
بسم ال الرحمن الرحيم

اعداد الساتاذ:معاذ القسايمه

الفصل الوال :المجال الكهربائي :

-تكميه الشحنه : شحنه اي جسم يجب ان تكون من مضاعفات شحنه اللكتروان .

-الشحنه النقطيه:ابعاد الجسام المشحونه صغيره جدا بالنسبه الى المسافات بينها .

-المجال الكهرائي عن نقطه: هو القوه الكهربائيه المؤثره في واحده الشحنات
الموجبه الموضوعه عند تلك النقطه .

-خاط المجال الكهربائي :المسار الذي تسلكه شحنه الخاتبار الموجبه حره الحركه
عند واضعها في المجال الكهربائي .

):هي كميه الشحنه الكهربائيه لكل واحده مساحه.σ-الكثافه السطحيه للشحنه (

س: علل شحنه اللكتروان الشحنه السااسايه في تكميه الشحنه؟

ج: شحنه اللكتروان اصغر شحنه حره في الطبيعه

لل غير منتظم س: علل يعد المجال الكهربائي الناشئ عن شحنه نقطيه مجا

ج: لنه غير ثابت بالمقدار واالتجاه 

س: اذكر العوامل التي يعتمد عليها المجال الكهربائي المنتظم 

) الكثافه السطحيه للشحنه على الصفيحتين1ج:

)السماحيه الكهربائيه للوساط الفاصل بين الصفيحتين 2

 نيوتن/كولوم)100س: ماذا نعني بقولنا ان المجال الكهربائي عند نقطه (

 كولوم)1 نيوتن) واالمؤثره على شحنه الخاتبار (100ج: اي ان مقدار القوه(
واالموضوعه في تلك النقطه 

ملحظه: حسب القانون ،وقيس على ذلك جميع مفاهيم المناهج ،وكذلك تعريف اي
وحده مثل(فولت، فاراد، تسل...)



اعداد الساتاذ:معاذ القسايمه

الفصل الثاني: المجال الكهربائي:

-الجهد الكهربائي عند نقطه : يمثل مقدار القوه الكهربائيه لكل واحده شحن
موضوعه عند نقطه في مجال كهربائي .

-فرق الجهد الكهربائي عند نقطتين :انه التغير في طاقه الوضع الكهربائيه لكل واحده
شحن عند انتقالها بين هاتين النقطتين في مجال كهربائي .

ساطوح تساواي الجهد: هو السطح الذي يكون الجهد عند نقاطه جميعها متساوايا
وايساواي قيمه ثابته .

س: اذكر العوامل التي يعتمد عليها جهد نقطه واالناشئ عن شحنه نقطيه؟

)مقدار الشحنه المولده للمجال الكهربائي (ش)1ج: 

) بعد النقطه عن الشحنه المولده للمجال الكهربائي (ف)2

)السماحيه الكهربائيه للهواء 3

س: علل فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم ثابت وال
يعتمد على المسار ؟

ج: لن القوه الكهربائيه قوه محافظه ,واشغلها ل يعتمد على المسار

س: علل تكون ساطوح تساواي الجهد دائما عاموديه على خاطوط المجال الكهربائي؟

ج:بما انه ل يوجد فوق في الجهد الكهربائي بين اي نقطتين وااقعتين على ساطح
تساواي الجهد ، فانه ل يلزم شغل لنقل شحنه على ساطح تساواي الجهد واحسب

 وايكون ذلكθ =0) وابما أن ش ل=صفر فان جتا θالعلقه (ش=ق.ف.جتا 
) θ =90صحيحا عندما (



اعداد الساتاذ:معاذ القسايمه

الفصل الثالث:المواساع الكهربائي:

المواساع الكهربائي : اداه تستخدم لتخزين الطاقه الكهربائيه.

المواساعه الكهربائيه: هي النسبه بين كميه الشحنه المختزله في المواساع وافرق الجهد
بين طرفيه(صفيحتيه).

س: اذكر العوامل التي تعتمد عليها مواساعه ذي الصفيحتين المتوازيتين؟

)ابعاده الهندسايه 1ج:

)السماحيه الكهربائيه للوساط الفاصل بين الصفيحتين2

 فولت)؟25س:نجد مواساع كتب عليه (

ج: هذا يعني انه يوجد حد اقصى للشحنه اوا الطاقه التي يمكن تخزينها في المواساع 

س: فسر ما يأتي يوجد حد اقصى للطاقه التي يمكن تخزينها في المواساع؟

ج:بسبب حدواث تفريغ كهربائي عبر الماده العازله الفاصله بين الصفيحتين مما
يؤدي الى تلف المواساع 

من التطبيقات العمليه للمواساعات : داره المصباح الوماض في آله التصوير
الفتوتوغرافي .واتسمى داره(المواساع-المصباح)

المساحه(أ)

المساحه بين الصفيحتين(ف)



تحولت الطاقه في هذه الداره=<  تتحرر الطاقه المختزنه في المواساع واتتحول الى
طاقه ضوئيه في المصباح 

س: متى تتوقف عمليه شحن المواساع؟ واما شكل الطاقه المختزنه 

ج: عندما يصبح فرق الجهد بين الصفيحتين يساواي فرق جهد المصدر. يختزن على
شكل طاقه واضع كهربائيه بالمجال الكهربائي بين اللوحين واهو الشغل الذي يبذله

مصدر الجهد (البطاريه)

 ت                     داره تفريغ المواساع      ت  



الفصل الرابع:التيار الكهربائي وادارات التيار المباشر:

-التيار الكهربائي(ت):كميه الشحنه التي تعبر مقطع موصل في واحده الزمن .

-السرعه النسياقيه : متوساط سارعه اللكتروانيات الحره داخال الموصل عندما
تنساق بعكس اتجاه المجال الكهربائي المؤثر فيها.

-المقاوامه الكهربائيه :اعاقه حركه اللكتروانات الحره في الموصل عند مروار تيار
كهربائي فيه.

-قانون اوام: ان التيار الكهربائي المار في الموصل الفلزي يتناساب طرديلا مع فرق
الجهد بين طرفيه عند ثبات درجه حرارته.

)م وامساحه1-المقاواميه لماده: تساواي عدديلا مقاوامه جزء من تلك الماده طوله(
 عند درجه حراره مجدده.²م )1مقطعه (

-فائقه الموصليه:واهي المواد التي تصبح مقاوامتها وامقاواميتها صفرلا عند درجه
حراره منخفظه .

-القوه الدافعه الكهربائيه(ق د): الشغل الذي تبذله البطاريه لدفع واحده الشحنات
الموجبه من القطب السالب الى القطب الموجب داخالها .

-القدره الكهربائيه: الشغل المبذوال لنقل شحنه بين نقطتين بينهما فرق في الجهد في
واحده الزمن.

-قاعده كيرتشوف الوالى: ان المجموعه الجبريه للتيارات عند اي نقطه تفرع في
داره كهربائيه يساواي صفرلا.

-قاعده كيرتشوف الثانيه: المجموع الجبري للتغيرات في الجهد الكهربائي عبر
عناصر اي مسار مغلق في داره كهربائيه يساواي صفرلا

س: علل ل ينتج تيار كهربائي عن الحركه العشوائيه لللكتروانات داخال الموصل؟

ج:لن متوساط عدد اللكتروانات الحره التي تعبر مقطع من الموصل باتجاه ما
يساواي متوساط عدد اللكتروانات التي تعبره بالتجاه المعاكس.

س:صف حركه اللكتروانات بالموصل اذا واصل الموصل مع بطاريه



ج: باتجاه وااحد (عكس اتجاه المجال)وابسرعه وااحده،وابحركه متعرجه حيث (فرق
الجهد)(ق د)   يولد  مجال =< يولد   تيار

س: علل السرعه النسياقيه لللكتروانات الحره في الموصلت الفلزيه نكون صغيره
ل تتعدى بضعه ملي مترات في الثانيه ؟

فف)في الموصلت الفلزيه1ج: )لن عدد اللكتروانات الحره في واحده الحجوم (
كبيره جدلا 

)بسبب العدد الهائل من التصادمات بين اللكتروانات بعضها مع بعض وامع ذرات2
العنصر الناقل لها

س: في اثناء حركه اللكتروانات الحره في الموصل تفقد جزلا من طاقتها الحركيه
واتنتقل الى ذرات الموصل ،ما اثر ذلك في كل من درجه حراره الموصل

،وامقاوامتها؟

ج: يزداد اتساع اهتزاز ذرات الفلز،واترتفع درجه حراره الموصل،وابالتالي تزداد
مقاواميه الفلز بارتفاع درجه حرارته.

س:اذكر اشكال المقاوامه ,واانواع المقاوامه حسب تصنيف اوام

ج: اشكال المقاوامه

انواع المقاوامات 

ثابته

فلزيه(اسالكا)

متغيره

كربونيه(اكثر اساخدام)

اواميه(تخضع لقانون اوام)

ل اواميه(ل تخضع لقانون اوام)



س:اذكر العوامل التي تعتمد عليها المقاوامه ،المقاواميه؟

المقاوامه

المقاواميه

س:اذكر اساتخدامين للمقاوامه؟

)في الجهزه واالدارات الكهربائيه للتحكم في قيمه التيار فيها1ج: 

) حمايه بعض الجهزه من التلف2

س:علل تنصب بحوث العلماء على انتاج مواد فائقه الموصليه في درجات الحراره
العاديه؟

)لصعوبه تبريد الموصلت1ج:

)ارتفاع التكلفه الماديه لتصبح فائقه الموصليه 2

س: صنف المواد حسب قيم المقاواميه الكهربائيه ؟

ج: 

س: علل تستخدم المواد العازله في صناعه مقابض ادواات صيانه الجهزه
الكهربائيه ؟

طول الموصل(طردي)

درجه الحراره (طرديه) ما عدا الزجاج واالمطاط

نوع الماده(مقاواميه)

مساحه مقطع الموصل(عكسي)

درجه الحراره(طرديه)

نوع الماده

مواد موصله:ذات مقاواميه كهربائيه صغيره جدا

مواد عازله:ذات مقاواميه عاليه

مواد شبه موصله:ذات مقاواميه متوساطه



ج:بسبب ارتفاع مقاواميه المواد العازله

على التوازي،بالداره الكهربائيه ؟V على التوالي،واالفولتميترAس:يوصل الميتر

 لن مقاوامته كبيره V) 2 لن مقاوامته صغيره   A) 1ج: 

س:توصيل مصابيح البيوت على التوازي علل؟

ج: اذا قطع سالك احدى المقاوامات يتوقف مروار التيار الكهربائي في تلك المقاوامه
فقط .

س: يتلشى(يتوقف) التيار عند فتح الداره الكهربائيه؟

ج:بسبب انعدام المجال وايتوقف امداد الشحنات بالطاقه .

س: تعمل البطاريه على نقل كميه ثابته من الشحنات؟

س:معادله الداره البسيطه تمثل صوره من صور حفظ الطاقه؟

ج:لن مقدار ما تنتجه البطاريه من طاقه (تبذل شغل لنقل الشحنات من القطب
السالب الى القطب الموجب داخالها) يستهلك بالمقاوامه الخارجيه واالداخاليه.

س:اذكر الحالت التي يكون فيها فوق الجهد بين طرفي البطاريه يساواي قوتها
الدافعه؟ 

)0)عندما تكون الداره مفتوحه (ت= 1ج: 

)0)عندما تكون المقاوامه الداخاليه مهمله (م د =2

س: يكون فرق الجهد بين طرفي البطاريه اقل من قيمه القوه الدافعه الكهربائيه
للبطاريه بمقدار(ت م د)؟

ج:بسبب اساتهلكا جزء من الطاقه التي تنتجها البطاريه في المقاوامه الداخاليه
للبطاريه حسب العلقه (ج=ق د-ت م د)

س: اذكر عناصر الداره الكهربائيه ؟

)المفتاح4)السالكا  3)المقاوامات  2)البطاريه  1ج: 

س:ما المبادئ التي اخاتص بها قاعدتا كيرتشوف ؟

)قاعده كيرتشوف الوالى: اخاتص مبدأ حفظ الشحنه1



)قاعده كيرتشوف الثانيه:اخاتص بمبدأ حفظ الطاقه2

الفصل الخامس:المجال المغناطيسي:

حفظ المجال المغناطيسي :هو الذي يسلكه قطب شمالي مفرد(افتراضي)عند واضعه
حرلا في اي نقطه داخال المجال المغناطيسي.

المجال المعناطيسي المنتظم:هو المجال المغناطيسي الثابت مقدارلا وااتجاهلا عند نقاط
جميعها.

المجال المغناطيسي عند نقطه ما:هو القوه المغناطيسيه المؤثره في واحده الشحنات
)م/ث عموديلا على اتجاه المجال المغناطيسي عند1الموجبه لحظه مروارها بسرعه(

تلك النقطه .

قوه لورنتز:هي محصله القوى الكهربائيه واالقوه المغناطيسيه على جسيمات
مشحونه متحركه في المجالين المتعامدين 

س: اذكر طريقتين لتخطيط المجال المغناطيسي ؟
)البره المغناطيسيه(حيث القطب الشمالي للبره هو اتجاه2)براده الحديد   1ج:

خاط المجال)

س: علل خاطوط المجال المغناطيسي خاطوط مقفله؟

ج:بسبب عدم واجود قطب مغناطيسي مفرد

س:علل خاطوط المجال المغناطيسي واايضلا خاطوط المجال الكهربائي ل تتقاطع؟

ج:لن اتجاه المجال المغناطيسي له اتجاه وااحد عند كل نقطه ،لو تقاطع خاطا مجال
لكان في نقطه التقاطع اتجاهات واهذا مستحيل.

س:اذكر ثلثلا من خاصائص خاطوط المجال المغناطيسي؟

)مقدار المجال:عدد خاطوط المجال التي تخترق واحده المساحه2)ل تتقاطع 1ج:
)المماس المرساوم عند اي نقطه على خاط المجال يمثل اتجاه3بشكل عامودي 

المجال عند تلك النقطه



ملحظه:خصائص خطوط المجال نفس خصائص خطوط المجال الكهربائي ولكن
الفرق الوحيد ان خطوط المجال المغناطيسي خطوط مقفله.

س: اذكر العوامل التي تعتمد عليها القوه المغناطيسيه المؤثره في شحنه تتحركا في
مجال مغناطيسي؟

)0) اذا كان الجسيم المشحون سااكنلا(ع=1ج:

)θ=180 أوا θ=0)اذا كان اتجاه السرعه موازيلا لتجاه المجال المغناطيسي(2

س:ما هو شرط الحركه الدائريه للجسيم المشحون؟

ج:متجه السرعه عمودي على متجه المغناطيسي.

س:اذكر اساتخداملا وااحدلا للمجال الكهربائي واالمجال المغناطيسي؟

ج:المجال الكهربائي:تسريع الجسيمات المشحونه.

المجال المغناطيسي:توجيه واالتحكم بالمسار للجسيمات المشحونه.

لل على الجسيم المشحون(علل)؟ س:القوه المغناطيسيه ل تبذل شغ

س:يستخدم المجال المغناطيسي في المسارعات النووايه(علل)؟

) لن اتجاه القوه المغناطيسيه عموديه على اتجاه الزاحه التي يحققها الجسيم1ج:
المشحون دائما.

فالطاقه الحركيه للجسيم ل تتغيرر لنط ح)Δ)واحسب مبرهنه الشغل واالطاقه (ش=2
السرعه ثابته ،فالمجال المغناطيسي يغير اتجاه سارعه الجسيم دوان تغيير مقداره.

س:ما الشرواط اللزمه تحققه لكي يعمل المجالن الكهربائي واالمغناطيسي معلا
لنتقاء سارعه محدده للجسيمات المتحركه؟

غ=ق كا =صفر =<     ق لورنتزج:ق 

س:اذكر اثنين من اساتخدامات مطياف الكتله؟

)لفصل اليونات المشحونه بعضها عن بعض وافق نسبه شحنه كل منها الى1ج:
)دراساه مكونات بعض المركبات الكيميائيه2كتلته   



س:اذكر العوامل التي تعتمد عليها القوه المغناطيسيه المؤثره على موصل به تيار؟

ج: مقدارلا

اتجاهلا

س: ما منشأ القوه المغناطيسيه المؤثره على موصل به تيار؟

ج:محصله القوى المؤثره على مجموعه الشحنات تمثل القوه المغناطيسيه على
الموصل.

س: كيف ييستدل على اتجاه القوى المغناطيسيه المؤثره على موصل به تيار ؟

لل للنزلق اوا الحركه2)اتجاه انحناء الموصل 1 ) ازاحته اذا كان قاب

س: اذكر الحالت التي ينعدم فيها القوه المغناطيسيه المؤثره على موصل به تيار ؟

)عندما يكون اتجاه التيار موازي لخطوط المجال2)انعدام التيار بالموصل 1

س:اذكر اسام اجهزه صمم عملها على القوه المغناطيسيه المؤثره في موصل به
تيار؟

) المحركا الكهربائي (المراواح،سايارات3) الغلفانوميتر 2) مكبرات الصوت  1ج:
هجينه)

س: ما واظيفه الغلفانوميتر؟ للكشف عن التيارات الصغيره

طول الموصل

مقدار التيار

مقدار اتجاه الجسم

جيب الزاوايه المحصوره بين ت&غ

اتجاه التيار

اتجاه المجال المغناطيسي



س: صف المجال المغناطسيس الناشئ عن مروار تيار في موصل ل نهائي؟

ج:على شكل دواائر متحره في المركز وايكون مستواها عمودي على الموصل؟

س:ما العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي عند نقطه واالناشئ من موصل
ل نهائي يسري به التيار؟

) المسافه بين السلك واالنقطه3) مقدار التيار 2)النفاذيه المغناطيسيه 1ج: 

س: صف المجال المغناطيسي في مركز حلقه يسري به التيار؟

ج: عمودي على مستوى الملف في المركز ،واتنحني كلما ابتعدنا عن مركز الملف
الدائري

س:اذكر العوامل التي يعتمد عليه المجال المغناطيسي في مركز حلقه يسري بها
تيار؟

) نصف قطر الملف4) مقدار التيار 3)عدد اللفات 2)النفاذيه المغناطيسيه 1ج:

س: اذكر اسام جهاز يعتمد عمله على الملفات الدائريه؟ج: المحول الكهربائي

س: اذكر العوامل التي يعتمد عليه المجال المغناطيسي في محور ملف لولبي يسري
به تيار؟ 

) نوع ماده قلب الملف4) طول(ل)  3 ) عدد لفاته(ن)  2) مقدار تيار الداره 1ج:

س: ما منشأ المجال المغناطيسي الناشئ عن ملف لولبي به تيار؟

ج: هو ناتج جمع اتجاهي للمجالت المغناطيسيه الناشئه عن التيار المار في الحلقات
الدائريه

س:علل يعد المجال المغناطسيس الناشئ عن ملف لولبي منتظملا بعيدلا عن طرفيه؟

)لها التجاه نفسه2) لن خاطوط المجال المغناطيسي داخاله متوازيه 1ج:

س:يصنع الملف اللولبي من اسالكا رقيقه وامتراصه ؟ج: حتى نحصل على مجال
منتظم 

س:ما الذي يميز المجال الناشئ  عن ملف لولبي ، واالمجال الناشئ من مغناطيس
مستقيم ؟ 



جيمتاز عنه بامكانيه التحكم في مقدار وااتجاهه عن طريق التحكم في التيار المار
فيه.

الفصل السادس:الحث الكهروامغناطيسي

):عدد خاطوط المجال المغناطيسي التي تخترق ساطحلا ماΦالتدفق المغناطيسي(
عموديلا عليه.

التيار الحثي:التيار المتولد في ملف نتيجه التغير في التدفق المغناطيسي عبره

ظاهره الحث الكهروامغناطيسي:ظاهره توليد التيار الحثي بسبب تغير التدفق
المغناطيسي عبر الملف

نص قانون فارادي:متوساط القوه الدافعه الكربائيه الحثيه المتولده في ملف يتناساب
طرديلا مع المعدل الزمني لتغير التدفق المغناطيسي الذي يخترقه

نص قانون لنز:اتجاه التيار الحثي في ملف يكون ،بحيث ينتج منه مجال مغناطيسي
حثي يقاوام التغيير في التدفق المغناطيسي المسبب له

الحث الذاتي: تولد قوه دافعه كهربائيه حثيه ذاتيه في ملف بسبب تغير التدفق
المغناطيسي من الملف ذاته 

محاثه الملف(ح):نسبه متوساط القوه الدافعه الكهربائيه الحثيه الذاتيه المتولده فيه الى
المعدل الزمني للتغير في التيار المار فيه 

س:تعد ظاهره الحث الكهروامغناطيسي المبدأ السااساي في العديد من التطبيقات
الحديثه،اذكر ثلث منها؟

) واحدات التخزين4) البطاقات الممغنطه 3) التصالت 2) مولدات الكهرباء 1ج: 

س: علل يتوقف تراكم الشحنات على طرفي الموصل بعد فتره من حركه الموصل
داخال المجال المغناطيسي؟



ج:بسبب التزان تصبح القوه الكهربائيه تساواي واتعاكس القوه الممغناطيسيه على
الشحنات

اقطاب،واالقاعده التي تحدد تحدد اتجاه التيارالحثيس: ما اسام القاعده التي 
المغناطيسي بالملف

ج:

س: علل ل يصل تيار الداره التي تحتوي على محث الى قيمته العظمى لحظه غلق
الداره؟

ج: لن تيار الداره بالملف ينشأ عنه مجال مغناطيسي فيزداد التدفق،فينشأ قوه دافعه
كهربائيه حثيه ذاتيه وافق قانون لنز تقاوام الزياده في تيار الداره.

س: علل ل يصل تيار الداره التي تحتوي على محث الى الصفر لحظه فتح الداره؟

ج:لن مجال المغناطيسي الناشئ عن تيار الداره يبدأ بالتناقص ،فيقل التدفق فتنشأ
قوه دافعه كهربائيه حثيه ذاتيه وافق قانون لنز تقاوام النقصان في تيار الداره.

الفصل السابع:مقدمه في فيزياء الكم

: ان الطاقه الشعاعيه المنبعثه اوا الممتصه تساواي عددلافرضيه بلنك(تكميه الطاقه)
صحيحلا من مضاعفات الكميه(ه ت د)

الظاهره الكهرواضوئيه: ان ساقوط ضوء على ساطح فلز يؤدي احيانلا الى انبعاث
الكتروانات منه.

التيار الكهرضوئي: هو التيار الناتج من حركه اللكتروانات المنبعثه من المهبط الى
المصعد 

جميعهاتيار الشباع:هو التيار الكهرضوئي الناتج من حركه اللكتروانات الضوئيه 
المتحرره من المهبط واالواصله الى المصعد

جهد القطع:هو فرق الجهد الكهربائي العكسي اللزم ليقاف اسارع اللكتروانات
الضوئيه 

):اقل طاقه يمتلكها فوتون الضوء تلزم لتحديد الكتروان من ساطحΦاقتران الشغل(
الفلز من غير اكسابه طاقه حركيه

قاعده مقبض اليد اليمنى قاعده لنز



تردد العتبه:اقل تردد للضوء يلزم لتحرير الكتروانات من ساطح الفلز

) يتحركا اللكتروان حول النواه في مدار دائري بتأثير قوه التجاذب1فرضيات بور:
الكهربائيه بين اللكتروان السالبه واالنواه الموجبه

)يوجد اللكتروان في مدارات محدده مستقره ليمكن للذره ان تشع اوا تمتص طاقه2
طالما بقي اللكتروان في مستوى طاقه معين

لل الى مستوى طاقه منخفض يبعث3 )عندما ينتقل اللكتروان من مستوى طاقه عا
طاقه على شكل فوتون،تكون الطاقه الشعاعيه المنبعثه مكماه تساواي فرق الطاقه

بين المستويين وايمتص اللكتروان طاقه اذا انتقل من مستوى طاقه منخفض الى
لل مستوى طاقه عا

المدارات المسموح لللكترون ان يوجد فيها هي التي يكون زخمه الزاوي فيها من(4
)مضاعفات المقدار 2/ه π)

للضوء طبيعه مزدواجه(موجبه-جسيميه):اي ان الضوء يسلك في حالت معينه
سالوكا الجسيمات ، حالت اخارى سالوكا الموجات

فرضيه دي برواي:بما ان للفوتونات خاواص موجبه واجسيميه ،فمن المحتمل ان
يكون لشكال الماده جميعها خاواص موجبه كما لها خاواص جسيميه

طاقه التأين: هي طاقه المدار الذي يوجد فيه اللكتروانات ليتحرر من الذره من غير
)2ن/13,6اكسابه طاقه حركيه واهذا تفسير اشاره السالب بالقانون (-

مستويات الثاره:واهي مستويات الطاقه التي تعلو مستوى الساتقرار(المدار الوال)

س:النتفاخ الزجاجي مفرغ من الهواء؟



ج:لكي ل تعلق جزيئات الههواء حركه اللكتروانات المنبعثه 

س:ما دوار واجود بطاريه قطبها الموجب(أ)؟

لل موجبلا                                  ج:تبذل شغ

س:ما دوار واجود بطاريه قطبها السالب(أ)؟

لل ساالبلا ج: تبذل شغ

س:ما الذي مكن اللكتروانات النتقال من المهبط الى المصعد؟

ج: طاقه الضوء الساقط

س: اذكر العوامل التي تعتمد عليها الطاقه الحركيه لللكتروانات المنطلقه من ساطح
الفلز؟

) اقتران الشغل(تناساب عكسي)2)تردد الضوء الساقط    1ج

س:اذكر العوامل التي تعتمد عليها اقتران الشغل

س:اذكر العوامل التي تعتمد عليها تردد العتبه               ج:  نوع ماده الفلز فقط.

س:اذكر العوامل التي تعتمد عليها طول موجه العتبه

س:عندما تتحرر اللكتروانات تتفاوات طاقتها الحركيه المنطلقه من ساطح الفلز؟

ج:واذلك حسب العمق الذي يتحرر منه اللكتروان،فكلما زاد عمق اللكتروان عن
ساطح الفلز تزداد التصادمات مع ذرات الفلز فتقل طاقته الحركيه

على ان معظم حجم الذره فراغمستندأ 

س: علل عند زياده شده الضوء الساقط يزداد التيار؟

والن كل فوتون يعطي طاقتهج:عند زياده الشده يزداد عدد الفوتونات الساقطه 
 (عمليه المتصاص ليست مستمره)فيزداد عدد اللكترواناتللكتروان فقط

المتحرره.

س: بين لماذا نجحت النظريه الجسيميه في تفسير واجود تردد  عتبه ،في حين لم
تنجح النظريه الموجبه؟



ج:لن النظريه الموجبه       تفرض ان الطيف متصل واعمليه المتصاص مستمره
واان الطاقه الممتصه تعتمد على شده الضوء الساقط

اما النظريه الجسيميه        تفرض ان الضوء طيف منفصل واان فوتون وااحد
يعطي طاقه للكتروان ،واان الطاقه الممتصه تعتمد على تردد الضوء الساقط

فلذلك يجب ان يكون هناكا تردد اوافى للضوء الساقط حتى يتحرر اللكتروان وايسمى
بتردد العتبه

عند زياده شده الضوء الساقط      زياده التيار(زياده عدد اللكتروانات)    (طح،ح
ق)ثوابث

عند زياده تردد الضوء الساقط     زياده(ح ث)     زياده(طح)     التيار(ثابت)

مقارنه ما بين الفيزياء الكلسايكيه واالفيزياء الحديثه:

موجاتالكلسايكيه
كهروامغناطيسي

ه

سايل مستمر
من الطاقه

ليس لها مقدار
محدد من

الطاقه

تعتمد على
شده الشعاع

كمات(فوتوناتالحديثه
(

واحدات
منفصله ليست

متصله

لها مقدار
محور من

الطاقه

تعتمد على
تردد الشعاع

مقارنه بين تنبؤات الكلسايكيه واالقيم التجريبيه 

النتائج التجريبيهكلسايكيه
اللكتروانات تمتص الطاقه بشكل مستمر

فعند زياده شده الضوء تزداد الطاقه
الحركيه 

فوتون وااحد يعطي طاقته للكتروان
وااحد واالطاقه الحركيه تعتمد على تردد

الضوء واليس الشده
اذا ساقط ضوء خاافت يحتاج اللكتروان

لبعض الوقت ليمتص ثم ينطلق من
السطح

النطلق الفوري لللكتروان من ساطح
)ϕبشرط(ط الفوتون<

عند زياده شده الضوء تنطلق
اللكتروانات بغض النظر عن تردد

الضوء

لن تتحرر اللكتروانات من ساطح الفلز
اذا كانت تردد الضوء الساقط اقل من

تردد العتبه



س: ما منشأ الطيف المتصل واما العوامل الذي يعتمدعليها هذا الطيف؟.

)طبيعه ساطح الجسم 2)درجه حراره الجسم 1ج:الجسام الساخانه،

س:ما منشأ الطيف المنفصل ،واما الهيئه التي يظهر بها كل طيف؟

ج:من الغازات ذات الضغط المنخفض في انابيب التفريغ الكهربائي

-طيف انبعاث خاطي:يظهر على هيئه خاطوط ملونه منفصله

طيف امتصاص خاطي:يظهر على هيئه خاطوط ساوداء تتخلل الطيف المتصل
للضوء

 اي عنصر؟س: ما الصفات المميزه لغار

ج: الطيف الخطي (النبعاثات اوا المتصاص)

) اوا يشع مقادير محدده من الطاقه؟Hس: يمتص اللكتروان ذره(

ج: لن الطاقه مكماه ،بسبب فرق الطاقه بين مستويات الطاقه 

e.v) 18) ان تبعث فوتونلا طاقته(Hس: هل يمكن لذره(

)2/ن13،6ج: ل لن طاقه المستويات مكماه حسب(-

e.v)4) مساوايه(-Hس: هل يمكن ان تكون احد مستويات ذره (

) مكماهHج:ل،فقيم الطاقه المسموح لذره(

س:بماذا يتفق بور مع بلنك في تكميه الطاقه؟

ج:بلنك: الطاقه مكماه لجسيم الجسام(تبعث واتمتص طاقه بكميات محدده)

) بسبب مستويات الطاقهHبور: الطاقه مكماه لذره(

س:اي المدارات يكون فيها اللكتروان اكبر سارعه؟

ج: المدار الوال



) ينتمي الخط الطيفي ذوا الطول الموجيHس: الى اي متسلسلت طيف ذره(
القصر؟ ج: اقصر طول موجي      اكبر تردد     اكبر طاقه      المدار الوال(

13،6(e.v

س: اذكر ظواهر للضوء طبيعيه موجبه واطبيعيه جسيميه؟

ج: موجبه: تداخال،حيود

جسيميه: ظاهره كهرواضوئيه،كومتون،الطيف الخطي 

س:علل الطبيعه الموجبه لتظهر في حاله الجسام الكبيره؟

س: علل الطبيعه الجسيميه هي الكثر ظهورلا في الحياه العمليه من التطبيقات
الموجبه

=ه/كا ع) لن كتل الجسام كبيره فتكون الموجاتʎج:واذلك حسب العلقه(
المصاحبه لها صغيره جدلا

س:الطبيعه المزدواجه لكل من الشعاعات واالماده احدى الفرضيات المهمه في
فيزياء الكم أ) بين ما تعنيه هذه العباره

سالوكا الجسمي لها، وااخار على السلوكا الموجي للمادهب) اعط مثال على 

أ)ان اي منهما يمكن ان يسلك سالوكا موجبلا اوا سالوكا جسيميلا

الفصل الثامن:فيزياء النواه

:مجموع عدد البرواتونات واالنيوتلوانات معلا(العدد الكلي))Aالنيوكليونات(

نظائر: ذرات للعنصر نفسه تتساواى انويتها في العدد الذري ،واتختلف في العدد
الكتلي

            الموجات المصاحبه لحركهالخليه الهرواضوئيه
اللكتروانات حول النواه



القوه النووايه: واهي قوه تجاذب ذات مدى قصير جدلاتربط النيوكليونات المتجاواره
في النواه

النشاط الشعاعي:عمليه النبعاث التلقائي للشعاع من النوى غير المستقره

مبدأ حفظ(الطاقه-الكتله): مجموعه الطاقه واالكتله للنوى واالجسيمات المتفاعله اوا
المضمحله مساوايلا مجموع الطاقه واالكتله للنوى واالجسيمات الناتجه في التفاعل اوا

الضمحلل 

مبدأ حفظ الزخام الخطي:ان الزخام الخطي للنوى واالجسيمات المتفاعله اوا المضمحله
يساواي الزخام الخطي للنوى واالجسيمات الناتجه من التفاعل اواالضمحلل 

سالسال الضمحلل الشعاعي الطبيعي:واهي مجموعه التحويلت المتتاليه التلقائيه
التي تبدأ بنواه نظير مشع لعنصر ثقيل،واتنتهي بنواه نظير مستقر

التفاعل النوواي: العمليه التي يتم فيها احداث تغيير في مكونات نواه ما

النشطار النوواي: تفاعل نوواي يحدث فيه انقسام نواه ثقيله ،عند قذفها
بنيونروان،الى نواتين متوساطتي الكتله،وايصاحب ذلك نقص في الكتله يتحول الى

طاقه

التفاعل النوواي المتسلسل:تتابع انشطار النوى الثقيله مثل اليورانيوم نتيجه قذفها
بنيوتروانات تنبعث من نوى يورانيوم انشطرت ساابقلا

الكتله الحرجه: الحد الدني من كتله اليورانيوم اللزم لمنع تسرب النيونروانات
واادامه التفاعل على المتسلسل

المفاعل النوواي:هو النظام الذي يعمل على توفير الظرواف المناسابه لساتمرار
تفاعل النشطار النوواي واالسيطره عليه

الندماج النوواي:عمليه اتحاد نواتين خافيفتين لتكوبن نواه جديده كتلتها اقل من
مجموع كتلتيها 

طاقه الربط النوواي(ط ر):مقدار الطاقه الخارجيه التي يجب ان تزواد بها النواه
لفصل مكوناتها عن بعضها نهائيلا 

س: ما اسام الجهاز المستخدم لتعيين كتل النوى ،واكتل مكوناتها بدقه؟

ج: جهاز مطياف الكتله



س: اذكر خاصائص النواه؟

) كروايه الشكل،من تجربه رذرفورد عندما قذف صفائح فلزيه مختلفه1ج:
))⅓A) نصف قطر النواه يعطى بالعلقه (نق=نق*(2بجسيمات الفا     

س:علل كثافه جميع النويه ثابته؟

ج:لن مكونات النواه هي نفسها للعناصر جميعها 

س:اذكر خاصائص القوه النووايه؟

) ل تعتمد على ما هيه4) قوه تجاذب   3) قصر مداها   2) كبر مقدارها  1ج: 
النيوكلون

س: ما نوع القوى لكل:

برواتون+برواتون=قوه تنافر كهربائيه+قوه تجاذب نووايه بشرط المدى
القصير(متلصقين)

برواتون+نيوتروان=قوه تجاذب نووايه

نيوتروان+نيوتروان=قوه تجاذب نووايه

س: ما العامل السااساي في اساتقرار النواه ،مفسرلا اجابتك؟

ج: عدد النيوتروانات، واذلك لن النيوتروانات متعادله كهربائيلا ،فتتأثر بالقوه النووايه
فقط.

)؟Z≤20س:في منحنى الساتقرار النوى الخفيفه مستقره(

ج: يكون عدد النيتروانات فيها مساوايلا لعدد البرواتونات

<)تقع ضمن نطاقZ>20 83س:النوى المتوساطه في منحنى الساتقرار(   
الساتقرار

ج:بسبب واجود عدد كبير من البرواتونات فيها،يزيد من قوى التنافر الكهربائيه بين
برواتوناتها بشكل كبير، ال ان عدد النيوتروانات في هذه النوى دائما عدد

االبرواتونات ،لذلك تبقى قوه التجاذب النووايه ساائده على قةه التنافر الكهربائيه.

)غير مستقره علل؟Z≤83س:النوى الثقيله(



) تباعد النيوكلونات بعضها عن بعض2لكبر حجم النواه )1
)تعاظم قوى التنافر الكهربائيه بين برواتونات النواه3

:ماذا تسمى هذه العلقه واماذا تبين؟2ل س^∆س:العلقه الرياضيه التاليه: ط=

ج:تسمى معادله اينشتين في تكافؤ (الطاقه-الكتله)،واتبين هذه العلقه انه يمكن
الحصول على طاقه هائله من مقدار صغير جدلا من الكتله

س: كتله النواه تكون دائملا اقل من مجموع كتل مكوناتها،فما تفسير هذا الفرق في
الكتله؟

ج:هذا الفرق في الكتله يتحول الى طاقه وافقلا لمعادله اينشتين في تكافؤ(الطاقه-
الكتله)

س:اذكر المبادئ الحفظ الربعه التي تخضع لها التفاعلت النووايه؟

)مبدأ حفظ العدد الذري(مبدأ حفظ الشحنه) 1ج:

)مبدأ حفظ العدد الكتلي2

) مبدأ حفظ(الكتله-الطاقه)4)مبدأ حفظ الزخام الخطي    3

)؟4ᾳ2)(4He2س:اذكر خاصائص الفا   (

AXZ             =>         A-4 Y Z-2+4ᾳ2ج:                                 

 )يتكون الجسيم الواحد من برواتونين2) دقائق(جسيمات) موجبه الشحنه1
) قدرتها على النفاذيه ضعيفه4)قدرتها عاليه على التأين  3وانيوتروانين 

)) )والماذا يصاحب هذا النبعاث فرق في الكتله ؟Y) ام (Xس: ايهما اكثر اساتقرارلا 

) اكثر اساتقرار، واالفرق في الكتله يظهر على شكل طاقه حركيه للنواتجYج (

س: قدره الفا عاليه على تأين الذرات الماده التي تصطد بها علل

س: قدره الفا على النفاذيه ضعيقه علل

س:تفقد دقائق الفا معظم طاقتها في التأين علل

ج:بسبب كبر كتلتها واكبر شحنتها،مما يجعل احتمال تصادمها مع ذرات الماده كبيرلا
عند مروارها في الماده



+AXZ       =>    AYZ+1)؟1ᵝ0)(0e-1-س:اذكر خاصائص بيتا(
0e-1+ṼṼ

)شحنتها صغيره فتكون قدرتها3)سارعتها عاليه جدلا 2)الكتروان ساالب الشحنه 1ج:
)كتلتها صغيره فتكون نفاذيتها كبيره 4على التأين قليله 

)1ᵝ0)( 0e+1+س:اذكر خاصائص بيتا الموجبه(البوزتروان)(
AXZ       =>        AYZ-1+0e+1+V

ج: نفس خاصائص اللكتروان لكن شحنه موجبه

س: ينبعث من النواه الكتروان،مع النواه ل تحتوي على الكتروانات ؟

ج: واذلك عندما يتحلل احد نيوتروانات النواه ينتج برواتون واالكتروان

س: علل تبعث النواه اللكتروان خاارجها ،واتبقى البرواتون داخال النواه؟

ج: بسبب صفر كتله اللكتروان ، وافق فرضيه دي برواي يكون الطول الموجي
المصاحب لللكتروان كبيرلا مقارنه بأبعاد النواه.

س:ينبعث من النواه بوزتروان،مع النواه ل تحتوي على بزتروان؟

ج: واذلك عندما يتحلل احد برواتونات النواه ينتج نيوتروان وابزتروان .

س: علل تبعث النواه البوزتروان خاارجها ، واتبقى النيتروان داخال النواه؟

ج:بسبب صغر كتله البزواتروان، وافق فرضيه دي برواي يكون الطول الموجي
المصاحب للبوزيتروان كبيرلا مقارنه بابعاد النواه

)ṼṼ() واضديد النيوترينوVس: ما خاصائص النيوترينو(

ج:مهمل الكتله واغير مشحون

)؟e-1)يصاحب (ṼṼ)واانبعاث(e+1)يصاحب(Vس:افترض العالم باوالي انبعاث(

)مبدأ حفظ(الكتله-الطاقه)2)مبدأ حفظ الزخام الخطي 1ج: ليحقق 

س: ما التغيرات التي تطرأ على النواه التي تبعث دقيقه بيتا؟



)،نتيجه تحلله1)عدد النيوتروانات يقل بمقدار(1ج

)1)اي يزداد العدد بمقدار (1)عدد البرواتونات يزداد بمقدار(2

)يبقى العدد الكتلي ثابت3

واتنتج نواه جديده اكثر اساتقرارلا

س: ما التغيرات التي تطرأ على النواه التي تبعث دقيقه بيتا الموجبه؟(البزواتروان)

)،نتيجه تحلله1)عدد البرواتونات يقل بمقدار(1ج:

)1)اي يقل العدد الزري بمقدار(1)عدد النيوتروانات يزداد بمقدار(2

)يبقى العدد الكتلي ثابت3

واتنتج نواه جديده اكثر اساتقرارلا 

*AX)؟       ل 0ل0س: اذكر خاصائص اشعه غاما(
Z    =>         AXZ+

) ليس لها كتله2) اشعه كهروامغناطيسيه(فوتونات) 1ج:

) قدرتها على النفاذيه عاليه4)ذات طاقه عاليه جدلا 3

)قدرتها على التأين منخفضه لن ل شحنه لها5

س: علل تبعث النواه اشعه غاما(ل)؟

ج:عندما تبعث نواه ما دقائق الفا اوا بيتا فان النواه الناتجه –غالبا-تبقى مثاره
 النواه تتخلص من هذه الطاقه باعثه اشعهوالكي تستقرلمتلكها طاقه زائده 

غاما.

س:اذكر اسام سالسال الضمحلل الشعاعي الطبيعي؟   

)238U92)سالسله اليورانيوم،تبدأ بنظير(1ج:    

)235U92)سالسه الكتينيوم،تبدأ بنظير(2

)232Th90)سالسه الثوريوم،تبدأ بنظير(3



س:ما السااس الذي تسمى فيه السلسله ،واما العنصر الذي تنتهي فيه؟

ج:تسمى السلسه باسام العنصر الطول عمرلا فيها واتنتهي جميع السلسال بنواه
احد نظائر الرصاص المستقر

س: اكتب الصيغه العامه للتفاعل النوواي الصناعي؟واما دلئل كل رمز؟

a+x      =>     (c.n)*       =>     y+bج:

:q:    الجسيم القذيفهx:      النواه الهدفyالنواه الناتجه

)*c.nالنواه المركبه: واهي حاله انتقاليه مؤقته تتحلل ساريعلا في التفاعل:(
النوواي 

اشعاع نوواي صناعي:واهو الشعاع الصادر عن النواه المركبه 

:b الجسيم الناتج يمتلك طاقه حركيه اكبر منy

)وااكسابها طاقه حركيه لتتمكن من اخاتراق النواه؟aس:كيف يتم تسريع القذيفه (

ج: باساتخدام المسارعات النووايه

س:ما افضل القذائف النووايه المستخدمه في انتاج النظائر المشعه؟

)لنه متعادل كهربائيلا، فل يتفاعل مع النواه تجاذبا اوا تنافر0ἦج: النيوتروان(

س: ما اهميه التفاعلت النووايه الصناعيه؟

) امكانيه تحويل عنصر معين الى عنصر اخار 1ج: 

انتاج النظائر المشعه)2

)للحصول على جسيمات اوا اشعه ذات طاقه عاليه3

س: ما العنصر المشع المستخدم في عمليه التعقب،واالعلج بالشعه؟

ج: التعقب : الصوديوم المشع للكشف عم واجود انسدادات في الواعيه الدمويه 



)لقتل الخليا السرطانيه باشعه غاما الناتج60co27العلج بالشعاع:الكوبالت(

)60co27من (

س:اذكر العوامل التي تعتمد عليها الضرر البيولوجي للشعاع النوواي؟

س: عند العلج بالشعاع النوواي لبد من مراعاه بعض المور اذكرها؟

)العضو المعرض له3) طاقه الشعاع    2) تحديد نوع الشعاع   1ج:

)مدى قرب الجسم من مصدر الشعاع 5)زمن التعرض للشعاع   4

س: اي الشعاعات اكثر خاطوره على صحه النسان؟

ج: الفا : داخال الجسم لقدرته على التأين واتحدث تفاعلت كيميائيه تؤدي الى
اتلف الخليا واتحويل الخليا السليمه الى خاليا سارطانيه واحدواث طفرات

غاما: خاارج الجسم لقدرتها على النفاذيه

س: اذكر شرواط حدواث النشطار النوواي؟

)نيتروان بطيئ235U92   (2) توفر الكتله الحرجه من (1ج: 

س:اذكر نواتج النشطار النوواي؟

)141Ba56) ،واباريوم (92Kr36) كريبتون(1ج: 

)نيتروان اوا ثلث نيتروانات ساريعه2
) كميه هائله من الطاقه3

س: ما اهميه تفاعل النشطار النوواي؟

ج: تكمن اهميته في الطاقه الهائله للساتفاده من هذه الطاقه في نواحي الحياه

س: ما العنصر الذي يشكل معظم كتله النجوم؟

)Hج: الهيدرواجين(



س: ماذا يسمى تفاعل الندماج النوواي بالتفاعل النوواي الحراري؟

ج: لن النوى الداخاله في تفاعل الندماج تحتاج الى رفع درجه حرارتها تحت
ضغط هائل للتغلب على قوه التنافر الكهربائيهه حيث نظائر الهيدرواجين موجبه

الشحنه

س: علل يصعب اجراء الندماج النوواي في المختبرات العلميه؟

ج:لعدم توافر درجات الحراره العاليه واالضغط الهائل اللزمان لحدواث الندماج
النوواي ؟

س:صف كتل المواد الداخاله واالمواد الخارجه بالندماج النوواي؟

ج: يكون مجموعه كتل النوى الداخاله في التفاعل اكبر من مجموع كتل النوى
واالجسيمات الخارجه من التفاعل طبعا فرق الكتله يتحول الى طاقه 

معادلتا حفظ



*اعزائي الطلبه اما بالنسبه لصيغه ماذا نعني بقولنا...

كما اتفقنا على القانون...

<دمتم للنضال >

معاذ القسايمه


	4)المدارات المسموح للالكترون ان يوجد فيها هي التي يكون زخمه الزاوي فيها من مضاعفات المقدار(ﻫ/2π)

