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 الفصل االول : ) المجاالت المغناطيسية (

1)-1) 

 المغانط الدائمة والمؤقتة

 مقدمة :

 سنة مضت 2000ُعرفت املغانط واجملاالت املغناطيسية منذ اكثر من 

سنة تقريبا  900يف صورة بوصالت مالحية قبل  واستخدم البحارة الصينيون املغانط

مغانط  ودرس العلماء منذ القدم يف احناء العامل كافة الصخور املغناطيسية اليت تسمى

 طبيعية .

 

 

س  /: ماهو االجتاه الذي تشري إليه الطرف االمحر من أبرة البوصلة وما االجتاه الذي 

 يبتعد عنه ؟

 .للبوصلة حنو القطب اجلنوبي مبتعدا عن القطب الشمالي: يتجه الطرف الشمالي  1جـ
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 س /: ما املقصود بكل من :

 . هو اجملال احمليط بالكرة االرضية :اجملال اجلاذبي االرضي 

 . هو اجملال احمليط بالشحنةاجملال الكهربائي :

 . هو اجملال احمليط باملغناطيساجملال املغناطيسي :

 س/: ماهي البوصلة :

 مغناطيس صغري حر الدوران .هو 

 س/: هات أمثلة على أجهزة تعتمد على اثار املغناطيس والتيارات الكهربائية ؟

 أجهزة العرض . -4السماعات        -3أالت التصوير       -2التلفاز          -1

 س/:ماهي خصائص املغناطيس ؟

 واالخر جنوبي .املغناطيس مستقطب ؛ الن له قطبان متعاكسان احدهما مشالي  -1

 قطبان املغناطيس املتشابهان يتنافران واملختلفان يتجاذبان . -2

القطب املغناطيسي الشمالي البرة البوصلة يشري حنو الشمال ، لذلك جيب أن يكون -3

 القطب املغناطيسي اجلنوبي لألرض بالقرب من القطب الشمالي اجلغرايف هلا .
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 س /: ماهي أنواع املغناطيس ؟

 دائم  -2ؤقت           م -1

 س/: عرف اجملاالت املغناطيسية :

هي املنطقة احمليطة باملغناطيس او املنطقة احمليطة بسلك حيمل تيار كهربائي . وهي 

 كمية متجهه .

 خطوط اجملال املغناطيسي :* 

 

 . جلنوبوتدخل من ا الشمالخترج خطوط اجملال املغناطيسي من 

 : س:/ ماهو التدفق املغناطيسي

 هو عدد خطوط اجملال املغناطيسي اليت متر خالل السطح .
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 .*مالحظة : خطوط اجملال املغناطيسية وهيمة

 س /: علل خطوط اجملال املغناطيس وهيمة ؟

 ملساعدتنا على تصور اجملال املغناطيسي .

 مالحظات :

 التدفق املغناطيسي يتناسب طرديا مع شدة اجملال . -1

 .مركز عند القطبني حيث ال يكون اجملال املغناطيسي عندها أكربالتدفق املغناطيسي  -2

 الكهرو مغناطيسية :*

م جتارب على التيار الكهربائي املار يف  1820بعد أن اجرى العامل اورستد عام 

 .االسالك اتضح ان التيار يولد جمال مغناطيسي وتشكل منط يف صورة دوائر متحدة املركز

 الكهربائي إىل االعلى ويدور من اليمني إىل اليسار .مالحظة : اجتاه التيار 

 س /: كيف حندد اجتاه اجملال املغناطيسي الناتج من مرور تيار يف سلك ؟

 عن طريق قاعدة اليد اليمنى .

 س/: كيف نستخدم قاعدة اليد اليمنى املقبوضة ؟
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 اجملال املغناطيسي .يكون اجتاه التيار مع االبهام ، ويكون اجتاه ألتفاف االصابع مع 

 مالحظة : نستخدم قاعدة اليد اليمنى املقبوضة لتحديد اجتاه اجملال املغناطيسي .

 *متثيل اجملال املغناطيسي :

 اذا كان التيار مستقيم -1

 

 اذا كان التيار حلزوني -2
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 اذا كان التيار يف حلقة دائرية  -3

 

 س/: عرف املغناطيس الكهربائي  

 عن مرور تيار كهربائي مبلف سلكي .مغناطيس ناتج 

2)-1) 

 القوى الناجتة عن اجملاالت املغناطيسية

 : مقدمة

 كان أمبري يدرس سلوك املغانط الحظ ان التيار الكهربائي يولد جماال مغناطيسيا مشابها

للمجال املغناطيسي الناتج عن مغناطيس دائم ، والن اجملال املغناطيسي يؤثر بقوة يف 

املغانط الدائمة فقد افرتض أمبري انه توجد قوة تؤثر يف السلك الذي يسري فيه تيار عند 

 وضعه يف اجملال املغناطيسي .

 ( :(F* القوة املغناطيسية 

 كهربائي موضوع يف جمال مغناطيسي .هي القوى اليت تؤثر يف سلك يسري فيه تيار 

 حيث أن  F=ILB *قانون القوة املغناطيسية :
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:F  ( القوى املغناطيسيةN               ):I ( التيار الكهربائيA) 

:L  ( طول السلكm                      ) :B  ( شدة اجملال املغناطيسيT) ) تسال( 

 ات :مالحظ

 (B( واجملال املغناطيسي )Iعاموديا على كل من : التيار ) Fاجتاه القوة املغناطيسية -1

 حتديد اجتاه القوة املغناطيسية عن طريق قاعدة اليد اليمنى املفتوحة ) الثالثة (. -2

وحدة اجملال املغناطيسي تساوي :  -3
MA

N
T

.
 

يف سلك مستقيم موضوع عاموديا على جمال  5A: يسري تيار كهربائي مقداره  1مترين 

 ؟ 0.10mفأحسب القوة املؤثرة يف سلك طوله  0.04Tمغناطيسي منتظم ، شدته 

 احلل :

 

 

موضوع عاموديا يف جمال  0.50mيف سلك طوله   8A: يسري تيار مقداره  2مترين 

 ما مقدار القوة املؤثرة يف السلك ؟ 0.40Tمغناطيسي منتظم مقداره 

 احلل :
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وموضوع عاموديا 10cm: ما مقدار التيار الذي جيب ان يسري يف سلك طوله  3مترين 

 ؟ 0.38Nلتتأثر بقوة مقدارها  0.49Tيف جمال مغناطيسي منتظم مقداره 

 احلل :

 

 

 

 * مكربات الصوت :

هي أجهزة تعمل عن طريق تغري التيار املار يف ملف موضوع يف جمال مغناطيسي، ويتصل 

ورقي يتحرك عندما يتحرك امللف ، وعندما يتغري التيار يهتز املخروط امللف مبخروط 

 حمدثا صوتا .

 س/: ماهي احملرك الكهربائي :

هو جهاز حيتوي على ملف موضوع يف جمال مغناطيسي وعندما مير تيار كهربائي يف 

 هذا امللف يدور بتأثري القوى املغناطيسية .

 س /: ماهو اجللفانوميرت :

لقياس التيارات الكهربائية الصغرية جدا ، وميكن حتويله إىل أميرت جهاز يستخدم 

 تمر .وفول

 س/: ماهي تطبيقات القوى املغناطيسية :
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 مكرب الصوت  -1

 احملرك الكهربائي -2

 اجللفانوميرت -3

مالحظة / القوى اليت يؤثر بها اجملال املغناطيسي يف جسيم مشحون متحرك القوة 

متحرك عموديا على اجملال املغناطيسي تساوي حاصل ضرب املؤثرة يف جسيم مشحون 

 شدة اجملال املغناطيسي يف كل من سرعة اجلسم وسرعته .

 6بسرعة  0.50T: يتحرك إلكرتون عاموديا على جمال مغناطيسي شدته  1مترين 

m 610×4 ما مقدار القوة املؤثرة يف االلكرتون ؟ 

 احلل :

 

 

 

 

:تتحرك حزمة من اجلسيمات الثنائية التأين فقد كل جسم إلكرتونني لذا اصبح  2مترين 

عموديا على اجملال  see/m 410×3كل جسيم حيمل شحنتني أساسيتني ، بسرعة 

 ما مقدار القوة املؤثرة يف كل أيون ؟ T 2-^10×4املغناطيسي الذي شدته 

 احلل :
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 .1.6×10-6 ( يف 2إلتكرونني نضرب يف )مالحظة : اذا طرح يف السؤال 

 الفصل الثاني ) الحث الكهرومغناطيسي (

1)-2) 

 التيار الكهربائي الناتج عن تغري اجملاالت املغناطيسية

 مقدمة :

اكتشف مايكل فارادي انه اذا حترك سلك داخل اجملال املغناطيسي فسوف يسري فيه 

 . احلث الكهرومغناطيسي تيار كهربائي وهذه ظاهرة

 س :/ على ماذا يعتمد التيار املتولد من اجملال املغناطيسي ؟

 على الزاوية احملصورة بني متجه سرعة السلك واجتاه اجملال املغناطيسي .

 س :/ متى تكون أكرب قيمة للتيار ؟

 . مع اجملال املغناطيسي عاموديا عندما تكون سرعة السلك

 القوة الدافعة الكهربائية احلثية :  ماهي*
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،  EMFهو فرق اجلهد الناتج بني طريف السلك ويقاس بوحدة الفولت ويرمز له بالرمز 

 . والقوة الدافعة احلثية ليست قوة بل هي فرق جهد

EMF = BLV ( sinالقانون :   حيث أن : ( 

:EMF ( القوة الدافعة احلثيةV           ):B  ( شدة التياراملغناطيسيT ) 

:L  ( طول السلكm                            ):v  ( سرعة السلكsee/ (m 

 

عاموديا على اجملال  m/see 7بسرعة  0.2m: يتحرك سلك مستقيم طوله  1مترين

 أوجد القوة الدافعه الكهربائية ؟ T 2-10×8املغناطيسي الذي شدته 

 احلل :
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عاموديا على اجملال  m/see 0.2بسرعة  0.3m: يتحرك سلك طوله  2مترين 

 أوجد : 1Tاملغناطيسي شدته 

:a       القوة الدافعة الكهربائية احلثيةb :  15مقدار التيار املولد علما بأن مقاومته 

 احلل :

 

 

عاموديا على جمال  m/see 20إىل اعلى بسرعة 0.5m: يتحرك سلك طوله  3مترين 

 أوجد : 0.4Tمغناطيسي أفقي مقداره 

 

:a       القوة الدافعه الكهربائية احلثيةb :  6مقدار التيار املولد علما بأن مقاومته 

 احلل :
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 A 0.1والتيار شدته  0.32vاذا علمت ان القوة الدافعة احلثية تساوي : 4مترين 

 فأوجد سرعه اجملال املغناطيسي ؟ 8Tواجملال املغناطيسي شدته 

 احلل :

 

 

 

 * املولدات الكهربائية :

 

حيول املولد الكهربائي الدينمو الذي اخرتعه مايكل فاراداي أن الطاقة امليكانيكية 

 تتحول إىل طاقة كهربائية .

 * يرتكب :
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السلكية اليت توضع داخل جمال يرتكب املولد الكهربائي من عدد من احللقات 

 مغناطيسي قوي ، والسلك ملفوف حول قالب من حديد ؛ لزيادة شدة اجملال املغناطيسي

 س:/ كيف يولد التيار الناتج عن مولد كهربائي؟

 *يتولد التيار املتولد اثناء دوران احللقة السلكية يف اجملال املغناطيسي .

 تغري الزمن عن دوران احللقة .* التيار املتولد يف احللقة السلكية م

 مرتدد ) متناوب (. * التيار املتولد يف الدينمو هو تيار

 

 

 التيار واجلهد الفعال : - 

 التيار الفعال :

II
2

2
 

 اجلهد الفعال :
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VV
2

2
 

عظمى  مترين : أوجد مقدار اجلهد الفعال يف مولد تيار مرتدد يولد جهد ذا قمية

 ؟ 170vمقدارها

 احلل :

 

 

2)-2) 

 تغري اجملاالت املغناطيسية يولد قوة دافعة كهربائية حثية

 مقدمة :

عندما يتولد تيار يف مولد يكون بسبب ان امللف داخل اجملال املغناطيسي ونتيجة لتوليد 

 التيار يف امللف تأثر قوة يف االسالك .

 قانون لينز :

 عكس اجملال املغناطيسي . دائما اجتاههأن التيار املتولد يكون 

 س: ماهو التيار املتولد :

هو تيار متولد يف قطعة حديد تتحرك يف جمال مغناطيسي وتولد جمال مغناطيسي معاكس 

 الجتاه احلركة اليت ولدت التيار .

 س:ماهو احلث الذاتي :
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 يف سلك يتدفق فيه تيار متغري . EMFهو حث قوة دافعة كهربائية 

 احملوالت الكهربائية :* 

تستخدم احملوالت الكهربائية اخلافضة لتقليل اجلهد الكهربائي يف خطوط نقل القدرة 

 الكهربائية إىل مستوى تتناسب مع احتياجات املستهلك .

 االجهزة املنزلية . –تستعمل احملوالت يف حياتنا اليومية : املسافات الطويلة 

 تزويد اجلهد الكهربائي . مالحظة : احملول يستخدم لتخفيض او

 مغناطيسية (  الكهروالفصل الثالث )  

1)-3) 

 تفاعالت اجملاالت الكهربائية واملغناطيسية واملادة

 * جتربة طومسون مع االلكرتونات :

 

  م1897عام  متى حدثت :

 كيف حدثت :
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وفق يعمل املغناطيس داخل املطياف على احنراف االيونات املوجبة يف احلجرة املفرغه 

كتلتها وتسجل العملية يف احلجرة املفرغه يف لوح فوتوجرايف أو على كاشف مصنع من مادة 

 صلبة .

س: ما املقصود بـ 
m

q: 

 هي نسبة شحنة االلكرتون إىل الشحنة .

 

 س: ماهي انابيب أشعة املهبط :

فرق جهد كبري بني املهبط  هي أجهزة تولد حزمة االلكرتونات ، باستخدام االشعة اليت هلا

) الكاثود ( واملصعد ) االنود ( فتنبعث االلكرتونات من املهبط وتتسارع حنو املصعد بواسطة 

 اجملال املغناطيسي .

 س: ما نتائج جتربة طومسون :

 

 

 رتونية ؟س: ماذا استخدم طومسون لتوليد قوة تسبب احنراف احلزمة االلك

 استخدم قوة اجملال الكهربائي .

 مالحظات : 

 .مطياف الكتل  يستخدم لتحليل نظائر العنصر والنتاج االيونات هو -1
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 من عالقة الطاقة احلركية لاليونات املتسارعة من السكون خالل فرق جهد معلوم.  -2

 

 س: ماهي النظائر ؟ 

 هي العناصر الكيميائية املتشابهة واملختلفة يف العدد الكتلي .

 

 

 m/see 5^10×2وبسرعة     kg 9.11×3110مترين : يتحرك إلكرتون كتلته 

ما مقدار نصف قطر  T 2-10×5.3داخل أنبوب اشعة املهبط على جمال مغناطيسي شدته

 املسار الدائري الذي يسلكه االلكرتون ؟

 احلل :

 

 

 

 

 س:/ عرف مطياف الكتل ؟

قياس كتله الذرات املتأينة  جهاز يستخدم يف اجملالني الكهربائي واملغناطيسي يف

 واجلزيئات وحيدد نسبة شحنة االيون إىل كتلته .
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 كيف ُيستخدم جهاز مطياف الكتل :

يستخدم لدراسة النظائر وقياس النسبة بني االيون املوجب وكتلته ويستخدم النتاج االيونات 

 بني االقطاب جماال كهربائي لاليونات . vاملوجبه ويستخدم ليولد فرق جهد 

 س: ماهو االيون :

 هي الذرة اليت تفقد عدد االلكرتونات .

 

 

 س/: كيف حنسب سرعة االيون ؟

جنعل االيونات بسرعة حمددة متر االيونات داخل جماالت كهربائية ومغناطيسية 

فيها وااليونات اليت تّعرب اجملالني دون حدوث احنراف ملسارها تدخل منطقة تتعرض 

 جملال مغناطيسي منتظم فقط .

 * نسبة شحنة االيون إىل كتلته يف مطياف الكتل :

22

2

rB

v

m

q
  : حيث أن 

:q  ( شحنة االيونc       ) :m ( كتلتة املطيافkg )         :r( نصف القطرm) 

:v( فرق اجلهدv            ):B ( شدة اجملال املغناطيسيT )      

نسبة شحنة ايون إىل كتلته يف مطياف الكتلة تساوي مثلي فرق اجلهد مقسوما على حاصل 

 يف مربع نص قطر املسار الدائري .ضرب مربع مقدار اجملال املغناطيسي 



21 
 

( حيث تسرع 2مترين : ينتج مشغل مطياف الكتلة حزمة ذرات نيون ثنائية التأين ) +

ثم يتم ادخاهلا يف جمال مغناطيسي شدته  34vهذه احلزمة اوال بواسطة فرق جهد قدره 

0.050T  53فتنحرف يف مسار دائري نصف قطرهm أوجد كتلتة ذرة النيون ؟ 

 احلل :

 

 

2)-3) 

 اجملاالت الكهربائية واملغناطيسية يف الفضاء

 مقدمة :

 على الرغم من أنك قد ال تدرك املوجات الكهرومغناطيسية اال انك تعتمد عليها يوميا مثل :

 بث االشارات من حمطات االذاعه والتلفزة  ومن االمثلة :

 أجهزة التحكم الرميوت او اهلواتف اخللوية . –املايكرويف  –االقمار الصناعية 

* يف القرن التاسع عشر حدث تقدم يف فهم املوجات املغناطيسية وادى هذا التطور اىل تطوير 

 أجهزة وتقنيات جديدة .

 الكهرومغناطيسية :س/: ما خصائص املوجات 

 تنتقل يف الفضاء  -1

 (.3×810) سرعتها مثل سرعة الضوء  -2
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 * تعريف املوجة الكهرومغناطيسية :

 موجة ناجته عن التغري املزدوج يف اجملالني الكهربائي واملغناطيسي وتنتقل يف الفضاء .

 * العالقة بني الطول املوجي والرتدد :

القانون :
F

v
 : حيث أن 

:  ( الطول املوجيm     ):v  ( السرعةm\see      ):F  ( الرتددHZ ) 

 ؟ HZ1410×5.7: ما طول موجة الضوء االخضر اذا كان تردده  1مترين 

 احلل :

 

 

 

 ؟ m2-10×2.2: ما تردد موجة كهرومغناطيسية  طوهلا املوجي  2مترين 

 احلل :
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 ؟HZ1910×3.2:ما مقدار سرعة موجة كهرومغناطيسية يف اهلواء ترددها  3مترين 

 احلل:

 

 

 

 * انتشار املوجة خالل وسط او مادة :

سية يف الفضاء هي سرعة الضوء بينما سرعة املوجة تعتمد على سرعة املوجة الكهرومغناطي

 ثابت بالنك للعازلية الكهربائية .

k

C
V  

 فما مقدار سرعة انتقال الضوء؟ 1.77: اذا كان ثابت العزل الكهربائي للماء  1مترين

 

 

 

فما مقدار ثابت العزل  see \m810×2.4:اذا كانت سرعة الضوء خالل مادة  2مترين 

 الكهربائي للمادة ؟
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اوجد الطول املوجي علما بأن تردده   1.52: اذا علمت ان ثابت العازلية ملادة  3مترين 

0.66 HZ ؟ 

 

 

 * تعريف الطيف الكهرومغناطيسي :

هو طيف يتكون من مدى الرتددات واالطوال املوجية اليت تشكل مجيع اشكال االشعاع 

 الكهرومغناطيسي .

 

 * تعريف االشعاع الكهرومغناطيسي :

 هي الطاقة اليت تشع على شكل موجيات كهرومغناطيسية .

 

 *تعريف الكهرباء االجهادية :

هي خاصية للبورة تسبب احننائها او تشوهها فتولد تذبذبات كهربائية عند تطبيق فرق 

 . بلورة الكوارتز جهد عليها مثل :

 

 * تعريف املستقبل :
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هو جهاز هوائي حيتوي على ملف ومكثف وكاشف لفك االشارة وحتليلها باالضافة إىل 

 املضخم .

 

 السينية : * تعريف االشعة

 هي موجات كهرومغناطيسية هلا تردد كبري.

 الفصل الرابع ) نظرية الكم (

1)-4) 

 النموذج اجلسيمي للموجات

 مقدمة :

بقيت بعض املشكالت لدى الفيزيائيني حباجة إىل حل ؛ الن ما اشارت إلية نظرية 

ماكسويل أن الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسية حمضة مل يستطع تفسري بعض 

 املشكالت :الظواهر املهمة االخرى ومن 

 امتصاص أو انبعاث االشعاع الكهرومغناطيسي . -1

 الطيف املنبعث من جسم ساخن . -2

 تفريغ اجلسميات املشحونه كهربائيا . -3

 * االشعاع من االجسام املتوهجة :
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مل تستطع نظريات العامل ماكسويل للموجات الكهرومغناطيسية تغيري االشعاعات املشاهدة 

املنبعثة من االجسام املتوهجة ويعد املصباح الكهربائي مثاال على انبعاث الضوء املرئي 

 تتوهج الفتيلة النها ساخنة .واالشعة حتت احلمراء حيث 

 

 * تعريف طيف االنبعاث :

 ضوء ينبعث من االجسام الساخنة واملتوهجة يف نطاق حمدد من الرتددات .

 مالحظات :

 تشع االجسام املتوهجة اطيافا مع زيادة درجة حراراتها . -1

مثل كلما كانت درجة احلرارة بالكالفن كبرية كانت قدرتها على نتاج طاقة اكرب  -2

 الشمس .

 فشل ماكسويل يف تفسري الطيف املنبعث من االجسام املشعة . -3

 م حساب الطيف املنبعث من االجسام املشعة .1900جنح بالنك يف عام  -4

 

 * اقرتاحات بالنك :

 طاقة اهتزاز الذرة يف االجسام الصلبة هلا ترددات حمددة . -1

 عندما تهتز .الذرات ال تشع دائما موجات كهرومغناطيسية  -2

 الذرات تبعث اشعاع طيفي عندما تتغري طاقة اهتزازها. -3
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 الطاقة املكماة أي انها توجد على شكل حزم وكميات معينة . -4

 

 * معادلة بالنك :

متكن بالنك من حساب الطيف اعتمادا على فرضية تنص على ان الذرات غري قادرة على 

 اهتزاز الذرات هلا ترددات حمددة .تغري طاقتها بشكل مستمر فافرتض أن طاقة ا

 

 قانون بالنك :

E=nhF : حيث أن 

:E  ( طاقة اهتزاز الذرةJ          ) 

 :n  عدد صحيح 

:h  34-^10ثابت بالنك 
HZ

j×6.626    

:F  ( الرتددHZ) 

 = تردد العتبة .foحيث أن  E=nhFoمالحظة : طاقة اهتزاز الذرة احملددة = 

مترين : احسب طاقة اهتزاز ذرة شعاع متوهج يف املستوى الثاني علما بأن اهزازها مبقدار 

23 HZ ؟ 

 احلل :



28 
 

 

 

 

 

 

 س : ماهي ظاهرة التأثري الكهروضوئي :

 .سطوح الفلزات عند سقوط شعاع كهرومغناطيسية مناسب عليها منهو انبعاث الكرتونات 

 عرف تردد العتبة ؟س: 

 الساقطة اليت ميكنها حترير الكرتونات من العنصر .هو اقل تردد لالشعة 

 س: ماهي الفوتونات :

 هي جسمات من شعاع الضوء ليس هلا كتلة وهلا طاقة .

 مالحظة : اذا كان تردد االشعة الساقطة اكرب من تردد العتبة ستحرر الكرتونات العنصر .

 * اقرتاحات اينشتاين :



29 
 

تكميم الطاقة واليت تعين ) ان الشعاع نشر اينشتاين نظريته اليت تنص على 

 الكهرومغناطيسي يتكون من حزمة مكماة ومنفصلة من الطاقة مسي كال منها فوتون ( .

 مالحظة : طاقة الشعاع تعتمد على تردده وطوله املوجي .

 * قانون اينشتاين :

E=hf 

 :e.v) فولت )  –طاقة الشعاع بااللكرتون  *



).1240( nmevhc
E  

 ؟ 2.3e.v: ما طاقة الكرتون بوحدة اجلول علما بأن طاقته تساوي  1مترين 

 احلل:

 

 

 

 ؟ e.vفأحسبها بوحدة  J2310×1.5: اذا كانت طاقة الكرتون تساوي  2مترين 

 احلل :
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 كرتون :ل* الطاقة احلركية لال

E=hf-hf 

الفرق بني طاقة الفوتون الساقط والطاقة الالزمة كرتون املتحرر تساوي لان الطاقة احلركية لال

 . لتحرير االلكرتون من الفلز

 

 فأوجد طاقة حترير الفوتون ؟ 0.3HZ: اذا علمت ان تردد العتبة  1مترين 

 احلل :

 

 

 

 ؟  e.vو  Jبوحدة  HZ 120: احسب طاقة حترير فوتون تردده  2مترين 

 احلل :
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 فأوجد مقدار الطاقة ؟ 300nm: اذا علمت ان الطول املوجي لشعاع ساقط  3مترين 

 احلل :

 

 

 

 

وتردد الفوتون  HZ 0.2: احسب الطاقة احلركية اللكرتون تردد العتبة له  4مترين 

 ؟  e.vبوحدة  HZ 4الساقط 

 احلل :

 

 

 

 e.v 5وطاقة الفوتون الساقط  e.v 2: اذا علمت ان طاقة حترير الكرتون هي  5مترين 

 فأوجد الطاقة احلركية ؟

 احلل :
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 *جهد االيقاف :

هو اجلهد الذي ينقطع عنده سريان التيار يف الدائرة الكهربائية وتقل عنده الطاقة احلركية 

 لاللكرتونات حبيث ال تصل للمصعد .

K.E=-qv 

فأوجد مقدار الطاقة احلركية  2.4vمترين : اذا كان جهد االيقاف ملهبط البوتاسيوم 

 ؟  e.vلاللكرتونات املتحررة بوحدة 

 احلل :

 

 

 

 

 فأوجد جهد االيقاف؟ -ev 2.4: اذا كانت الطاقة احلركية لالكرتونات املتحررة 2مترين

 احلل :
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 * تطبيقات التأثري الكهروضوئي يف الشوارع :

 مصابيح االضاءة يف الشوارع . -1

 االلواح الشمسية . -2

 * تأثري كمبتون :

 م1961يظهر التأثري الكهروضوئي ان لفوتون رغم انه ليس له كتلة وطاقة حركية ويف عام 

 اقرتح اينشتاين ان الفوتون جيب ان كون له خاصية الزخم .

 ( :p* زخم الفوتون )



h

c

hf
P 

 

 

 * مالحظات :

 . يتغري زخم الفوتون بفقد االلكرتون جزءا من زمخه -1

يفقد االلكرتون جزءا من زمخه عندما يتباطئ ، لكن الفوتون ال يتباطئ الن الفوتون -2

 ينتقل بسرعة الضوء ) أي وسط ( .
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 زخم الفوتون يتناقص عندما يزداد الطول املوجي والعكس . -3

 

 * يتغري زخم الفوتون بتغري :

 الطول املوجي  -1

 زخم االلكرتون . -2

 

 من مؤشر ليزر أوجد زخم الفوتون ؟ 650nm: تنبعث فوتونات طوهلا املوجي  1مترين 

 احلل :

 

 

 

 

 أحسب مقدار الزخم ؟ HZ 20: فوتون يتذبذب مبقدار  2مترين 

 احلل :
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2)-4) 

 موجات دبلوري

 * موجة دبلوري :

على زخم  أن طول موجة دبلوري املصاحبة جلسيم متحرك تساوي حاصل قيمة ثابت بالنك

 اجلسيم .

 القانون :
mv

h

p

h
    أوP=mv    أوp=hf    

 *مبدأ هايزنربج ) مبدأ عدم التحديد ( :

 ينص على أن ال ميكن حتديد موقع جسيم وزمخه بدقة يف اللحظة نفسها .

 ؟ 4.6× 10-24: ما طول موجة دبلوري اذا علمت ان الزخم  1مترين 
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 احلل :

 

 

 ما مقدار طول موجة دبلوري ؟ s\8.5 mبسرعة  7kg:تتدحرج كرة كتلتها  2مترين 

 احلل :

 

 

 الفصل الخامس ) الذرة (

1 )-5 ) 

 منوذج بور الذري 
ميكن معرفة نوع الذرة اليت ينبعث منها الضوء خالل الطول املوجي املشار * مالحظة : 

 إليه .

 س: عرف جسيمات ألفا :

 الشحنة وثقيلة وتتحرك بسرعة عالية .هي جسيمات موجبة 

 ذرفورد:س: ما نتائج جتربة ر
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اكتشف عبور معظم جسيمات ألفا يف صحيفة اون اراف أو مع احنراف بسيط أال أن بعضها 

 . 90ارد بزاوية كبرية تزيد عن 

 س: تعريف النواة :

 هو جزء صغري حيتوي على معظم كتلتة الذرة وهو موجب الشحنة .

 االنبعاث :س: ماهو طيف 

 هو ضوء ينبعث من االجسام الساخنة واملتوهجة يف نطاق حمدد من الرتددات .

 س: ماهو طيف االمتصاص :

هو جمموعة من االطوال املوجية تنتج عند امتصاص الغاز جزءا من الطيف وتستخدم ملعرفة 

 نوع الذرة ونوع الغاز .

5)-2) 

 للذرة الكمي نموذج ال

 فرضيات بور :

االلكرتون يف مدار ثابت حمدد لكل مدار طاقة حمددة تتوقف على قربة أو بعده يتحرك  -1

 عن النواة .

 (.n1ُيّعرب عن كل مدار بعدد صحيح يسمى عدد الكم الرئيسي ) -2

ال تشع الذرة ضوء عندما تتحرك االلكرتونات كلها يف املدار نفسه ولكن تشع الضوء اذا  -3

 يف الطاقة إىل مستوى أقل يف الطاقة .أنتقل االلكرتون من مستوى أعلى 
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 يدور االلكرتون يف مسار دائري حول النواة . -4

 عدم سقوط االلكرتون داخل النواة ؟ –س: علل 

 بسبب تساوي قوتي اجلذب والطرد املركزي .

 ملاذا استخدم بور اهليدرجني ؟ –س: علل 

 النه العنصر االخف وله ابسط طيف .

 

 *عيوب منوذج بور :

مل ينجح يف تفسري اطياف اخرى غري ذرة اهليدروجني )الن ذرة اهليدروجني ابسط  -1

 الذرات ال حتتوي على نيرتونات ( .

 أفرتض تعيني مكان وسرعة االلكرتون معا بدقة يف نفس الوقت . -2

 أعترب االلكرتون جسيم سالب ومل يأخذ يف عني االعتبار أن له خواصا موجبة . -3

رتون يتحرك يف مسار دائري مستوي وهذا يعين أن ذرة اهليدروجني أفرتض أن االلك -4

 مسطحه وقد ثبت ان الذرة فراغية ذات ثالث أبعاد .
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 * تكمني الطاقة :

عندما ينتقل االلكرتون من مستوى طاقة اقل أي املدار االقرب للنواة إىل مستوى طاقة  -

 متصاص .أعلى أي املدار األبعد عن النواة فعند إذ ينشأ طيف اال

عندما ينتقل االلكرتون من مستوى طاقة أعلى أي املدار األبعد للنواة إىل مستوى طاقة أقل  -

 أي املدار األقرب عن النواة فعند إذ ينشأ طيف األنبعاث ويفقد االلكرتون طاقه .

 س: تعريف حالة االثارة :

 هو مستوى طاقة للذرة أعلى من مستوى االستقرار .

 حالة االثارة :س: متى حتدث 

 حتدث عندما متتص الذرة كمية حمددة من الطاقة فإنها تنتقل إىل مستوى طاقة أعلى .

 س: تعريف حالة االستقرار :

 هي حالة اليت تكون فيها طاقة الذرة عند اقل مقدار مسموح به .

 *طاقة الفوتون :

E= IF EE  

 : r n* نصف قطر مدار 

2

22

4 kmq

nh
rn


 : حيث أن 

:rn . نصف قطر ملدار ذرة اهليدرجني 
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:n . املدار 

:  ( 3.14باي ) 

:m  كتلة الذرة 

:q 10 -19×1.6 

 * طاقة ذرة اهليدروجني :

2

6.13

n
En


 :حيث أن  

:En  ( طاقة ذرة اهليدروجنيe.v . ) 

 2nيف مقلوب  e.v 13.6-يساوي حاصل ضرب   nللعدد الرئيسي هلا الطاقة الكلية 

 طاقة ذرة اهليدروجني دائمًا سالبة ؟ –س: علل 

 النها تنتقل من املدار األبعد إىل األقرب .

: متتص ذرة هيدروجني طاقة تسبب انتقال إلكرتوناتها من مستوى الطاقة االدنى  1مترين 

n=1  إىل مستوى الطاقة الثانيn=2   أحسب طاقة كال من مستوى الطاقة االول ومستوى

 الطاقة الثاني ثم أحسب الطاقة املمتصة بواسطة الذرة ؟

 احلل :
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 8.82ev: يف عملية انتقال حمدد ، تسقط طاقة ذرة الزئبق من مستوى طاقته  2مترين 

 ما مقدار طاقة الفوتون املنبعث من ذرة الزئبق ؟  ev 6.67إىل مستوى طاقة 

 احلل :

 

 

 

 س: ماهي مكانيكا الكم :

 هي دراسة خصائص املادة باستخدام خصائها املوجية .

 *تعريف النيوكليونات :

 هي الربوتينات والنيرتونات .

 س: عرف مستوى الطاقة :

 هي كمية حمددة من الطاقة توجد يف كل مستوى ذرة .

 السحابة االلكرتونية :س: ماهي 

 هي منطقة احتمال وجود االلكرتون فيها كبري .
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 س: ما الفرق بني الضوء املرتابط والضوء الغري املرتابط ؟

 الضوء املرتابط :

هو ضوء من مصدرين او اكثر للموجة ذات مقدمات منتظمة او موجات ضوء تكون متطابقة  

 عند القمم والقيعان .

 :الضوء الغري املرتابط 

هو ضوء مبقدمات موجية غري متزامنة تضيء االجسام بضوء ابيض منتظم أو هو ضوء يتكون  

 من موجات خمتلفة يف الطور قممها وقيعانها غري متوافقة .

 

 

 س: ماهو االنبعاث احملفز :

عملية حتدث عندما تصطدم ذرة اثارة بفوتون طاقته تساوي الفرق بني طاقيت مستوى 

 مستوى واالستقرار .واالثارة وطاقة 

 س: عرف الليزر ؟

 أداة تنتج ضوء موحدا مرتابطًا متفقًا يف الطور يستخدم إلثارة ذرات أخرى .

 س: ماهي تطبيقات الليزر :

 ( . DVD( و )  Dالقرص املدمج )  -1

 اتصاالت االلياف البصرية . -2
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 أجهزة االطياف . -3

 يستخدم يف اجلراحة . -4

 . يستخدم يف الصناعة -5

 . انتاج اندماج نووي -6

 

 الفصل السادس ) إلكترونيات الحالة الصلبة (

1)-6) 

 التوصيل الكهربائي في المواد الصلبة .

 مقدمة :

ال تعتمد االدوات االلكرتونية على املوصالت والعوازل الطبيعية فقط لكنها تعتمد أيضا على 

 مواد أخرى .

 * تعريف املوصالت :

 مبرور التيار الكهربائي . هي املادة اليت تسمح
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 *تعريف العوازل :

 هي املادة اليت ال تسمح مبرور التيار الكهربائي .

 *تعريف شبه املوصالت :

هي مواد موصلة مثل السليكون واجلرمانيوم وعندما تصنع منها ادوات احلاله الصلبة فإنها 

 تعمل على تضخيم االشارات الكهربائية الضعيفة .

 شبه املوصالت :س: ماهي مميزات 

 صغرية جدا  -1

 ال تولد حرارة كبرية  -2

 عاما أو أكثر . 20تكلفة صناعتها قليلة ويقدر عمرها  -3

 نظرية االحزمة للمواد الصلبة : -

إن مستويات الطاقة املسموح بها يف املواد الصلبة لالكرتونات اخلارجية يف الذرة تتوزع يف 

 الكهربائية إللكرتونات الذرة اجملاورة .حزم واسعة بواسطة اجملاالت 

مرة من االلكرتونات  1.07مالحظة :بالرغم من أن الكربيت حيتوي على أكثر من 

 املوجودة يف عنصر النحاس اال ان النحاس أكثر موصلية من الكربيت .

 س: عرف املوصالت الكهربائية :

 .هو موصل يتميز بسرعة حركة االلكرتونات واالنتشار خالهلا 

 س: عرف اجملس :
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هو جهاز شبه موصل مسي باجملس احلراري ، يستخدم لقياس درجة احلرارة والكشف عن 

مكونات الدائرة الكهربائية وتغري درجة حرارتها ويستخدم عن الكشف عن املوجات 

 الراديوية واالشعة حتت احلمراء .

 س: ما الفرق بني املوصالت الفلزية وشبه املوصالت ؟

 الفلزية :املوصالت 

إذا زادة درجة حرارتها أي سخنت فإن توصيلها الكهربائي يضعف أو يقل ؛ لزيادة 

 مقاومتها .

 شبه املوصالت :

 اذا زادت درجة حرارتها أي سخنت فإن توصيلها الكهربائي يزداد ؛ وتقل مقاومتها .

2)-6) 

 االدوات اإللكترونية  

 * الدايودات :

 :الصمام الثنائي ) الدايود (  -1

شبه موصل بسيط يوصل الشحنات يف اجتاه واحد ، ويتكون من قطعة صغرية من اشباه 

 .  nموصلة بقطعة أخرى من النوع   Pاملوصالت من النوع 

p n 
+ - 

+ - 
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+ - 

 

 الصمام الثالثي ) الرتانزستور (: -2

مقويًا أو أداة بسيطة مصنوعة من مادة شبه موصلة ومعاجلة بالشوائب ويعمل مضخمًا 

 لإلشارات الضعيفة .

p n p 
+ - + 

+ - + 

+ - + 

 

 * تعريف الرقائق امليكروية :

 دوائر متكاملة تتكون من أالف الرتانزستورات والديودات واملقاومات واملوصالت .

 (nشبه املوصل السالب ) ( pشبه املوصل املوجب ) 

 واجلرمانيوم.مثل السليكون  -1 مثل السليكون واجلرمانيوم.-1

يضاف إىل شبه املوصل مادة ثالثية  -2

 التكافؤ.

يضاف إىل شبه املوصل مادة مخاسية  -2

 التكافؤ.

 .ASمثل الزرنيخ  -Ga. 4مثل اجلاليوم  -3
 يزداد التوصيل بزيادة االلكرتونات . -5 يزداد التوصيل بزيادة الفجوات . -4

 

 * تعريف الفجوات :
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انتقل منه االلكرتون واصحبت شحنته موجية واجتاه حركته عكس  هو املكان الفارغ الذي

 حركة االلكرتونات .

 

 

 الفيزياء النووية (الفصل السابع ) 

1)-7) 

 النواة 

 مقدمة :

يف نهاية القرن التاسع عشر مت اكشتاف بعض املواد الغري مسستقرة واليت تشع جسيمات ، 

النووي للذرة وكذلك اكتشاف ثالثة انواع من وأدوات البحوث فيها إىل اكشتاف النموذج 

 التفاعالت النووية .

 س: تعريف النواة :
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 .هي جزء صغري جدا يف املركز الذري ، موجب الشحنة ، وترتكز فيها معظم كتلة الذرة 

 * مكونات الذرة :

 1.66×19- 10( : شحنتها   pالربوتونات )  -1

 كتلة ذرية. وحدة1.007276وتساوي  1.66×27- 10وكتلتها :

 ( : شحنتها متعادله  nالنيرتونات )  -2

 وحدة كتلة ذرية.1.008665وتساوي  1.66×27- 10وكتلتها :

 مالحظة : االلكرتونات تتحرك يف مدارات حول النواة .

لكل من  1.66×19- 10وشحنته  9.11×31- 10وكتلته  e*رمز االلكرتون 

 .1uالربوتونات والنيرتونات كتله تساوي تقريبا 

 س: ماهو حجم النواة :

 ميكننا اجياد حجم النواة . 9×14- 10بعد معرفة ان قطر النواة يساوي 

 .kg\m 3 10 18  ×1.4وكثافة النواة تساوي 

 . هي نواة الذرة س : تعريف النووية :

 س: كيف ميكن حتديد عدد الربوتونات والنيرتونات يف الذرة ؟

A=z+n   أوn=A-Z . 

 س: عرف كاًل من :



49 
 

 عدد الربوتونات يف نواة العنصر . العدد الذري :

 . عدد الربوتونات والنيرتونات داخل نواة العنصر العدد الكتلي :

قوة كبرية جدا تربط مكونات النواة ، وهي القوة نفسها بني  القوة النووية القوية :

 الربوتونات والنيرتونات .

 النواة ، وهي دائما سالبة .طاقة مكافئة لنقص كتلة  طاقة الربط النووية :

 

 kg  27-10  ×1.66مالحظة : وحدة الكتل الذريى تساوي

 

 س/ ما الذي حيافظ على نيوكلونات النواة معا ؟

 قوة التجاذب داخل النواة .

 * تسمى الربوتونات والنيرتونات بالنيوكلونات .

 حيث أن :  E=mc2قانون طاقة الربط النووية : 

:E الطاقة 

:m  الكتلةkg 

:c  ( 3×8 10سرعة الضوء ) 

 مالحظة : كتلة النواة جممعة اقل من من جمموع كتل ) النيرتونات والربوتونات ( .
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 الفرق بني جمموع النيوكلونات املفردة املكونة للنواة والكتلة الفعلية هلا ) النواة ( يسمى : -

 نقص الكتلة .

 مطياف الكتل . * لقياس كتلة النظائر جهاز يسمى

- 1u 931.49تكافئ mev 

 األنوية الثقيلة تربط بقوة نووية أكرب من األنوية الضعيفه على االغلب . -

 ( تصبح طاقة الربط النووية أكثر سالبيه . Aكلما أزداد العدد الكتلي )  -

 Fe 56كلما اقرتب عددها الكتلي من احلديد  تصبح األنوية أكثر استقرار -

 

أوجد :     32وعدده الذري  72عدد الكتلي  Geمترين : العنصر 
72

32Ge 

                                                          :                     احلل :(  Aالعدد الكتلي )  -

 ( : Zالعدد الذري )  -

 ( : Pعدد الربوتونات )  -

 

 

 

 * عدد النيرتونات :
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مترين : قارن بني فرق الكتلة وطاقة الربط النووية لكل من نواتي الديو ترييوم ويكون فيها 

  4وعدده الكتلي =  2واهليليوم عدده الذري =  2والعدد الكتلي =  1العدد الذري = 

  u 4.002603وكتلة اهليليوم =  u 2.014102اذا علمت أن كتلتة الديوتريم = 

 : احلل

 

 

 

 

2 )-7) 

 االضمحالل النووي والتفاعالت النووية .

 مقدمة :

أن مركبات اليورانيوم تنتج ثالثة انواع خمتلفة من الشعاع وقد اّطلق عليها اسم اشعاعات 

 ألفا وبيتا وجاما .

 اضمحالل ألفا : -1

 (جسيمات ألفا هي جسيمات موجبة الشحنة وثقيلة وتتحرك بسرعة عالية وهلا رمز )
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 انبعاث ألفا:

هي عملية اضمحالل اشعاعي ينبعث فيها جسيم ألفا من النواة حيث ميكن ايقاف 

 جسيمات ألفا عن اصطدامها بصفيحة رقيقة من الورق .

 

 جسيمات بيتا : -2

 (ة عن الكرتونات تنبعث من النواة وهلا رمز )وهي عبار

 

 انبعاث بيتا:

عملية اضحمالل اشعاعي يتحول فيها نيرتون إىل بروتون ويظهر جسيم انيت نيوترينو وميكن 

 من األلومنيوم . 6mmايقاف معظم جسيمات بيتا ومسكها 
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 اضمحالل جاما : -3

 

ع جاما عادة هي موجات كهرومغناطيسية عبارة عن فوتونات ذات طاقة عالية ويرافقها اشعا

 (مز ) اضمحالل ألفا وبيتا وهلا ر

 انبعاث جاما :

هي عملية اضمحالل اشعاعي يتم فيها اعادة توزيع الطاقة داخل النواة لكن دون تغري يف 

 العدد الكتلي أو مقدار الشحنة .

 ( إليقاف شعاع جاما . cm 12* يلزم عدد سنتيمرتات من الرصاص ) 


