A= Z+ Nوكتلة النٌترونات تساوي البروتون تقرٌبا فان
كتلة النواة =  X Aك
 11اكتب صٌؽة رٌاضٌة لحجم النواة بداللة  A؟
النواة كروٌة الشكل وحجم الكرة ٌساوي  π 9/:نق9
ح =  π 9/: = 9) 9/7A( π 9/:نقA 69
12

ماذا نعنً بقولنا  " :نوى العناصر ذات العدد الذري االكبر من  88ؼٌر مستقرة " ؟
كلما زاد العدد الذري فهذا ٌعنً زٌادة القوى الكهربائٌة داخل النواة وبالتالً قل استقرارها

13

وضح المقصود بطاقة الربط النووي ؟
مقدار الطاقة التً ٌجب ان تزود بها النواة لفصل مكوناتها
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 14فسر  :كتلة النواة دائما اقل من مجموع كتل مكوناتها ؟
الن الفرق فً الكتلة ٌمثل مقدار الطاقة الالزم تزوٌد النواة بها لفصل مكوناتها
15

كثافة النواة ثابته لجمٌع نوى العناصر ؟
الن الكثافة تتناسب طردٌا مع مكعب نصؾ قطرها فان حجم النواة ٌتناسب طردٌا مع العدد الكتلً

16

كٌؾ تصبح النواة اكثر استقرارا ؟
عندما تتحول الى نواة ذات كتلة اقل وطاقة ربط اعلى عن طرٌق االشعاع ( االضمحالل )

17

وضح المقصود بالنشاط االشعاعً ؟
هو نتاج عملٌة اضمحالل لنوى ؼٌر مستقرة

18

ماذا نعنً بقولنا ان النواة اضمحلت ؟
اي ان النوى ؼٌر المستقرة تتحول الى نواة جدٌدة ذات كتلة اقل وطاقة ربط اعلى وٌصاحب هذا التحول انبعاث اشعاع

19

ما اسم الجهاز الذي ٌستخدم فً الكشؾ عن االشعاعات النووٌة ؟
عداد ؼاٌؽر

20

ماهً انواع االشعاع المنبعث من النواة ؟
 اشعة الفا  : αجسٌمات موجبة الشحنة ٌتكون كل منها من نٌوترونٌن وبروتونٌن وتشبه نوى الهٌلٌوم6
اشعة بٌتا  : βوتتكون من الكترونات 7
 -اشعة ؼاما : γفوتونات ذات تردد كبٌر لٌس لها شحنة وتعد جزءأ من الطٌؾ الكهرمؽناطٌسً

21

كٌؾ ٌمكن التمٌٌز بٌن انواع االشعاع الثالث ؟
ٌمكن التمٌٌز بٌنها باستخدام مجال مؽناطٌسً فعند مرورها فً مجال مؽناطٌسً نحو الداخل تتجة اشعة الفا نحو الٌسار واشعة بٌتا
نحو الٌمٌن اما ؼاما فال تتاثر بالمجال المؽناطٌسً .

22

لماذا تعد اشعة  αاالكثر قدرة على تؤٌٌن االجسام ؟
بسبب كبر كتلتها وشحنتها مما ٌجعل احتمال تصادمها مع الذرات كبٌرا

23

اٌن ٌكمن الخطر الحقٌقً لالشعاع النووي ؟
ٌكمن فً قدرتها على التاٌٌن ففً الكائنات الحٌة ٌنجم عن عملٌة التؤٌٌن تفاعالت كٌمٌائٌة تإدي الى تخرٌب االنسجة داخل الخالٌا
وتسبب الطفرات  .وتحول الخالٌا الى خالٌا سرطانٌة

24

ما هً العوامل التً ٌعتمد علٌها مقدار الضرر البٌولوجً لالشعاع ؟
 نوع االشعاع مقدار طاقته -العضو المعرض له

:
8

 25فسر  :اذا كان مصدر االشعاع خارج جسم االنسان فتكون اشعة الفا هً االقل ضررا ؟
النها تمتلك اقل قدرة على االختراق .
26

اذا كان مصدر االشعاع داخل جسم االنسان فان اشعة الفا هً االكثر ضررا ؟
ألنها االعلى قدرة على التؤٌٌن

27

فسر  :عند تعرض منطقة لالشعاع فان الضرر ٌكون ناتج عن اشعة  βو  γفقط ؟
الن اشعة الفا هً االقل قدرة على االختراق فال تتمكن من اختراق الجسم كما ان مداها قصٌر جدا
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28

قارن بٌن اشعة ((  ) γ , β , α؟
α

β

γ

طبٌعته

جسٌمات تشبه ذرة الهٌلٌوم

الكترونات

الشحنة

8+

7-

فوتونات ذات تردد
كهرمؽناطٌسً عالى
متعادلة

تاثٌر المجال المؽناطٌسً

اذا كان نحو الداخل
تنحرؾ نحو الٌسار
عالٌة جدا

اذا كان نحو الداخل
تنحرؾ نحو الٌمٌن
متوسطة

ال تتاثر
قلٌلة

القدرة على االختراق

قلٌلة

متوسطة

عالٌة جدا

اثرها على االنسان

كبٌر جدا اذا وجدت داخل
الجسم

متوسط اذا وجدت داخل
الجسم او قرٌب منه

االقل وال ٌعتمد على البعد

القدرة على التؤٌٌن

29

ما التؽٌر الذي ٌطرأ على على النواة ؼٌر المستقرة عندما تشع جسٌم الفا (العدد الكتلً والعدد الذري ) ؟
ٌقل العدد الذري بمقدار  8والعدد الكتلً بمقدار  :عن كل جسٌم الفا

30

ما التؽٌر الذي ٌطرأ على على النواة ؼٌر المستقرة عندما تشع جسٌم بٌتا (العدد الكتلً والعدد الذري ) ؟
ٌزداد العدد الذري بمقدار  7والعدد الكتلً ٌبقى ثابتا

31

ما التؽٌر الذي ٌطرأ على على النواة ؼٌر المستقرة عندما تشع اشعة ؼاما (العدد الكتلً والعدد الذري ) ؟
العدد الذري ٌبقى ثابت وكذلك العدد الكتلً
ما التؽٌر الذي ٌطرأ على على النواة ؼٌر المستقرة عندما تشع جسٌم بٌتا الموجب (بوزترون ) (العدد الكتلً والعدد الذري ) ؟
ٌقل العدد الذري بمقدار  7والعدد الكتلً ٌبقى ثابت

33

علل ٌ :حمل جسٌم الفا (  ) αمعظم الطاقة الحركٌة الناتجة عن التفاعل ؟
الن كتلتها هً االقل وسوؾ تمتلك الزخم االعلى حسب قانون حفظ الزخم

32

 34فسر  :اشعاع نواة عنصر ما لجسٌم بيتا مع ان االلكترونات لٌست من مكونات النواة ؟
بسبب تحلل نٌترون داخل النواة الى بروتون والكترون حسب المعادلة
7
6
7
ـــــــــــ
+ ν
6
7 +
7
 35فسر  :اشعاع نواة عنصر ما لجسٌم بيتا الموجب ( بوزترون ) مع انه لٌس من مكونات النواة ؟
بسبب تحلل البروتون داخل النواة الى نٌترون وبوزترون حسب المعادلة
7
------------------ 76
+ 67
+ ν
7
 36فسر  :خروج االلكترون من النواة بٌنما ٌبقى كل من النٌترون والبروتون داخلها ؟
الن االلكترون كتلته صؽٌره فانه ٌخرج من النواة بٌنما ٌبقى كل من البروتون والنٌترون داخلها بسبب كتلتهما الكبٌرة
37

8:

سإال  :عدد ممٌزات اشعة ؼاما (  ) γ؟
 -7موجات كهرمؽناطٌسٌة عالٌة التردد
 -8فوتونات ذات طاقة عالٌة
 -9تكون مصاحبة النبعاث جسٌمات بٌتا (  ) βاو الفا () α
 -:مهملة الكتلة
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38

سإال  :وضح كٌؾ تبعث نواة عنصر ; 78ان تبعث اشعة ؼاما ؟
الحالة االولى  :ان تبعث الطاقة على شكل جسٌم بٌتا طاقته  79.:ملٌون الكترون فولت .وٌنتج نواة < 78المستقرة.
78
78
-------------+ 67
+ ν;
<
< 78وهذا ٌعنً ان لدي النواة طاقة زائدة وكً
الحالة الثانٌة  :ان تبعث جسٌم بٌتا طاقته  9ملٌون الكترون فولت وٌنتج نواة
تصل حالة االستقرار تبعث اشعة ؼاما على هٌئة فوتون طاقته  :.:ملٌون الكترون فولت .
78
6
78
-----------+
;
<
7

+ν

+γ
39

78
<

78
<

وضح المقصود بسلسلة االضمحالل الشعاعً ؟
مجموعة العناصر المشعة التً ٌضمحل احدها لٌعطً عنصر جدٌد بحٌث تنتهً عند الحصول على عنصر مستقر

 40ما المقصود باالشعاع الصناعً ( تفاعل نووي صناعً ) ؟
هو انتاج نوى مشعة بوساطة تفاعالت نووٌة ٌتم فٌها تؽٌٌر خصائص النوى المستقرة عن طرٌق قذفها بجسٌمات صؽٌر
41

عدد سالسل االضمحالل االشعاعً الطبٌعً ؟
 سلسلة الٌورانٌوم سلسلة الثورٌوم -سلسلة االكتٌنٌون

42

متى ٌكون التفاعل النووي منتج للطاقة ؟
عندما ٌكون مجموع الطاقة الحركٌة للنوى الناتجة اكبر من مجموع الطاقة الحركٌة للنوى المتفاعلة

43

متى ٌكون التفاعل النووي ماص للطاقة ؟
عندما ٌكون مجموع الطاقة الحركٌه للنوى المتفاعله اكبر من مجموع الطاقة الحركٌة للنوى الناتجة

44

عالم تدل كل من االشارة الموجبة والسالبة عند حساب طاقة التفاعل  Q؟
 االشارة الموجبة تعنً ان التفاعل ٌحدث وٌنتج الطاقة -االشارة السالبة تدل على ان التفاعل ٌتطلب طاقة حركٌة للقذٌفه اكبر من طاقة التفاعل

 45فسر  :مجموع الكتل الناتجة من التفاعل النووي اكبر من مجموع الكتل الداخلة فٌه ؟
بسبب تحول جزء من الطاقة الى كتلة
 46فسر  :مجموع الكتل الداخلة فً التفاعل النووي اكبر من مجموع الكتل الناتجة عنه ؟
بسبب تحول جزء من الكتلة الى طاقة
47

وضح المقصود باالنشطار النووي ؟
هو انشطار نواة ثقٌلة بعد ان تقذؾ بنٌوترون بطئ حٌث تمتص النواة النٌوترون فتصبح فً حالة عدم استقرار ثم تنشطر الى نواتٌن
متوسطتٌن وٌنبعث عنها طاقة عالٌة ونٌوترونات جدٌدة سرٌعة

48

وضح المقصود بالتفاعل المتسلسل ؟
هو تفاعل انشطار نووي ٌصاحبة مجموعة من النٌترونات المتحررة تشطر بدورها نوى جدٌدة وتستمر العملٌة

49

وضح مبدأ عمل المفاعل النووي ؟
ٌقوم على التحكم بالتفاعل المتسلسل دون وقوع انفجار

50

وضح المقصود بالكتلة الحرجة ؟
هو الحد االدنى من كتلة المادة المشعة الالزمة لحدوث تفاعل متسلسل

;8

محمد ملكاوي

( ) 611<88677:

51

ما هً المبادئ االربعة التً تخضع لها جمٌع التفاعالت النووٌة ؟
 مبدأ حفظ الكتلة ( العدد الكتلً ) مبدأ حفظ الشحنة مبدأ حفظ الطاقة -مبدأ حفظ الزخم

52

اذكر استخدامٌن للمفاعل النووي فً الحٌاة العملٌة ؟
 انتاج النظائر -انتاج الطاقة

53

وضح المقصود بالتهدئة ؟
هو عملٌة ابطاء سرعة النٌتونات الناجة عن التفاعل النووي من خالل الكتلة الحرجة او الجرافٌت او الماء العادي او الثقٌل

54

وضح المقصود بالتحكم فً المفاعل النووي ؟
هو عملٌة ابطاء التفاعل المتسلسل عن طرٌق قضبان الكادمٌوم

55

كٌؾ ٌمكن تجنب حدوث تفاعل نووي متسلسل ٌنطلق بسرعة كبٌرة جدا ؟
عن طرٌق وضع قضبان من الكادمٌوم فً قلب المفاعل

 56فسر  :فً المفاعل النووي ٌجب منع تسرب النٌترونات خارج الكتلة الحرجة ؟
كً ٌستمر التفاعل المتسلسل
57

اذكر اهم شرط ٌجب ان ٌتحقق فً االنشطار النووي ؟
وجود نٌترونات بطٌئة

58

وضح المقصود بتخصٌب الٌورانٌوم ؟
; ) 89وتتم عملٌة التخصٌب على مراحل ٌتم فً كل منها عزل
(
الٌورانٌوم
من
عالٌة
نسبة
على
عملٌة تهدؾ الى انتاج ؼاز ٌحتوي
98
كمٌة اكبر من النظٌر ؼٌر المرؼوب فٌه حتى نحصل على نسبة النقاء المطلوبة

59

وضح المقصود باالندماج النووي ؟
تفاعل نووي ٌتم فٌه دمج نواتٌن خفٌفتٌن النتاج نواة اثقل باالضافة الى طاقة

60

وضح المقصود بالتفاعل النووي الحراري ؟
هو التفاعل الذي ٌتطلب حدوثه حرارة لكً ٌبدأ

61

لماذا سمً تفاعل االندماج بالتفاعل النووي الحراري ؟
بما ان النوى موجبة الشحنة فان قوة التنافر تحول دون االندماج لذلك وحتى ٌحدث هذا التفاعل ٌجب ان تكون سرعة النوى كبٌرة
لتقترب كثٌرا من بعضها عن طرٌق رفع درجة حرارة المواد المتفاعلة

62

اعط امثلة على االندماج النووي ؟
 القنبلة الهٌدروجٌنٌة تفاعالت النجوم تعد مصدرا للطاقة الشمسٌة ( فً النجوم تحدث سلسلة اندماج لنوى الهٌدروجٌن لتكون نواة هٌلٌوم لتعطً كمٌات هائلة منالطاقة )

 63فسر  :تفاعل االندماج عكس االنشطار وفً كال التفاعلٌن ٌنتج طاقة ؟
فً كال الحالتٌن ٌحدؾ فرق فً الكتلة بٌن المواد الداخلة والمواد الناتجة ٌولد الطاقة
64

ما هو العامل االهم فً تدٌد مدى استقرار النواة ؟
طاقة الربط النووي لكل نٌوكلٌون

لكل مجتهد نصيب
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