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يأيت اهتامم مملكة البحرين بتطوير مناهج التعليم وحتديثها يف إطار اخلطة العامة للمملكة، وسعيها إىل 
مواكبة التطورات العاملية عىل خمتلف األصعدة.

الرياضيات والعلوم، الذي  الثانوية يف إطار مرشوع تطوير مناهج  الفيزياء٥ للمرحلة  ويأيت كتاب 
الرئيس  الدور  فيه  للطالب  يكون  املادتني،  هاتني  وتعلم  تعليم  يف  نوعي  تطور  إحداث  إىل  هيدف 
واملحوري يف عمليتي التعليم والتعلّم. وقد جاء هذا الكتاب يف ثالثة فصول شملت: نظرية الكم، 

والذرة، والفيزياء النووية.
املنهج  توجهات  يعكس  فاعل،  تربوي  وتنظيم  مشوق،  بأسلوب  الكتاب   حمتو عرض  جاء  وقد 
واالستنتاج  والتفسري  التحليل  مهارات  تنمية  عىل  الطالب  يساعد  بأسلوب  كتب  وقد  وفلسفته. 
متنوعة  أنشطة  املحتو عىل  التجريبي. كذلك اشتمل  باجلانب  اهتاممه  والتعبري، وذلك من خالل 
بينهم،  الفردية  الفروق  مبدأ  نفسه  الوقت  يف  وتراعي  هلا،  الطلبة  تنفيذ  بإمكانية  تتسم   ،املستو
ا توضيحية معربة تعكس طبيعة الفصل، مع حرص  ا وأشكاالً ورسومً باإلضافة إىل تضمينه صورً

الكتاب عىل مبدأ التقويم التكويني يف فصوله ودروسه املختلفة.
وتزويده  والعمل،  التفكري  يف  العلمية  املنهجية  الطالب  اكتساب  أمهية  الكتاب  فلسفة  أكدت  كام 
 ،باملهارات العقلية والعملية الرضورية، ومنها: التجارب االستهاللية، والتجارب العملية األخر
وخمترب الفيزياء، واإلثراء، باإلضافة إىل حرصها عىل ربط املعرفة مع حياة الطالب، إىل جانب التكامل 

مع املواد األخر مثل: الرياضيات، واللغة، والتقنية، واملجتمع.
وتقدمه  الوطن  خري  فيه  ملا  اجلميع  يوفق  وأن  منه،  املرجوة  األهداف  الكتاب  حيقق  أن  نسأل  واهللاَ 

وازدهاره.
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بعد دراســتك لهذا الفصل 
ستكون قادًرا على

سـلوك •  يسـلك  الضـوء  أن  تعـرف 
اجلسيامت التي هلا عزم وطاقة. 

تعـرف أن اجلسـيامت املادية الصغرية • 
تسلك سـلوك املوجات؛ فيحدث هلا 

حيود وتداخل.

ا�همية
دنـا نظريـة الكـم بمبدأ عمـل جهاز  تُزوَّ
املاسـح  النفقـي  املجهـر  هـو  مهـم، 
ا  (STM)؛ حيث يعدّ هذا اجلهاز رضوريًّ
ا للباحثني املهتمني بدراسـة احلمض  جدًّ
التفاعـل  وميكانيكيـة   ،DNA النـووي 
ـا يف تطوير  الكيميائـي، ويسـتخدم أيضً
أجهزة احلاسوب األصغر حجامً واألكرب 

رسعة. 
يمكـن  الـذري   املسـتو عـىل  صـور 
مشـاهدة نوعني من ذرات السـيليكون، 
واألزرق  األمحـر،  باللونـني  يظهـران 
نحصـل  التـي  السـيليكون  صـورة  يف 
عليها، باسـتخدام املجهر النفقي املاسح 

.(STM)

ر ◀ فكِّ
اسـتُخدم املجهر النفقي املاسح للحصول عىل 
هذه الصورة لسطح السيليكون. وهو يستخدم 
لتحديـد مقـدرة اإللكرتونـات عـىل القفز عرب 
حاجـز. كيـف حتدث عمليـة القفز هـذه التي 

تعدّ مستحيلة وفق قانون حفظ الطاقة؟
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بعد دراســتك لهذا الفصل 
ستكون قادًرا على

نات الذرة.•  تعلُّم كيفية اكتشاف مكوّ
حتديد طاقات ذرة اهليدروجني.• 
تعلُّـم كيـف قـادت نظريـة الكـم إىل • 

النموذج الذري احلديث.
تعلُّم كيف يعمل الليزر. وما تطبيقاته.• 

ا�همية
يفرس النمـوذج الكمـي للـذرة وانتقال 
اإللكرتونـات بـني مسـتويات الطاقـة، 

ا من سلوك ومشاهدات املواد. كثريً
طيـف االنبعـاث هـذه األنابيـب مملوءة 
وكل  الغـازات،  مـن  خمتلفـة  بأنـواع 
ا فقط من  ا مميـزً ـا واحدً منهـا يبعـث طيفً
األلوان. وينبعث الضوء املتوهج عندما 
تنتقـل إلكرتونـات الغاز إىل مسـتويات 

طاقة أدنى.

ر ◀ فكِّ
ما الذي يسبب اختالف ألوان اإلضاءة. وكيف 
تسـتطيع حتديـد نـوع الغـاز املسـتخدم يف كل 

أنبوب؟
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قائمة المحتويات
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نـات النواة، وكيف يؤثر •  وصف مكوّ
هـذه  يف  اإلشـعاعي  االضمحـالل 

نات.  املكوّ
حساب الطاقة الناجتة عن التفاعالت • 

النووية. 
دراسـة كيفيـة إنتـاج النظائر املشـعة • 

والطاقة النووية واستخدامها. 
فهم الرتكيب البنائي للامدة.• 

ا�همية
للفيزياء النوويـة العديد من التطبيقات، 
تتضمن األبحاث الطبية، وإنتاج الطاقة، 

ودراسة تركيب املادة. 
 تسـتخدم النظائر املشـعة لتكوين 
 صورة للدماغ، وأجهزة اجلسم األخر

للتشخيص الطبي، والبحث العلمي.

ر ◀ فكِّ
كيـف تسـاعد األشـعةُ املنبعثـة مـن النظائـر 
املشـعة العلـامءَ واألطبـاء عىل تتبـع العمليات 

التي جتري يف جسم اإلنسان؟ 
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 مـا ألـوان الضـوء املرئـي املنبعثـة من 

مصباح كهربائي متوهج وساطع؟

A B C D E F G H I J K L M N


A B C D E F G H I J K L M N


A B C D E F G H I J K L M N


A B C D E F G H I J K L M N


ثبت املصباح الكهربائي املتوهج يف قاعدته.  1.

صل املصباح مع مصدر جهد كهربائي يمكن التحكم  2.
فيـه بمفتـاح حتكم، وأضـئ املصباح بحيـث يصدر 
ـًا. حتذير: جتنب ملس املصبـاح املتوهج؛  ا خافت ضـوءً
ألنه يؤدي إىل إحداث حروق عندما يكون سـاخنًا. 

أطفئ املصابيح األخر يف الغرفة الصفية أو اجعل  3.
إضاءهتا خافتة. 

قـف عـىل بُعـد m 2-1 مـن املصبـاح الكهربائـي،  4.
وأمسـك بمحزوز حيود هولوجرايف، بحيث يكون 
قريبًا من عينك، وشاهد املصباح من خالله. حتذير: 
ال تنظر مبارشة إىل املصباح الكهربائي السـاطع دون 
اسـتخدام حمزوز احليود؛ ألن ذلك يـؤدي إىل إحلاق 

األذ بقدرتك عىل الرؤية. 
اسـتعمل  5. 

أقالم رصاص ملونة لعمل رسم توضيحي ملا تشاهده. 
أدِرْ مفتاح التحكم لزيادة سطوع املصباح الكهربائي  6.

ه األقىص.  إىل حدّ
اسـتعمل  7. 

أقالم رصاص ملونة لعمل رسم توضيحي ملا تشاهده.


صـف الطيف املنبعث من املصبـاح الكهربائي. هل هو 
متصـل أم سلسـلة من اخلطوط امللونـة واملميّزة؟ صف 
كيف يتغري الطيف املشاهد عندما يزداد سطوع املصباح.

 ما مصدر الضوء 
املنبعـث من املصبـاح؟ ماذا حيدث 
لدرجة حرارة فتيلة املصباح عندما 

يزداد سطوع املصباح الكهربائي؟

تم إثبات صحة نظرية املوجات الكهرومغناطيسية للعامل 
ماكسويل، من خالل جتارب هينرش هريتز التي أجراها 
عـام 1889م. وقـد اعتُـرب الضـوء بعـد ذلـك موجـات 
كهرومغناطيسـية. وبـدا أن مجيـع الظواهـر البرصيـة - 
ومنها التداخل واحليود واالسـتقطاب - قابلة للتفسـري 

باستخدام نظرية املوجات الكهرومغناطيسية. 
ورغم ذلك، فقد بقيت بعض املشكالت لد الفيزيائيني 
بحاجة إىل حل؛ ألن ما أشـارت إليه نظرية ماكسـويل - 
أن الضوء عبارة عن موجات كهرومغناطيسـية حمضة - 
مل تسـتطع تفسري بعض الظواهر املهمة األخر. وتتعلق 
ـا بعمليـة امتصـاص أو انبعاث  هـذه املشـكالت عمومً
اإلشـعاع الكهرومغناطيـيس. ومـن هـذه املشـكالت: 
الطيـف املنبعث من جسـم سـاخن، وتفريغ اجلسـيامت 
املشـحونة كهربائيًّا من سـطح فلزي عند سـقوط أشـعة 
فـوق بنفسـجية عليـه. وسـوف تتعلـم يف هـذا الفصل 
أن هاتـني الظاهرتـني يمكن تفسـريمها عندمـا تدرك أن 
املوجـات الكهرومغناطيسـية هلـا خصائـص جسـيمية 

إضافة إىل خصائصها املوجية.


• الطيف املنبعث من جسم ساخن. 

•   التأثري الكهروضوئي وتأثري كومبتون. 
•   مسائل تتضمن التأثري الكهروضوئي.


مكامة  طيف انبعاث  

تردد العتبة التـأثري الكهروضوئي 
(االنبعاث الكهروضوئي)   جهد اإليقاف

اقرتان (دالة) الشغل  الفوتون  
تأثري كومبتون 
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1-1 النموذج الجسيمي للموجات 

A Particle Model of Waves
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ا�شعاع من ا�جسام المتوهجة 
Radiation from Incandescent Bodies

ملـاذا حريّ اإلشـعاع املنبعث من اجلسـم السـاخن الفيزيائيني؟ الحظ أنه جيـب التعامل مع 
املشـكلة من حيث شـدة، وتردد اإلشـعاع املنبعث عند درجات حرارة خمتلفة. مل تسـتطع 
نظريـة املوجات الكهرومغناطيسـية ملاكسـويل تفسـري اإلشـعاعات املشـاهدة املنبعثة من 

األجسام الساخنة. إذن فام طبيعة اإلشعاع املُنبعث من األجسام الساخنة؟ 
يعـدّ املصبـاح الكهربائـي الذي شـاهدته يف التجربـة االسـتهاللية يف بداية الفصـل مثاالً 
عىل اجلسـم السـاخن. وكام يتوقع بناءً عىل النظرية الكهرومغناطيسـية، تبعث اجلسـيامت 
املشـحونة املهتزة يف فتيلة املصباح الكهربائي الضوءَ املرئي واألشـعة حتت احلمراء، حيث 
ج.  جت، لذا يوصف املصباح الكهربائي باملتوهّ تيضء الفتيلة؛ ألهنا ساخنة، ويقال إهنا توهّ
وتعتمد األلوان التي تراها عىل الشـدة النسـبية للموجات الكهرومغناطيسـية املنبعثة ذات 

الرتددات املختلفة، وعىل حساسية عينيك هلذه املوجات. 
عندما يُستخدم مفتاح التحكم لزيادة اجلهد املسلط عىل املصباح، فإن درجة حرارة الفتيلة 
املتوهجـة تـزداد. ونتيجة لذلـك، فإن اللون يتغري مـن األمحر الداكـن إىل الربتقايل، ثم إىل 
ا إىل األبيـض. وحيدث تغـري اللون هـذا ألن الفتيلة ذات درجـة احلرارة  األصفـر، وأخـريً
نتج عن  ا برتدد أعىل (طول موجي أقل). إن اإلشعاع ذا الرتدد األعىل يَ األعىل تبعث إشعاعً

الرتدد األعىل للطيف املرئي (اللون البنفسجي)، وهذا يؤدي إىل أن تظهر الفتيلة بيضاء.
مـاذا تتوقع أن تشـاهد إذا نظرت إىل الفتيلة املتوهجة من خالل حمـزوز حيود؟ عندما تنظر إليها 
هبذه الطريقة فإنه يمكنك مشاهدة مجيع ألوان قوس املطر. ويبعث املصباح يف الوقت نفسه أشعة 
حتت محراء وأخر فوق بنفسجية ال يمكنك رؤيتهام، ويعرب الرسم البياين لشدة الضوء املنبعث 
من جسـم سـاخن عىل مد من األطوال املوجية عن طيف االنبعاث، ويوضح الشـكل 1-1 
أطيـاف االنبعـاث جلسـم متوهج عند درجـات احلـرارة K 4000 و K 5000 و K 6000 و 
K 7000، الحظ أنه عند كل درجة حرارة هناك طول موجي تنبعث عنده كمية عظمى من 
الطاقة. وإذا قمت بمقارنة موقع قمة كل منحنى، فستالحظ أنه كلام ازدادت درجة احلرارة، 

فـإن الطول املوجي الذي تنبعث 
عنده القيمـة العظمى من الطاقة 

يقل.
إن القدرة الكلية املنبعثة من جسم 
ـا بازدياد درجة  سـاخن تزداد أيضً
حرارته؛ إذ تتناسـب قدرة (الطاقة 
املوجـات  ثانيـة)  كل  يف  املنبعثـة 
ا مع درجة  الكهرومغناطيسية طرديًّ
حـرارة اجلسـم السـاخن بوحـدة 
الرابعـة؛  كلفـن، مرفوعـة للقـوة 
األسـخن، األجسـام  تشـع  لـذا 
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ا عىل األجسام  قدرة أكرب مقارنة باألجسـام األبرد. وتعد الشـمس من أكثر األمثلة شـيوعً
ا  السـاخنة التي تشـع كمية كبرية مـن الطاقة؛ إذ تعد كـرة كثيفة من الغازات السـاخنة جدًّ
واملتوهجة؛ وذلك بسـبب الطاقة الناجتة عن التفاعـالت النووية فيها. وتبلغ درجة حرارة 
ا. ويف  سـطح الشـمس K 5800، وتشـع قدرة مقدارهـا W  26  10 × 4 وهي كميـة هائلة جدًّ
املتوسـط يسـتقبل كل مرت مربع من سطح األرض J 1000 من الطاقة يف كل ثانية؛ أي قدرة 
مقدارهـا W 1000، وتكـون هذه الكمية كافية إلضاءة عـرشة مصابيح كهربائية قدرة كل 

100 W منها
 تكمن املشـكلة بالنسـبة للنظرية الكهرومغناطيسـية ملاكسـويل 
ح يف الشـكل 1-1. وقد حـاول كثري من  أهنـا غـري قادرة عىل تفسـري شـكل الطيف املوضّ
الفيزيائيني خالل الفرتة 1887 و 1900م تفسـري شـكل هذا الطيف باسـتخدام النظريات 
ا. ويف عام 1900م  الفيزيائية الكالسـيكية التي كانت موجودة آنذاك، ولكنها فشـلت مجيعً
مها  ا عىل فرضية قدّ وجد الفيزيائي األملاين ماكس بالنك أن باسـتطاعته حسـاب الطيف اعتامدً
تنص عىل أن الذرات غري قادرة عىل تغيري طاقتها بشـكل مسـتمر. وأن طاقة اهتزاز الذرات يف 

اجلسم الصلب هلا ترددات حمددة فقط، كام هو موضح يف املعادلة التالية:

ب  قرّ يمثل الرمز f تردد اهتزاز الذرة، وh ثابت بالنك ومقداره J/Hz  34- 10 ×6.626، ويُ
الثابت h عادة إىل J/Hz  34-  10 × 6.63 لتبسيط إجراء احلسابات، و n عدد صحيح يعرف 

بالعدد الكمي مثل    0 و1 و2 و3 و...
 n = 0:  E = (0) hf = 0 
n = 1:  E = (1) hf = hf
n = 2:  E = (2) hf = 2 hf
n = 3:  E = (3) hf = 3 hf  وهكذا

لذا فإن الطاقة E يمكن أن يكون هلا املقادير hf و 2hf و 3hf ... وهكذا، ولكن لن يكون 
ة؛ بمعنى أهنا توجد فقط عىل شـكل حزم أو  هلا املقدار  hf   2 __ 3    أو hf    3 __ 4   ، أي أن الطاقة مكامّ

كميات معينة.  
ا أن الذرات ال تشـع دائامً موجات كهرومغناطيسـية عندما تكون يف حالة  واقرتح بالنك أيضً
ا فقط عندما تتغري طاقة اهتزازها.  اهتزاز- كام توقع ماكسـويل- إال أن الذرات تبعث إشعاعً
ا. والطاقة املنبعثة  فإذا تغريت طاقة اهتزاز ذرة مثالً من hf 3 إىل hf 2 فإن الذرة تبعث إشعاعً

تساوي التغري يف طاقة اهتزاز الذرة، وهي تساوي hf يف هذه احلالة. 
ا، وهذا يعنـي أن مقادير تغري الطاقة صغرية  وجـد بالنـك أن الثابت h له قيمة صغرية جدًّ
ا، بحيث ال يمكن مالحظتها يف األجسـام العادية. وبقي تقديـم مفهوم تكمية الطاقة  جـدًّ
ا لبالنك نفسـه. وكانت هذه أول إشـارة إىل أن  يمثل مشـكلة كبرية للفيزيائيني، وخصوصً
الفيزياء الكالسيكية لنيوتن، وماكسويل قد تكون صحيحة حتت ظروف خاصة فقط. وتم 
تكريم العامل بالنك لنظريته يف تكمية الطاقة؛ وذلك بحصوله عىل جائزة نوبل عام 1918م 

من خالل طابع بريدي صدر يف اآلونة األخرية، كام هو موضح يف الشكل 1-2. 

E = nhf    طاقة االهتزاز
طاقة الذرة املهتزة تساوي حاصل رضب عدد صحيح يف ثابت بالنك ويف تردد االهتزاز.

1-2
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التأثير الكهروضوئي (االنبعاث الكهروضوئي) 
The Photoelectric Effect

ا، بعـض التحديات املتعلقة ببعض النتائج  واجـه الفيزيائيون يف بداية القرن العرشين أيضً
العملية التي ال يمكن تفسـريها من خالل النظرية املوجية ملاكسويل؛ حيث لوحظ أنه عند 
سـقوط أشـعة فوق بنفسجية عىل لوح زنك مشحون بشحنة سـالبة، فإنه يفقد شحنته. أما 
عند سقوط ضوء مرئي عادي عىل اللوح املشحون نفسه، فإنه ال يفقد شحنته. وهذه النتيجة 
مناقضـة للنظرية الكهرومغناطيسـية؛ حيث إن كالًّ من األشـعة فوق البنفسـجية والضوء 
ا يفقد لوح الزنك شـحنته بأحدمها،  املرئـي يتكونان من إشـعاع كهرومغناطييس، فلامذا إذً
وال يفقدها باآلخر؟ وملاذا ال يفقد لوح الزنك املوجب الشحنة شحنته بطريقة مماثلة؟ وقد 
بيّنت دراسـات إضافية أن لوح الزنك السالب الشـحنة يفقد شحنته نتيجة انبعاث أو فقد 
إلكرتونات. ويسـمى انبعاث إلكرتونات عند سـقوط إشـعاع كهرومغناطييس عىل جسم 

التأثري الكهروضوئي. 
يمكـن دراسـة التأثـري الكهروضوئي باسـتخدام خليـة كهروضوئية، كتلـك املوضحة يف 
الشـكل 3-1؛ حيـث حتتـوي اخللية عىل قطبـني كهربائيـني فلزيني يف أنبـوب خملخل من 
اهلـواء وحمكـم اإلغـالق. واهلدف من هـذا األنبوب منع تأكسـد سـطحي الفلزين، ومنع 
اإللكرتونـات مـن التباطـؤ أو التوقف نتيجة تصادمها مع اجلسـيامت املوجـودة يف اهلواء. 
وعـادة يطـىل القطب األكرب (املهبط) املكون من صفيحة مقعرة بامدة السـيزيوم، أو أي فلز 
قلـوي آخـر، يف حني يصنع القطب األصغر (املصعد) من سـلك رفيع؛ لكي حيجب كمية 
قليلة فقط من اإلشـعاع. ويصنع األنبوب عادة من الكوارتز؛ لكي يسـمح  لألشـعة فوق 
البنفسـجية بالنفاذ من خالله. ويؤدي تطبيق فرق جهد عىل القطبني (املصعد واملهبط) إىل 

جذب اإللكرتونات يف اجتاه املصعد.

عندما ال يسـقط إشعاع عىل املهبط  (القطب السالب) ال يرسي تيار يف الدائرة الكهربائية، 
لكن عندما يسقط اإلشعاع عليه ينتج تيار كهربائيّ يتم قياسه باجللفانومرت، كام هو موضح 
يف الشـكل 3-1.  وينتج هذا التيار ألن التأثري الكهروضوئي أدّ إىل حترير إلكرتونات - 
ا اإللكرتونات الضوئية - من املهبط يف اجتاه املصعد (القطب املوجب)، وتدفق  تسمى أيضً

اإللكرتونات هذا عبارة عن تيار كهربائي يف الدائرة. 

 ال يتولـد تيـار كهربائي، عند سـقوط أي إشـعاع عىل املهبـط، ولكن تنطلق 
 اإللكرتونات من املهبط فقط، عندما يكون تردد اإلشـعاع السـاقط أكرب من قيمة صغر
رر كل األطوال   f ، ويتغري تردد العتبة بتغري نوع الفلز. فمثالً حتُ

0
معينة، تسمى تردد العتبة  
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رر  املوجيـة للضـوء املرئي - ما عدا الضوء األمحـر - إلكرتونات من السـيزيوم، بينام ال حيُ
أي طـول موجـي للضوء املرئي إلكرتونات من الزنك؛ حيث إننا نحتاج إىل األشـعة فوق 

البنفسجية، ذات الرتدد العايل حلدوث التأثري الكهروضوئي يف الزنك. 
يكون اإلشـعاع السـاقط عىل فلز غري قادر عىل حترير إلكرتونات منه مهام كانت شـدة هذا 
ا  اإلشـعاع إذا كان تردده أقل من تردد العتبة. يف حني يؤدي سـقوط إشعاع شدته قليلة جدًّ
ولكـن تردده مسـاوٍ أو أكرب من تردد العتبة إىل حترير إلكرتونـات من الفلز مبارشة. عندما 
ا أو أكرب من تردد العتبة، فإن زيادة شدة هذا اإلشعاع  يكون تردد اإلشـعاع السـاقط مساويً

تؤدي إىل زيادة تدفق اإللكرتونات الضوئية. 
كيـف تفرسّ نظرية املوجات الكهرومغناطيسـية التأثـري الكهروضوئي؟ إهنا غري قادرة عىل 
ع اإللكرتونات مـن الفلز، وترتبط  ذلـك؛ فبناءً عىل هـذه النظرية فاملجـال الكهربائي يرسّ
شـدة املجال الكهربائي مع شـدة اإلشـعاع (ال مع تردده). ولذلك حتتاج اإللكرتونات يف 
ا قبـل أن تتحرر.  الفلـز إىل أن متتـص طاقة مـن مصدر ضوء خافت فـرتة زمنية طويلة جدًّ
ولكن تبني املشاهدات أن اإللكرتونات تنطلق مبارشة حتى عندما يسقط عىل الفلز إشعاع 

ذو شدة منخفضة تردده مساوٍ أو أكرب من تردد العتبة. 
 نـرش العـامل أينشـتاين يف عـام 1905م نظريـة تفـرس التأثـري 
الكهروضوئـي. وبناءً عىل هذه النظرية، يتكون الضوء واألشـكال األخر من اإلشـعاع 
ي كل منها فيام بعد الفوتون،  مّ الكهرومغناطييس من حزم (مكامة) ومنفصلة من الطاقة، سُ

وتعتمد طاقة الفوتون عىل تردده. 

متثـل f الـرتدد بوحدة Hz، و h ثابت بالنـك، وألن Hz = 1/s فإن وحدة J/Hz  لثابت 
ا، السـتخدامها  ا للكمية J.s، وألن وحدة اجلول وحدة طاقة كبرية جدًّ بالنك مكافئة أيضً
ا للطاقة هي وحدة اإللكرتون  يف األنظمـة ذات احلجم الذري، لذا فالوحدة األكثر شـيوعً
ف اإللكرتون فولت بأنه طاقة إلكرتون يتسـارع عرب فرق جهد مقداره  فولت (eV)، ويعرّ

فولت واحد.
1 eV = (1.60× 10  -19  C)(1 V)  

 =1.60× 10  -19  C.V    

 =1.60× 10  -19  J  

ط، كام هو موضح أدناه: ويمكن إعادة كتابة معادلة طاقة الفوتون يف شكل مبسّ

توضح اسـرتاتيجيات حل املسـألة يف الصفحة التالية عملية اشـتقاق هـذه املعادلة وكيفية 
استخدامها.

E = hf  طاقة الفوتون   
طاقة الفوتون تساوي حاصل رضب ثابت بالنك يف تردد الفوتون.

E =   hc
 __ λ   =   (1240 eV.nm)

 
________ λ      طاقة الفوتون

.(nm) 1240 عىل الطول املوجي للفوتون eV.nm حاصل قسمة (eV) تساوي طاقة الفوتون

13
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hc

دنـا حتويـل الكمية hc إىل وحدة eV.nm بمعادلة مبسـطة يمكن أن تسـتخدم حلل  زوِّ يُ
املسائل التي تتضمن الطول املوجي للفوتون.

.1 E = hf باملعادلة λ تعطى طاقة فوتون طوله املوجي

.2 E = hc/λ فإنه يمكن كتابة هذه املعادلة عىل شكل ،f=c/λ ألن

ا  3. عنـد اسـتخدام املعادلـة E = hc/λ، إذا كان مقدار hc بوحدة eV.nm مقسـومً
عـىل λ بوحدة nm فسـوف حتصل عىل الطاقـة بوحدة eV. لذا فإنـه من املفيد أن 

 .eV.nm بوحدة hc تعلم مقدار
يتم حتويل وحدة قياس hc إىل وحدة eV.nm كام ييل:   4.

hc = (6.626× 10  -34  J/Hz) (2.998× 10  8  m/s)  

 (   (l eV)
 ___________ 

(1.602 × 10  -19  J)
   )     10  9  nm _____ 

1 m
  = 1240 eV.nm

بتعويض hc = 1240 eV.nm يف معادلة طاقة الفوتون حتصل عىل املعادلة التالية؛  5.

E =   hc
 __ 

λ
   =   (1240 eV.nm)

 __________ 
λ
    :eV بوحدة E والطاقة nm بوحدة λ حيث

اسـتخدم املعادلـة أعاله حلل مسـائل طاقة الفوتـون عندما تكـون الطاقة مطلوبة  6.
 .eV بوحدة

مـن املهـم مالحظة أن نظرية أينشـتاين للفوتون أشـمل وأعم من نظرية بالنك لإلشـعاع 
ا  املنبعـث مـن األجسـام السـاخنة. فبينـام توقـع بالنك أن الـذرات املهتـزة تبعث إشـعاعً
كهرومغناطيسـيًّا بطاقة تساوي nhf، فإنه مل يتوقع أن الضوء واألشكال األخر لإلشعاع 
الكهرومغناطييس تسـلك سـلوك اجلسـيامت. أما نظرية أينشـتاين للفوتون فتعيد تفسـري 

نظرية بالنك لإلشعاع املنبعث من األجسام الساخنة وتوسعها.
ا  ليتم حترير الكرتون من سطح الفلز؛ فإننا نحتاج إىل فوتون يكون تردده عىل األقل مساويً
 f ، فإذا سـقط فوتون تردده أكرب أو يسـاوي تردد العتبة للفلز، ستتحرر 

0
لرتدد العتبة للفلز   

الكرتونات من سطح الفلز بطاقة حركية تعطى من العالقة التالية: 

 KE = hƒ–h f 
0
الطاقة احلركية إللكرتون كهروضوئي             

 ،hf الطاقـة احلركيـة لإللكـرتون املتحرر تسـاوي الفرق بني طاقـة الفوتون السـاقط
.h f 

0
والطاقة الالزمة لتحرير اإللكرتون من الفلز  
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 كيف يمكن اختبـار نظرية أينشـتاين؟ يمكن قياس 
الطاقـة احلركية لإللكرتونات املتحررة بطريقة غري مبارشة، بوسـاطة جهاز خاص بذلك، 
كاملوضح يف الشـكل 4-1. يسـتخدم جمزئ اجلهد لتعديل فرق اجلهد السـالب املطبق بني 
قطبـي اخلليـة الكهروضوئية، وبالتايل فإن اإللكرتونات املتحـررة خترس طاقة للوصول إىل 
املصعد، وسيصل إليه فقط اإللكرتونات املتحررة من املهبط ذات الطاقة احلركية العالية. 

وكام هو موضح يف الشكل 4-1، عند سقوط ضوء برتدد معني (أكرب من تردد العتبة) عىل 
املهبط وبزيادة سـالبية جهد املصعد تدرجييًا، فإن عدد اإللكرتونات التي تصل إىل املصعد 
يقل.وعنـد جهد معني ال تتمكن اإللكرتونـات ذات الطاقة احلركية العظمى من الوصول 

إىل املصعد، وعندها يتوقف التيار ويسمى هذا جهد اإليقاف أو القطع. 
عند جهد اإليقاف تكون الطاقة احلركية لإللكرتونات عند املهبط مسـاوية للشغل املبذول 
V0 مقدار 

KE =-qV، حيث متثل 
0
من املجال الكهربائي إليقافها. ويعرب عن هذا باملعادلة: 

 ،-1.60× 10  -19  C شحنة اإللكرتون، وتساوي q و ،J/C جهد اإليقاف بوحدة الفولت
الحظ أن اإلشـارة السـالبة يف املعادلة، واملقدار السالب للشـحنة q ينتجان مقدارا موجبًا 

 .KE للطاقة احلركية
 يستخدم التأثري الكهروضوئي يف التطبيقات اليومية املختلفة؛ فاخلاليا الشمسية 
املوضحة يف الشكل 5-1 تستخدم التأثري الكهروضوئي، لتحويل ضوء الشمس إىل طاقة 
كهربائيـة، كام حتتوي فاحتـات باب املوقف (الكراج) عىل حزم من األشـعة حتت احلمراء، 
ا يف املسـتقبِل من خالل التأثـري الكهروضوئي. فإذا قُطعـت حزمة الضوء هذه  تنشـئ تيارً
بجسم يف أثناء إغالق باب املوقف، فإن التيار يتوقف يف املستقبِل، مما يؤدي إىل فتح الباب، 
ا يف التحكم يف إضاءة مصابيح الشوارع وإطفائها آليًّا  ويستخدم التأثري الكهروضوئي أيضً

ا أو ليالً.  ا عىل ما إذا كان الوقت هنارً يطلق عليها املفاتيح اإللكرتونية؛ وذلك اعتامدً
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 إذا كان جهد اإليقاف خللية ضوئية معينة V 4.0، فام مقدار الطاقة احلركية التي 
يُكسبها الضوء الساقط لإللكرتونات املتحررة؟ عربّ عن إجابتك بوحديت اجلول واإللكرتون فولت.

1
  ارسم املهبط واملصعد، واإلشعاع الساقط، واجتاه حركة اإللكرتون املتحرر. 
الحظ أن جهد اإليقاف، حيول دون تدفق اإللكرتونات عرب اخللية الضوئية.


 V 

0
  = 4.0 VKE (J و eV بوحدة)=?

q= -1.60× 10  -19  C

2
يبذل املجال الكهربائي شغالً عىل اإللكرتونات عندما يكون الشغل املبذول W يساوي سالب الطاقة احلركية االبتدائية 
 KE + W = 0 J  .فإن اإللكرتونات ال متر عرب اخللية الضوئية KE

.KE حل املعادلة حلساب الطاقة احلركيةKE = - W

W=qV
0
= -q  V 

0
  

V
0
=4.0Vq=-1.60×1019C= -(-1.60 ×  10  -19  C) (4.0 V)

= +6.4 ×  10  -19  J
ل وحدة قياس الطاقة احلركية من جول إىل إلكرتون فولت KE = (+6.4× 10  -19 J)  (   l eVحوّ

 _________ 
1.60 × 10  -19  J

   ) 
= 4.0 eV

3
 اجلول واإللكرتون فولت كالمها وحدات قياس للطاقة.

  الطاقة احلركية دائامً موجبة. 
  الطاقة بوحدة اإللكرتون فولت تساوي يف املقدار فرق جهد اإليقاف بوحدة فولت. 

1



شعاع ساقط



+ -

λ

ما طاقة إلكرتون بوحدة اجلول إذا كانت طاقته eV 2.3؟ 1.

إذا كانت رسعة إلكرتون m/s  6  10  × 6.2، فام طاقته بوحدة اإللكرتون فولت؟ 2.

.3  .eV 5.7، فاحسب الطاقة احلركية العظمى لإللكرتونات املتحررة بوحدة V إذا كان جهد اإليقاف خللية كهروضوئية

يلـزم جهد إيقـاف مقداره V 3.2 ملنع رسيان التيار الكهربائي يف خلية كهروضوئية. احسـب الطاقة احلركية العظمى  4.
لإللكرتونات الضوئية املتحررة بوحدة اجلول. 
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 افرتض أن قطعة نقدية كتلتها g 5.0 معلقة بنابض هتتز إىل أعىل وإىل أسـفل، وكانت الرسعة القصو هلذه القطعة يف أثناء 
اهتزازهـا  cm/s 1.0، اعتـرب أن قطعة النقـد املهتزة تُنمذج االهتزازات الكمية لإللكرتونـات يف الذرة، حيث تعطى طاقة 

E= nhf االهتزازات باملعادلة
احسب الطاقة احلركية العظمى للجسم املهتز. 1.
يبعـث اجلسـم املهتز طاقة عىل شـكل ضوء بـرتدد Hz  14  10 ×5.0 إذا كانـت هذه الطاقة  2.

تُبعث يف مرحلة واحدة فاحسب الطاقة التي يفقدها اجلسم.
حدد عدد املراحل التي ستقل فيها طاقة اجلسم بمقادير متساوية من أجل أن يفقد طاقته كلها. 3.

يمثـل الرسـم البيـاين طاقات حركـة اإللكرتونـات التي تتحرر مـن فلز، مقابـل ترددات 
الفوتونـات السـاقطة عبارة عن خط مسـتقيم، كام هو موضح يف الشـكل 6-1. للفلزات 
مجيعها رسـوم بيانية متشـاهبة هلا امليل نفسـه، وهذا امليل يسـاوي النسـبة بني ارتفاع اخلط 

 .h املستقيم وامتداده األفقي، والذي يساوي ثابت بالنك

=امليل
الرأيس

=
التغري يف الطاقة احلركية العظمى لإللكرتونات املحررة

التغري يف تردد اإلشعاع الساقطاألفقي

h =   ∆KE
 ____ 

∆f
  

ختتلف الرسـوم البيانية للفلزات املختلفة فقط يف تردد العتبة الالزم لتحرير اإللكرتونات. 
  f 

0
 f  هو النقطة التي تكون عندها KE = 0. ويف هذه احلالة تقع  

0
يف الشكل 6-1 تردد العتبة  

عىل نقطة تقاطع اخلط املسـتقيم مع املحور x، ويرتبط تردد العتبة مع اقرتان (دالة) الشـغل 
للفلز. واقرتان الشغل لفلز هو الطاقة الالزمة لتحرير اإللكرتون األضعف ارتباطًا بالنواة 
 h f ، وتقـع ϕ عىل نقطـة تقاطع اخلط 

0
أو بالفلـز، ويرمـز هلـا بالرمـز ϕ ومقـداره يسـاوي  

املسـتقيم مع املحور y،وعندما يسقط فوتون تردده  
 f  عـىل فلز تكـون طاقته كافيـة لتحرير اإللكرتون 

0

فقط، دون تزويده بأي طاقة حركية.
أجر العامل األمريكـي روبرت مليكان بني عامي 
1905 و 1916م جمموعـة مـن التجـارب، حـاول 

مـن خالهلـا أن يدحـض النظريـة الكهروضوئيـة 
ألينشـتاين، ومـع أن نتائـج جتاربـه أكـدت صحة 
معادلة أينشتاين، إال أنه مل يقبل فكرة أينشتاين عن 
الفوتون. وقد سـامهت جتارب مليكان يف حصول 
أينشـتاين عىل جائزة نوبل عام 1921م عن النظرية 
الكهروضوئيـة. ويف عـام 1923م حصـل مليكان 
ـا عىل جائزة نوبل عن جتربته حلسـاب شـحنة  أيضً
اإللكرتون، وعن أبحاثه يف التأثري الكهروضوئي.

1-6
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536 nm  λ  ملهبط الصوديوم 
0
 تستخدم خلية ضوئية مهبطًا من الصوديوم. فإذا كان طول موجة العتبة  

.a. eV احسب اقرتان الشغل للصوديوم بوحدة

.b؟eV 348 عىل الصوديوم فام طاقة اإللكرتونات املتحررة بوحدة nm إذا سقط إشعاع فوق بنفسجي طوله املوجي

1
  ارسم املصعد واملهبط، واإلشعاع الساقط، واجتاه اإللكرتون املتحرر.


  λ 

0
   = 536 nmϕ = ?

hc = 1240 eV.nmKE = ?

2
ا ثابت بالنك وطول موجة العتبة إلجياد اقرتان الشغل. a. مستخدمً

ϕ = h f 
0
  =   hc

 __ 
λ

0

  

λ
0
 = 536 nm, hc = 1240 eV.nm   =   1240 eV.nm

 ________ 536 nm  
   = 2.31 eV

b.استخدم معادلة التأثري الكهروضوئي ألينشتاين حلساب طاقة اإلشعاع الساقط.

E =   1240 eV.nm
 ________ 

λ
  

λ=348nm   =   1240 eV.nm
 ________ 348 nm  

   = 3.56 eV
حلساب طاقة اإللكرتون املتحرر اطرح اقرتان الشغل من طاقة اإلشعاع الساقط. 

 KE = hf – h f 
0
  =   hc

 __ λ   -   hc
 __  λ 

0
   

 ϕ=hc __ 
λ

0

E=   hc
 __ λ  = E – ϕ

E = 3.56 eV ϕ = 2.31 eV= 3.56 eV-2.31 eV

= 1.25 eV 
3

.KE هي الوحدة املناسبة للطاقة احلركية eV إجراء التحليل البعدي عىل الوحدات يؤكد أن وحدة   
 .  الطاقة احلركية موجبة دائامً

 ينبغي أن تكون الطاقات مقادير قليلة من اإللكرتون فولت. 

2







+ -

λ

.5  310 nm إذا كان طول موجة العتبة للزنك ،eV واقرتان الشغل بوحدة ،Hz احسب تردد العتبة للزنك بوحدة

مـا مقـدار الطاقة احلركية بوحدة eV لإللكرتونات املتحررة من السـيزيوم، عندما يسـقط عليه ضوء بنفسـجي طوله  6.
1.96 eV 425، إذا كان اقرتان الشغل له nm املوجي

ا عىل  7. إذا كان اقـرتان الشـغل لفلز eV 4.50، فام مقدار أكرب طول موجي لإلشـعاع السـاقط عليه، بحيـث يكون قادرً
حترير إلكرتونات منه؟ 
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The Compton Effect تأثير كومبتون
ا كام  يُظهـر التأثـري الكهروضوئي أن للفوتـون - رغم أنه ليس له كتلة - طاقـة حركية متامً
للجسـيامت، ويف عـام 1916م اقـرتح أينشـتاين أن الفوتون جيـب أن يكون له خاصية جسـيمية 
 E = hƒ وألن ،E/c هي الزخم (كمية التحرك). وبنيّ أن زخم الفوتون جيب أن يساوي ،أخر

و ƒ/c = 1/λ، فإن زخم الفوتون يعطى باملعادلة.

اختـربت جتـارب أجراهـا الفيزيائـي األمريكي أرثـر هويل كومبتـون عـام 1922م نظرية 
أينشـتاين. وقـد دعمت نتائج جتـارب كومبتون النموذج اجلسـيمي للضوء. حيث سـلّط 
كومبتـون أشـعة X ذات طول موجي معلـوم عىل هدف من اجلرافيـت، كام هو موضح يف 
الشـكل 7a-1، وقاس األطوال املوجية ألشـعة X التي شتتها اهلدف. الحظ كومبتون أن 
ـتَّتة مل يتغري طوهلا املوجي، يف حني أصبـح لبعضها اآلخر طول موجي  بعـض أشـعة X املُشَ
أكرب مما لإلشـعاع السـاقط. والشـكل 7b-1 يوضح هذه النتائج. ويالحظ من الشكل أن 
الطول املوجي املقابل ألكرب شدة ألشعة X غري املشتتة يتطابق مع مثيله ألشعة X الساقطة، 
بينام الطول املوجي املقابل ألكرب شدة ألشعة X املشتتة، أكرب من مثيله ألشعة X الساقطة. 

 ،E= hc/λ ا عىل شـكل وبـام أن معادلـة طاقة الفوتـون E = hf  فإنه يمكـن كتابتها أيضً
وتبني هذه املعادلة أن طاقة الفوتون تتناسـب عكسـيًّا مع طوله املوجي. فالزيادة يف الطول 
املوجي الذي الحظه كومبتون، تعني أن فوتونات أشعة X قد فقدت طاقة وزمخًا. وتسمى 
ا،  اإلزاحة يف طاقة الفوتونات املشـتتة تأثري كومبتون. وهذه اإلزاحة يف الطاقة صغرية جدًّ
وهلا تأثري قابل للقياس عند استخدام أشعة X بأطوال موجية يف حدود nm 2-10 أو أقل. 

 p=   
hf

 __ c   =   h __ λ      زخم الفوتون
زخم الفوتون يساوي حاصل قسمة ثابت بالنك عىل الطول املوجي للفوتون.

1-7
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يف جتـارب الحقـة، الحظ كومبتـون حترر إلكرتونـات من حاجز اجلرافيـت خالل إجراء 
التجربة. فاقرتح أن فوتونات أشعة X اصطدمت باإللكرتونات املوجودة يف هدف اجلرافيت، 
ونقلت الطاقة والزخم إليها. اعتقد كومبتون أن تصادمات الفوتون- إلكرتون هذه مشاهبة 
ـا للتصادمـات املرنة يف كرات البلياردو، كام هو موضح يف الشـكل 8-1. واخترب هذه  متامً
الفكرة من خالل قياس طاقة اإللكرتونات املتحررة، ووجد كومبتون، أن الطاقة والزخم 
اللذين تكتسبهام اإللكرتونات يساويان الطاقة والزخم اللذين تفقدمها الفوتونات، لذا فإن 

.الفوتونات حتقق قانوين حفظ الزخم والطاقة عندما تصطدم بجسيامت أخر

 ملـاذا يكون الضوء ذو الشـدة  8.
العاليـة والـرتدد املنخفـض غـري قـادر عـىل حتريـر 
إلكرتونـات من فلـز، يف حـني أن الضوء ذا الشـدة 
املنخفضة والرتدد العايل يستطيع ذلك؟ فرسّ إجابتك. 

   كيف يتغري تردد  9.
اإلشعاع املقابل ألعىل شدة عندما ترتفع درجة حرارة 
اجلسـم؟ وكيف تتغري الكمية الكلية للطاقة املنبعثة؟ 

  سـلّط عاملٌ  10.
أشعةَ X عىل هدف، فانطلق إلكرتون من اهلدف دون 
ح ما إذا كان هذا احلدث  أن ينبعث أي إشعاع آخر. وضّ
ا عن التأثري الكهروضوئي، أم عن تأثري كومبتون. ناجتً

  ميّز بني التأثري  11.
الكهروضوئي، وتأثري كومبتون.

أخرض  12. ضــوء  اصطدم    
إذا  بفلز ما، فحرر إلكرتونات منه.   λ=532 nm 
جهد  فرق  باستخدام  اإللكرتونات  هذه  إيقاف  تم 
V 1.44، فام مقدار اقرتان الشغل للفلز بوحدة eV؟ 

املوجـي  13. طوهلـا  فوتونـات  تنبعـث    

nm 650 مـن مـؤرش ليـزر. مـا مقـدار طاقـة هـذه 

الفوتونات بوحدة eV؟ 
يف  14.  X أشـعـــة  ـــت  امتُصّ   

عظـــم، وحـــررت إلكرتونًـا. إذا كان الطـول املوجي
طاقـة  فاحســـب  تقريبًـا،   0.02 nm X ألشـعــة 

 .eV اإللكرتون بوحدة
عظـم،  15. عـىل   X أشـعة  أُسـقطت    

فاصطدمت بإلكرتون فيه وتشـتت. كيف تقارن بني 
الطول املوجي ألشـعة X املشـتتة، والطـول املوجي 

ألشعة X الساقطة؟ 
ْ بلياردو ينمذج  16.  ختيل أن تصادم كريتَ

التفاعـل الـذي حيدث بني فوتـون وإلكرتون خالل 
ا  تأثري كومبتون. افرتض أن بروتونًا- وكتلته أكرب كثريً
ضع بدالً مـن اإللكرتون،  مـن كتلة اإللكـرتون- وُ
فهل تكـون الطاقـة التي يكتسـبها الربوتـون نتيجة 
التصـادم مسـاوية لتلك التي يكتسـبها اإللكرتون؟ 
وهـل تكـون الطاقة التـي يفقدها الفوتون مسـاوية 

لتلك التي يفقدها عندما يتصادم باإللكرتون؟

1-1مراجعة
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الطبيعة  عىل  دليالً   •

املوجية للامدة. 
•  معادلـة دي بـرويل 
عدديـة.  مسـائل  حـل  يف 
املزدوجة  الطبيعـة     •
واجلسـيامت،  للموجـات 
وأمهية مبدأ عدم التحديد.


طول موجة دي برويل 

مبدأ عدم التحديد 


الطبيعة  عىل  دليالً    •

املوجية للامدة. 
 معادلـة دي بـرويل   •
عدديـة.  مسـائل  حـل  يف 
املزدوجة  الطبيعـة    •
واجلسـيامت،  للموجـات 
وأمهية مبدأ عدم التحديد.


طول موجة دي برويل 

مبدأ عدم التحديد 

Matter Waves موجات المادة1-2

لقد أظهر كل من التأثري الكهروضوئي وتأثري كومبتون، أن للموجات الكهرومغناطيسـية 
العديمة الكتلة زمخًا وطاقة كاجلسيامت. وإذا كان للموجات الكهرومغناطيسية خصائص 
جسـيمية، فهل يمكن للجسـيامت أن تسـلك سـلوك املوجات، وذلك بأن تظهر التداخل 
واحليـود؟ وبعبارة أخر: هل للجسـيامت خصائص موجية؟ توقع العـامل دي برويل عام 
1923م، أن للجسـيامت املادية خصائص موجيـة. وكان هذا التوقع غري عادي، وقد قوبل 

بالرفض من علامء آخرين حينها، حتى قرأ   أينشتاين أبحاث دي برويل العلمية وأيده يف ذلك. 

De Broglie Waves موجات دي برولي
ا عىل زخم  تذكر أن زخم اجلسـم اخلطي يساوي كتلته مرضوبة يف رسعته p= mv، وقياسً

الفوتون p= h/λ ، توقع دي برويل أن زخم اجلسيم يعرب عنه باملعادلة التالية:
p = mv =   h __ λ   

يمثـل الطـول املوجـي λ يف العالقـة أعاله الطـول املوجـي املصاحب للجسـيم املتحرك، 
ويسمى طول موجة دي برويل. وتعطي املعادلة التالية طول موجة دي برويل مبارشة.

ا عـىل نظرية دي برويل، ينبغي أن تُظهر جسـيامت مثـل  اإللكرتونات والربوتونات  اعتـامدً
خصائـص موجية، إال أنه مل يسـبق أن لوحظ هلـام تأثريات موجية مثـل التداخل واحليود. 
، رغم وجود شك كبري يف نظريته. ويف عام 1927م أجريت  لذا كان إنجاز دي برويل عظيامً
 ـا كالضوء. ففـي إحد جتربتـان مسـتقلتان أثبتـت نتائجهـام أن اإللكرتونـات حتيـد متامً
التجربتني سلّط العامل اإلنجليزي جورج تومسون حزمة من اإللكرتونات عىل بلورة رقيقة 
ا؛ وذلـك ألن ذرات البلـورات مرتبة بنمط منتظـم جيعلها تعمل عمـل حمزوز حيود.  جـدًّ
هنا أشعة X  التي هلا الطول املوجي  ا باألنامط نفسـها، التي تكوّ نت اإللكرتونات حيودً وكوّ
نه حيـود اإللكرتونـات. ويف الواليات  نفسـه. ويوضـح الشـكل 9-1 النمط الـذي يكوِّ
املتحدة األمريكية أجر كلينتون دافيسـون، والسـرت جريمر جتربة مشـاهبة، مسـتخدمني 
إلكرتونات منعكسـة عن بلورات سـميكة. ولقـد أثبتت التجربتان أن للجسـيامت املادية 

خصائص موجية. 
إن الطبيعة املوجية لألجسـام التـي تراها، وتتعامل معها يوميًّـا، ال يمكن مالحظتها، ألن 
ا. فمثالً، عند دراسـة طول موجة دي برويل املصاحبة لكرة قدم  أطواهلا املوجية قصرية جدًّ

كتلتها kg 0.145، ورسعتها m/s 38، نجد أن طوهلا املوجي: 
λ=   h

 ___ mv   =   6.63 × 10  -34  J.s
  _____________  

(0.145 kg)(38 m/s)
   =1.2 × 10  -34   m  

ا من أن يكون له تأثريات مالحظة. لكن  وكـام يالحـظ، فإن هذا الطول املوجي أصغر كثريً
ا - كاإللكرتون مثـالً - فإن الطول  كـام سـرت يف املثال التـايل، للجسـيامت الصغرية جـدًّ

املوجي يمكن مالحظته وقياسه. 

 λ =   h __ p   =   h
 ___ mv     طول موجة دي برويل

طول موجة دي برويل املصاحبة جلسيم متحرك تساوي حاصل قسمة ثابت بالنك عىل زخم اجلسيم.

   1-9  
   - 
-
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 إذا تسارع إلكرتون خالل فرق جهد V 75، فام مقدار طول موجة دي برويل املصاحبة له؟

1
ن رسمك اللوحني املوجب والسالب.  ضمّ


V = 75 V    m = 9.11× 10  -31  kgλ = ?
h = 6.63 × 10  -34  J.s

q = -1.6× 10  -19  C

2
اكتب عالقتني لطاقة حركة اإللكرتون؛ األوىل بداللة فرق اجلهد، واألخر بداللة احلركة، واسـتخدمهام حلساب 

رسعة اإللكرتون.
KE = -qV ،KE =   1 __ 2    mv   2 

KE   1 __ 2    mv  2  = -qV

vحل بالنسبة إىل املتغريv =   √ 
_____

    
-2qV

 _____ m    

m = 9.11 × 10 -31 kg 
q= -1.60×10 -19 C V = 75 V

   =   √ 
___________________

     
-2(-1.60 × 10  -19  C)(75 V)

  ___________________  
(9.11× 10  -31  kg)

    

   = 5.1 × 10  6  m/s
p = mvحل بالنسبة إىل الزخم

m9.11× 10 -34kg
v5.1×106ms 

   = (9.11× 10  -31  kg)(5.1× 10  6  m/s)

   = 4.6× 10  -24  kg.m/s

  λ=   h __ pحل بالنسبة إىل طول موجة دي برويل

h = 6.63×  10  -34  J.s
p = 4.6 ×  10  -24  kg. m/s =   6.63× 10   -34  J.s

 ____________  
4.6× 10   -24  kg.m/s

  

= 1.4×  10  -10  m = 0.14 nm 
3

.λ للطول املوجي nm ووحدة ،v للرسعة m/s التحليل البعدي للوحدات يثبت أن وحدة  
 .λ و v القيم املوجبة متوقعة لكل من 

 الطول املوجي قريب من nm 0.1، والذي يقع يف منطقة الطول املوجي ألشعة X يف الطيف الكهرومغناطييس. 

3

+ -75 V

تتدحرج كرة بولنج كتلتها kg 7.0 برسعة m/s 8.5، أجب عام ييل:  17.
.a  ملاذا ال تُظهر كرة البولنج سلوك موجي مالحظ؟ .b  ما مقدار طول موجة دي برويل املصاحبة للكرة؟

ما مقدار فرق اجلهد الالزم ملسارعة إلكرتون بحيث يكون طول موجة دي برويل املصاحبة له nm 0.125؟  18.

طـول موجـة دي بـرويل لإللكرتون يف املثـال 3 يسـاوي nm 0.14، ما مقـدار الطاقـة احلركية بوحـدة eV لربوتون 19.
( m = 1.67 ×  10  -27  kg) إذا كان له الطول املوجي نفسه؟ 
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Particles and Waves الجسيمات والموجات
هل الضوء جسـيم أم موجة؟ تشـري الدالئل إىل أن كالًّ من النموذج اجلسيمي، والنموذج 
املوجي يلزمان لتفسري سلوك الضوء. وقد قادت نظرية الكم والطبيعة املزدوجة لإلشعاع 
 .(STM) الكهرومغناطييس إىل مبادئ علمية وتطبيقات رائعة، ومنها املجهر النفقي املاسح

ا للنموذج اجلسيمي فإنه عند حتديد موقع جسيم ورسعته يف  وفقً
حلظة زمنية معينة، فالبد من وجود أخطاء جتريبية، تُعز إىل أدوات القياس أو الشـخص 
الذي يقيس، ويمكن تقليل هذه األخطاء إىل درجة تكون فيها هذه القياسات دقيقة. ولكن 
ا عليه ثـم جتمع الضوء  حسـب نظريـة الكـم فإنه لتحديد موقع اجلسـيم فإننا نسـلط ضوءً
املنعكـس عنـه، إال أنه بسـبب تأثريات احليود، فـإن الضوء ينترش؛ مما جيعل من املسـتحيل 
حتديد موقعه بدقة، ولكن استخدام ضوء ذي طول موجي أقرص، يقلل من تأثريات احليود 
ويسمح بتحديد موقع اجلسيم بدقة أكرب، إال أنه يف الوقت نفسه يزداد اخلطأ يف حتديد زخم 

اجلسيم.

 من نتائج تأثري كومبتون أنه عندما يصطدم إشـعاع طوله 
املوجي قصري، وطاقته عالية بجسيم، فإن زخم اجلسيم يتغري، كام يف الشكل 10-1. وبناء 
عىل ذلك، يؤثر حتديد موقع اجلسـيم بدقة يف تغري زمخه. وكلام زادت الدقة يف حتديد موقع 
جسيم زاد عدم التحديد يف قياس زمخه. وبالطريقة نفسها إذا تم قياس زخم اجلسيم بدقة، 
ّصت هذه احلالة يف مبدأ عـدم التحديد، والذي  ا. خلُ فـإن موقعـه يتغري ويصبح أقل حتديـدً
ينـص عـىل أنه من غـري املمكن قياس زخم جسـيم وحتديـد موقعه بدقة يف الوقت نفسـه. 
ى باسـم الفيزيائي األملاين فرينر هيزنبـزج - هو نتيجة للطبيعة  إن هـذا املبدأ - والذي سـمّ
ا للدقة يف قياس  املزدوجة للضوء واملادة. وخيربنا مبدأ عدم التحديد هليزنربج أن هناك حدًّ

املوقع والزخم. 

1-10
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 صـف التجربة التـي أثبتت أن  20.
للجسيامت خصائص موجية. 

 فرسّ ملاذا ال تظهر الطبيعة املوجية للامدة؟  21.

 ما مقدار طول موجة دي برويل  22.
املصاحبة إللكرتون يتسارع خالل فرق جهد V 125؟ 

 عندما يصطدم  23.
إلكـرتون بجسـيم ثقيـل، فـإن رسعـة اإللكـرتون، 
وطـول موجتـه يتناقصـان. بنـاء عـىل ذلـك، كيف 

يمكن زيادة الطول املوجي لفوتون؟ 
 عندما يمر ضـوء أو حزمة من  24.

ذرات خالل شق مزدوج، فإنه يتكون نمط تداخل. 
وحتـدث كلتـا النتيجتني حتى عندما متـر الذرات أو 
الفوتونـات خـالل الشـقني يف الوقت نفسـه. كيف 

يفرس مبدأ عدم التحديد ذلك؟ 
ا حمزوز  25.  ابتكـر الفيزيائيون مؤخـرً

حيـود للموجـات الضوئيـة املوقوفـة (املسـتقرة). 
ن الـذرات التـي متـر خـالل املحـزوز نمـط  وتكـوِّ
تداخـل. إذا كانـت املسـافة الفاصلـة بني الشـقوق
 1 __ 2   λ   (nm 250 تقريبًـا)، فـام مقدار طول موجة دي 

برويل املصاحبة للذرات تقريبًا؟ 
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Madeling the Photoelectric Effect نمذجة التأثير الكهروضوئي
تعـرف عمليـة انبعـاث اإللكرتونـات مـن جسـم عندمـا يسـقط إشـعاع كهرومغناطيـيس عليـه بالتأثري 
الكهروضوئي. وتتحرر اإللكرتونات من اجلسم فقط عندما يكون تردد اإلشعاع أكرب من أو يساوي قيمة 
حمددة تسـمى تردد العتبة. سـتنمذج يف هذا االسـتقصاء التأثري الكهروضوئي، باستعامل كرات فوالذية. 

وسوف ختترب ملاذا حترر أنواعٌ حمددة فقط من اإلشعاع الكهرومغناطييس إلكرتونات ضوئية. 


كيف يمكن استعامل كرات فوالذية لنمذجة التأثري الكهروضوئي؟ 



 الستقصاء التأثري الكهروضوئي.    �
� كيف ترتبط طاقة الفوتون مع تردده. 

�  لتفسري ملاذا ال تستطيع الظواهر 
اجلاهرية (املاكروسـكوبية) تفسري السـلوك الكمي للذرة. 
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ثـالث كرات فوالذية، وجمر أو مسـار فيـه أخدود (قناة عىل 
شـكل حـرف U)، وكتب، وأقـالم ختطيط محـراء، وبرتقالية، 
وصفراء، وخرضاء، وزرقاء، وبنفسجية (أو الصقات ملّونة)، 

ومسطرة مرتية.


ل املجـر أو القنـاة كـام هـو موضـح يف الصـورة،  1. شـكِّ

واسـتعمل عـدة كتـب لدعمها كام هـو موضـح. تأكد أن 
 .الكتب ال تغلق هنايتي املجر

اكتب احلرف R باسـتعامل قلم التخطيـط األمحر عىل القناة  2.
 R 4، فـوق الطاولة كام هـو موضح. متثل cm عـىل ارتفاع

األمحر. 
اكتـب احلرف V باسـتعامل قلـم التخطيط البنفسـجي عىل  3.

القنـاة عىل ارتفـاع cm 14، فوق الطاولـة كام هو موضح. 
نـة  يمثـل V البنفسـجي. اسـتعمل أقـالم التخطيـط امللوّ
 ،G B، ولألخـرض  األخـر لوضـع عالمـات لـألزرق 
ولألصفـر Y، وللربتقـايل O عـىل مسـافات متسـاوية بني 

العالمتني R و V، كام هو موضح يف الصورة 
ضـع كرتني فوالذيتـني عند أخفض نقطة عـىل القناة. متثل  4.

هاتان الكرتان إلكرتوين التكافؤ للذرة. 
أمسك كرة فوالذية، وضعها عند املوقع R عىل القناة. متثل  5.

هذه الكرة الفوتون الساقط للضوء األمحر. الحظ أن طاقة 
 فوتـون الضوء األمحر أقل من طاقـة ألوان الضوء األخر

التي تم نمذجتها. 
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أفلـت الكـرة الفوالذية (الفوتون)، والحـظ ما إذا كان هلا  6.
طاقـة كافية لتحرير إلكرتون تكافؤ من الذرة؛ أي راقب ما 
ل مشاهداتك يف  ا من الكرتني من القناة. سـجّ إذا أفلتت أيًّ

جدول البيانات.
أزل الكـرة الفوالذية التي متثل الفوتون السـاقط من اجلزء  7.

السـفيل مـن القنـاة. وأعـد الكرتـني الفوالذيتـني اللتـني 
مكانيهـام  إىل  التكافـؤ  إلكرتونـات  لتمثيـل  اسـتعملتهام 

(أخفض نقطة عىل القناة). 
ر اخلطوات 5-7 لكل لون من األلوان التي حددهتا عىل  8. كرّ

القناة. تأكد دائامً عندمـا تكرر اخلطوات أن تكون الكرتان 
الفوالذيتـان عند أخفض نقطة عـىل القناة. الحظ أن طاقة 
 فوتون الضوء البنفسجي أكرب من طاقة ألوان الضوء األخر

ل مشاهدات يف جدول البيانات.  التي تم نمذجتها. سجّ
ر اخلطوات 5 إىل 7، ولكن أفلـت الكرة الفوالذية التي  9. كـرّ

 .R متثل الفوتون الساقط من نقطة أخفض قليالً من املوقع
ل مشاهداتك يف جدول البيانات. سجّ

ر اخلطوات 5 إىل 7، ولكن أفلت الكرة الفوالذية التي  10. كـرّ
 .V متثـل الفوتون السـاقط مـن نقطة أعىل قليالً مـن املوقع

ل مشاهداتك يف جدول البيانات. سجّ
أجب عن السـؤال 1 يف بند االستنتاج والتطبيق، ثم اخترب  11.

توقعك. 
عندما تنتهي من تنفيذ التجربة أعد مجيع املواد إىل األماكن  12.

التي حددها لك معلمك. 


ا  1. رت إلكرتونً أي ألـوان فوتونات الضوء حرّ 

ا عىل األقل يف نموذجك؟  واحدً
هل أليّ من الفوتونات طاقة كافية لتحرير أكثر  2. 

د لون الفوتون.  من إلكرتون واحد؟  إذا كان كذلك فحدّ

يف اخلطـوة 9، ما نوع الفوتون الذي متثله  3.
الكرة الفوالذية؟ 

يف اخلطـوة 10، مـا نوع الفوتـون الذي  4.
متثله الكرة الفوالذية؟ 

هل فوتونات الضوء املرئي فقط هي التي تؤخذ بعني  5. 
االعتبار عند دراسة التأثري الكهروضوئي؟ ملاذا؟ 

نص مشاهداتك بداللة طاقة الفوتونات. 6. 


.1  ْ  ماذا حيدث إذا اصطدم فوتونَا ضوء أمحر بإلكرتوينَ
تكافؤ يف اللحظة نفسها؟  اخترب توقعك.

 تكون قـوة ارتباط إلكرتونـات التكافؤ يف  2.
ذرات بعـض املـواد أكرب من قـوة ارتباطهـا يف ذرات مواد 

ل النموذج لبيان ذلك؟  أخر. كيف يمكنك أن تُعدّ
 يف هذا النموذج، ماذا حيدث لطاقة الفوتون،  3.

عندمـا يصطدم بإلكرتون، وال يسـتطيع حتريره من الذرة؟ 


 fثابـت بالنـك، و h حيـث متثـل ،E = hf  اسـتخدم الصيغـة
تردد اإلشعاع الكهرومغناطييس، حلساب طاقة فوتون الضوء 

األمحر، قارهنا بطاقة فوتون الضوء األزرق. 


يسـتخدم مصورو الفوتوجرافيا عادةً إضـاءة محراء يف غرفهم 

املظلمة، فلامذا ال يستخدمون الضوء األزرق؟ 



www.obeikaneducation.com 
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اخـرتع العاملـان جريد بينج وهنـرش روهرير عـام 1981م املجهر 
النفقـي املاسـح (STM)، وحصـال بعد مخس سـنوات عىل جائزة 
نوبل يف الفيزياء. واملجهر النفقي املاسـح قادر عىل تصوير سطوح 
ن هذا العلامء  املـواد بقوة متييز تصل إىل املسـتو الذري. وقـد مكّ
من تكوين صور للذرات، كصورة ذرات السيليكون الظاهرة عىل 

الشاشة أدناه. كيف يعمل STM؟

 

1 . 
1.0 × 10-9 A

 
2 .dI  

IIoe–kdSTM
kIo

 
3 . 

STM
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Aparticle Model of Waves 1-1


طيف انبعاث • 
ة •  مكامّ
التأثري الكهروضوئي • 
تردد العتبة • 
جهد اإليقاف• 
الفوتون • 
اقرتان الشغل • 
تأثري كومبتون • 


ا بسبب اهتزازات اجلسيامت املشحونة •  تبعث األجسـام التي تسخن لدرجة التوهج ضوءً

املوجودة يف ذراهتا. 
ا من األطوال املوجية. ويعتمد الطيف عىل •   واسـعً يُغطي طيف األجسـام املتوهجة، مدً

درجة حرارة األجسام املتوهجة. 
ا أن للجسيامت مقادير حمددة من الطاقة •  فرسّ العامل بالنك طيف اجلسـم املتوهج، مفرتضً

فقط، وهي تساوي مضاعفات ثابت بالنك. 
 

ا أن الضـوء موجود عىل شـكل حزم من •  فـرسّ أينشـتاين التأثـري الكهروضوئـي، مفرتضً
الطاقة تسمى الفوتونات. 

التأثـري الكهروضوئي هو انبعاث إلكرتونات من فلزات معينة، عندما تتعرض إلشـعاع • 
كهرومغناطييس. 

  
ا عىل التأثري الكهروضوئي. •  متكن العلامء من حساب قيمة ثابت بالنك h اعتامدً
يقاس اقرتان الشـغل - والذي يكافئ طاقة ربط اإللكرتون - باسـتخدام تردد العتبة يف • 

التأثري الكهروضوئي. 
ا كام توقع أينشتاين.•  يبنيّ تأثري كومبتون أن للفوتون زمخً

تتحرك الفوتونات برسعة الضوء. ورغم أنه ليس هلا كتلة إال أن هلا طاقة وزمخًا.• 
Matter Waves  1-2


طول موجة دي برويل • 
مبدأ عدم التحديد • 


اقـرتح العـامل دي برويل الطبيعة املوجية للجسـيامت املادية، وتم التحقـق منها عمليًّا عن • 

طريـق حيود اإللكرتونـات خالل البلورات. ولكل اجلسـيامت املتحركـة طول موجي، 
يعرف بطول موجة دي برويل. 

ا لوصف الطبيعة الكاملة لكل من املادة والطاقة. •  تتكامل الطبيعتان اجلسيمية واملوجية معً
ينص مبدأ عدم التحديد هليزنربج عىل أنه من غري املمكن حتديد موقع وزخم أي جسـيم • 

ضوئي أو مادي بدقة عالية يف آن واحد.

E = nhf

 E = hf =   hc __ 
λ
   =   (1240 eV.nm) _________ 

λ(nm)   

KE = hƒ–hƒ
0

p=   
hf

 __ c   =   h __ 
λ
  

λ=   h __ p   =   h ___ mv  
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أكمل خريطة املفاهيم أدناه، باستخدام املصطلحات    26.

اخلصائـص  الكتلـة،  املزدوجـة،  الطبيعـة  التاليـة: 
املوجية، الزخم، احليود.







متوهـج  27. كهربائـي  مصبـاح  يضبـط    

باستخدام مفتاح حتكم. ماذا حيدث للون الضوء الصادر 
عن املصباح عند إدارة مفتاح التحكم إىل أقل قراءة؟ 

ح مفهوم تكمية الطاقة. 28. وضّ

ما الذي تم تكميته يف تفسـري ماكس بالنك إلشعاع   29.
األجسام املتوهجة؟ 

ت الضوء؟ 30. ماذا تسمى كامّ

ـلِّط ضـوء عىل مهبـط خليـة ضوئيـة، وكان تردد  31. سُ
الضـوء أكرب من تردد العتبة لفلز املهبط. كيف تفرس 
نظرية أينشـتاين للتأثري الكهروضوئـي حقيقة زيادة 
تيار اإللكرتونات الضوئية  كلام زادت شدة الضوء؟ 

أن  32. أينشـتاين حقيقـة  نظريـة  ت  فـرسّ كيـف  وضـح 
الضوء الـذي تردده أقل من تـردد العتبة لفلز ال حيرر 
إلكرتونات ضوئية منه، بغض النظر عن شدة الضوء؟

ـا معينـة مـن أفالم  33.  ألن أنواعً
األبيض واألسـود ليسـت حساسـة للضوء األمحر، 
فإنه يمكن حتميضهـا  يف غرفة مظلمة مضاءة بضوء 

أمحر. فرسّ ذلك بناءً عىل نظرية الفوتون للضوء. 
كيـف أظهر تأثري كومبتـون أن للفوتونات زمخًا، كام  34.

أن هلا طاقة؟
.35 p = mv جلسـيم مـادي يعطـى باملعادلـة p الزخـم

ا املعادلة  هل تسـتطيع حساب زخم فوتون مستخدمً
نفسها؟ وضح إجابتك. 

التاليـة  36. اخلصائـص  قيـاس  يمكـن  كيـف  وضـح 
لإللكرتون: 

a. الشحنة          b. الكتلة        c. الطول املوجي 

وضح كيف يمكن قياس اخلصائص التالية للفوتون: 37.
a.  الطاقة           b. الزخم       c.  الطول املوجي . 


اسـتخدم طيف االنبعاث جلسـم متوهج عند ثالث  38.

درجـات حرارة   خمتلفة كام يف الشـكل 1-1 وأجب 
عن األسئلة اآلتية: 

.a  عند أي طول موجي تكون شـدة االنبعاث أكرب
ما يكون لكل من درجات احلرارة؟ 

.b  ماذا تسـتنتج عن العالقة بني الرتدد الذي تكون
عنده شدة اإلشعاع املنبعث أكرب ما يمكن، وبني 

درجة حرارة اجلسم املتوهج؟ 
وضـع قضيبان من احلديد يف النـار، فتوهج أحدمها  39.

باللـون األمحـر الداكـن، بينـام توهج اآلخـر باللون 
الربتقايل الساطع. أي القضيبني: 

a.  أكثر سخونة؟        b. يشع طاقة أكرب؟

ا أكرب من اإللكرتونات  40. هل حيرر ضوء تردده كبري عددً
من سـطح حساس للضوء مقارنة بضوء تردده أقل، 

مع افرتاض أن كال الرتددين أكرب من تردد العتبة؟
تنبعـث إلكرتونـات ضوئية مـن البوتاسـيوم عندما  41.

يسـقط عليه ضوء أزرق، يف حني تنبعث إلكرتونات 
ضوئية من التنجسـتن عندما يسقط عليه أشعة فوق 

بنفسجية. أي الفلزين:
a. له تردد عتبة أكرب؟       b. له اقرتان شغل أكرب؟ 

لكـرة  42. املصاحبـة  بـرويل  دي  موجـة  طـول  قـارن 
البيسبول، املوضحة يف الشكل 11-1 بقطر الكرة.

0.10 m 21 m/s

الشكل 1-11

282828




1-1النموذج الجسيمي للموجات

ا عىل نظريـة بالنك، كيف يتغري تـردد اهتزاز  43. اعتـامدً
ذرة إذا بعثت طاقة مقدارها J  19-  10 ×5.44 عندما 

ت قيمة n بمقدار 1؟ تغريّ
مـا مقـدار فـرق اجلهد الـالزم إليقـاف إلكرتونات  44.

طاقتها احلركية العظمى J  19-  10 ×4.8؟
مـا زخـم فوتـون الضـوء البنفسـجي الـذي طولـه  45.

املوجي nm  2  10 ×4.0؟ 
جهـد اإليقـاف إللكرتونـات فلز معـني موضح يف  46.

الشـكل 12-1. ما مقـدار الطاقة احلركيـة العظمى 
لإللكرتونات الضوئية؟ بداللة الوحدات التالية:

a. اإللكرتون فولت.          b.  اجلول.

 

+ -5.0 V

الشكل 1-12
تـردد العتبـة لفلز معـني Hz  14  10 × 3.00، ما مقدار  47.

الطاقـة احلركية العظمى لإللكرتونـات املتحررة إذا 
أيضء الفلز بضوء طوله املوجي nm  2  10 × 6.50؟ 

ما مقدار الشـغل الالزم لتحرير إلكرتون من سطح  48.
الصوديوم إذا كان تردد العتبة له Hz  14  10 × 4.4؟ 

إذا سقط ضوء تردده Hz  15  10 × 1.00 عىل الصوديوم  49.
يف املسألة السابقة، فام مقدار الطاقة احلركية العظمى 

لإللكرتونات الضوئية؟
 يسـتعمل مقياس الضـوء الفوتوجرايف  50.

خلية كهروضوئية، لقياس الضوء السـاقط عىل اجلسـم 
املـراد تصويره. كم جيـب أن يكون اقرتان الشـغل ملادة 
املهبط حتى تكون اخللية الكهروضوئية حساسة للضوء 

األمحر (λ= 680 nm) كام لأللوان األخر للضوء؟ 

1-2موجات المادة

ما مقدار طول موجة دي برويل املصاحبة إللكرتون  51.
يتحرك برسعة m/s  6  10 × 3.0؟ 

مـا مقدار الرسعة التي جيـب أن يتحرك هبا إلكرتون  52.
لـه املصاحبـة  بـرويل  دي  موجـة  طـول  لتكـون 

m  10-  10 × 3.0؟
يتسارع إلكرتون يف أنبوب أشعة مهبطية من السكون،  53.

خـالل فـرق جهـد V  3  10 × 5.0، أوجـد مـا يـأيت:
.a .رسعة اإللكرتون
.b  .الطول املوجي املصاحب لإللكرتون

احتُجز نيوترون طاقته احلركية eV 0.025، أوجد ما  54.
يأيت: 

.a .رسعة النيوترون

.b  .طول موجة دي برويل املصاحبة للنيوترون
إذا كانت الطاقة احلركية إللكرتون ذرة اهليدروجني  55.

eV 13.65، فاحسب:

.a  .مقدار رسعة اإللكرتون

.b  .مقدار طول موجة دي برويل املصاحبة لإللكرتون

.c  حميـط ذرة اهليدروجـني ثـم قارنه بطـول موجة
دي بـرويل املصاحبة إللكرتون الـذرة. علامً بأن 

 0.519 nm نصف قطر ذرة اهليدروجني
إذا كان طـول موجة دي بـرويل املصاحبة إللكرتون  56.

nm 0.18، فأجب عام يأيت:

.a  مـا مقدار فرق اجلهد الذي حتـرك خالله إذا بدأ
احلركة من السكون؟ 

.b  املصاحبـة بـرويل  دي  موجـة  طـول  كان  إذا 
لربوتون nm 0.18، فام مقدار فرق اجلهد الذي 

حترك خالله إذا بدأ احلركة من السكون؟


إذا كان تردد العتبة لفلز ما Hz  14  10 × 8.0، فام اقرتان  57.
الشغل له؟ 

إذا سـقط ضـوء تـردده Hz  15  10 × 1.6 عىل الفلز يف  58.
املسـألة السـابقة، فام مقدار الطاقـة احلركية العظمى 

لإللكرتونات الضوئية؟ 
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احسـب طول موجة دي برويل املصاحبة لديوترون  59.
 3.3 × 10  -27  kg كتلتـه (  2  1 H  نـواة نظري اهليدروجني)

 2.5 × 10  4  m/s ويتحرك برسعة
إذا كان اقـرتان الشـغل للحديد eV 4.7، فأجب عام  60.

يأيت:
.a  ما مقدار طول موجة العتبة له؟
.b  150 عىل nm إذا أُسـقط إشـعاع طوله املوجـي

احلديـد، فـام مقـدار الطاقـة احلركيـة العظمـى 
لإللكرتونات املتحررة بوحدة eV؟ 

إذا كان اقـرتان الشـغل للباريـوم eV 2.48، فام أكرب  61.
طول موجي للضوء يستطيع حترير إلكرتونات منه؟ 

إللكـرتون  62. املصاحبـة  بـرويل  دي  موجـة  طـول 
nm 400.0، وهي تساوي أقرص طول موجي للضوء 

املرئي. احسب مقدار:
 .eV طاقة اإللكرتون بوحدة .b .رسعة اإللكرتون .a

ا؛  63.  يعـدّ املجهر اإللكـرتوين مفيدً
ألنه يمكن جعل األطوال املوجية ملوجات دي برويل 
املصاحبـة لإللكرتونـات أقرص من الطـول املوجي 
للضوء املرئي. ما مقدار الطاقة (بوحدة eV) الالزم 
تزويدها إللكرتون حتى يكون طول موجة دي برويل 

املصاحبة له nm 20.0؟ 
 يسقط إشعاع عىل قصدير، كام يف الشكل 13-1. إذا  64.

كان تردد العتبة للقصدير Hz  15  10 × 1.2، فام مقدار:
.a  طول موجة العتبة للقصدير؟
.b اقرتان الشغل للقصدير؟
.c  املتحـررة لإللكرتونـات  احلركيـة  الطاقـة 

بوحـدة eV، إذا كان الطـول املوجي لإلشـعاع 
الكهرومغناطييس الساقط nm 167؟ 

 

+ -

λ =167 nm

الشكل 1-13


 يبعـث مصدر ليـزر هيليوم- نيون  65.

فوتونات طوهلا املوجي nm 632.8، أجب عام يأيت:
.a  احسب مقدار الطاقة بوحدة اجلول لكل فوتون

يُبعث من الليزر. 
.b  إذا كانـت قـدرة مصـدر ليـزر صغـري تقليـدي

J/s   4-  10 ×5)، فـام عـدد  mW 0.5 (تكافـئ 

الفوتونات املنبعثة من مصدر الليزر يف كل ثانية؟ 
 يدخـل الضوء املرئي الذي شـدته  66.

W/ m  2  11-  10 × 1.5  بصعوبة إىل عني إنسـان، كام يف 
الشكل 1-14. 

.a  إذا سـلط هـذا الضوء عـىل عني اإلنسـان، ومر
خـالل بؤبؤ عينه، فام مقـدار القدرة التي تدخل 

عينه بوحدة الواط؟ 
.b  اسـتخدم الطول املوجي املُعطـى للضوء املرئي

واملعلومات املُعطاة يف الشـكل 14-1، حلساب 
عدد الفوتونات التي تدخل العني يف كل ثانية. 






λ = 550 nm


= 7.0 mm 

الشكل 1-14


ابحـث عن أثقل جسـيم يمكـن مالحظـة تأثريات  67.

التداخل له. صف التجربة وكيف حيدث التداخل؟  
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أسئلة اختيار من متعدد
اختر رمز ا�جابة الصحيحة فيما يلي:

يتغري مسـتو الطاقـة لذرة عندما متتـص، أو تبعث  1.
 طاقة. أي اخليارات اآلتية ال يمكن أن يمثل مستو

طاقة لذرة؟ 
3 hƒ C  3 __ 4   hƒ   A

 4 hƒ D  hƒ B

كيف يرتبط تردد العتبة مع التأثري الكهروضوئي؟  2.
A   أنـه أقـل تردد لإلشـعاع السـاقط الـالزم لتحرير 

الذرات من مصعد اخللية الضوئية.
B   أنـه أكرب تردد لإلشـعاع السـاقط الـالزم لتحرير 

الذرات من مصعد اخللية الضوئية.
C   أنه تردد اإلشعاع الساقط، الذي حيرر إلكرتونات 

من الذرة عند ترددات أقل منه.
الـالزم،  السـاقط  لإلشـعاع  تـردد  أقـل  D   أنـه 

لتحريرإلكرتونات من الذرة.
ما طاقة فوتون تردده Hz  15  10 × 1.14؟   3.

8.77 × 10  -16  J  C  5.82 × 10  -49  J  A

1.09 × 10  -12  J  D  7.55 × 10  -19  J  B

يسـقط إشعاع طاقته eV 5.17 عىل خلية ضوئية، كام  4.
هو موضح يف الشكل أدناه. إذا كان اقرتان الشغل ملادة 
املهبط eV 2.31، فام مقدار طاقة اإللكرتون املتحرر؟ 

+ -







λ

2.86 eV C  0.00 eV A

7.48 eV D  2.23 eV B

.5  ،95.0 V جهـد  فـرق  خـالل  إلكـرتون  يتسـارع 
مقـدار  مـا  أدنـاه.  الشـكل  يف  موضـح  هـو  كـام 
لإللكـرتون؟  املصاحبـة  بـرويل  دي  موجـة  طـول 

95 V 

2.52 × 10  -10  m  C  5.02 × 10  -22  m  A

5.10 × 10  6  m  D  1.26 × 10  -10  m  B

ما مقدار طول موجة دي برويل املصاحبة إللكرتون،  6.
اإللكـرتون    (كتلـة  km/s 391؟  يتحـرك برسعـة 

  (9.11×10  -31 kg

4.8 × 10  -15  m  C  3.5 × 10  -25  m  A

1.86 × 10  -9  m  D  4.79 × 10  -15  m  B

 ما اقرتان الشغل لفلز؟  7.
A   مقيـاس ملقـدار الشـغل الـذي يسـتطيع أن يبذله 

إلكرتون متحرر من الفلز.
B  يساوي تردد العتبة.

C   مقدار الطاقة الالزمة لتحرير اإللكرتون الداخيل 

لذرة الفلز.
D   مقدار الطاقة الالزمة لتحرير اإللكرتون األضعف 

ارتباطًا يف الذرة.
ا�سئلة الممتدة

حترك جسم برسعة m/s 45، فكان طول موجة دي برويل  8.
املصاحبة له  m  34-  10 × 2.3، ما كتلة اجلسم بوحدة kg؟ 

 
إذا كنـت ختضع الختبـار ذي وقت حمدد فنظّم وقتك. 
ا يف مسألة واحدة. اترك املسائل  ا جدًّ ال تقض وقتًا كبريً
الصعبة، ثم عد إليها بعد أن جتيب عن املسائل السهلة.
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بعد دراســتك لهذا الفصل 
ستكون قادًرا على

نات الذرة.•  تعلُّم كيفية اكتشاف مكوّ
حتديد طاقات ذرة اهليدروجني.• 
تعلُّـم كيـف قـادت نظريـة الكـم إىل • 

النموذج الذري احلديث.
تعلُّم كيف يعمل الليزر. وما تطبيقاته.• 

ا�همية
يفرس النمـوذج الكمـي للـذرة وانتقال 
اإللكرتونـات بـني مسـتويات الطاقـة، 

ا من سلوك ومشاهدات املواد. كثريً
طيـف االنبعـاث هـذه األنابيـب مملوءة 
وكل  الغـازات،  مـن  خمتلفـة  بأنـواع 
ا فقط من  ا مميـزً ـا واحدً منهـا يبعـث طيفً
األلوان. وينبعث الضوء املتوهج عندما 
تنتقـل إلكرتونـات الغاز إىل مسـتويات 

طاقة أدنى.

ر ◀ فكِّ
ما الذي يسبب اختالف ألوان اإلضاءة. وكيف 
تسـتطيع حتديـد نـوع الغـاز املسـتخدم يف كل 

أنبوب؟
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 أثنـاء دوران أي من القطـع النقدية من 
ا،  ا أو 50 فلسً فئات 5 فلسـات أو10 فلسـات أو25 فلسً
أو 100 فلس، عىل سـطح الطاولة، مـا اخلصائص التي 

ف نوع القطعة  النقدية التي تدور؟ متكنك من تعرّ


A B C D E F G H I J K L M N


A B C D E F G H I J K L M N


ضع قطعة  نقدية فلزية من فئة 100 فلس رأسيًّا عىل  1.

سـطح طاولة. ولتثبيتها املسـها بطـرف إصبعك ثم 
انقر طرفها بسبابتك لتجعلها تدور برسعة. والحظ 
ارة وصوهتـا إىل أن تقرتب من  مظهـر القطعـة الـدوّ

التوقف عن الدوران عىل سطح الطاولة.
ا من فئات  2. ا قطعً كرر اخلطوة 1 ثالثة مرات مستخدمً

ا عىل التوايل. (5 و10 و25 و50) فلسً
اطلب إىل زميلك تدوير القطع النقدية، قطعة واحدة  3.

يف كل مـرة وبرتتيب عشـوائي. شـاهد كل قطعة يف 
أثناء دوراهنا فقط، ثم حاول حتديد نوع تلك القطعة.

كـرر اخلطوة 3، وحـاول حتديد نـوع كل من القطع  4.
ارة عىل أن تكون عيناك مغمضتني. النقدية الدوّ


ما مد نجاحك يف حتديد نوع القطع النقدية من خالل 
االسـتامع إىل األصـوات التي تصدرها هـذه القطع؟ ما 
ارة التي يمكن أن تستخدم لتحديد  خصائص القطعة الدوّ
نوعها؟ ما األدوات التي يمكن أن جتعل عملية حتديد نوع 

القطعة النقدية أكثر سهولة؟
 تبعث الذرات 
املثارة لعنرص ما يف أنبوب غاز 
التفريغ طاقةً عن طريق انبعاث 
الضوء. كيـف يمكن للضوء 
املنبعث أن يساعدك عىل حتديد 
نوع الذرة يف أنبوب التفريغ؟ 

وما األدوات التي يمكن أن تساعدك عىل ذلك؟

بنهاية القرن التاسع عرش، اتفق معظم العلامء عىل وجود 
الذرات، وقد أعطى اكتشاف تومسون لإللكرتون دليالً 
ـا عـىل أن الـذرة تتكون مـن جسـيامت دون ذرية.  مقنعً
وقـد وجـد أن كل ذرة اختربهـا تومسـون حتتـوي عـىل 
إلكرتونات سالبة الشـحنة، وأن هلذه اإللكرتونات كتلة 
ا. وعند مقارنة كتـل الذرات بكتل مكوناهتا   صغـرية جدًّ
مـن اإللكرتونات وجـد أن هناك كتلة مفقـودة، لذا بدأ 
العلـامء بالبحث عن الكتلـة املفقودة التي جيب أن تكون 
ا من كتلة الذرة الكلية. ما طبيعة الكتلة التي سـيتم  جـزءً
ا من الذرة؟ وكيف تتوزع  ا بوصفها جزءً اكتشـافها الحقً

هذه الكتلة داخل الذرة؟
إضافـة إىل ذلـك، فمعلـوم أن الـذرة متعادلـة كهربائيًّا، 
وحتى تلك الفرتة تم حتديد إلكرتونات سـالبة الشـحنة 
داخل الذرة، فكيف تتوزع اإللكرتونات سـالبة الشحنة 
يف الذرة؟ وما مصدر تعادل الذرة؟ وهل هناك جسيامت 
العلـامء  فهـم  كان  الـذرة؟  يف  ـا  أيضً الشـحنة  موجبـة 
ا قبـل اإلجابة عىل تلك  الكامـل عن الذرة ال يـزال بعيدً
التساؤالت. من هنا بدأ العلامء يف البحث عن إجابة عىل 

. العديد من األسئلة التي وضعتهم يف حتدٍّ


• تركيب نواة الذرة. 

•    بني طيف االنبعاث املستمر، وطيف 
االنبعاث اخلطي. 

 .مسائل باستخدام نصف قطر املستو    •
ومعادالت مستويات الطاقة.


جسيامت ألفا

نيوكليون
طيف االمتصاص

مستو الطاقة
حالة اإلستقرار

حالة اإلثارة
عدد الكم الرئيس


• تركيب نواة الذرة. 

•  بني طيف االنبعاث املستمر، وطيف 
االنبعاث اخلطي. 

.مسائل باستخدام نصف قطر املستو   •
ومعادالت مستويات الطاقة.


جسيامت ألفا

نيوكليون
طيف االمتصاص

مستو الطاقة
حالة اإلستقرار

حالة اإلثارة
عدد الكم الرئيس

 The Bohr Model of the Atom  نموذج بور الذري2-1
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The Nuclear Model النموذج النووي
كثري من التساؤالت واجهت الباحثني حول طبيعة الذرة. ما الذي يسبب انبعاث ضوء من 
الذرات؟ كيف تتوزع اإللكرتونات يف الذرة؟ بحث فيزيائيون وكيميائيون من دول خمتلفة 
عـن إجابات هلذه األسـئلة. مل تزودنا النتائج التي توصلوا إليهـا باملعرفة عن تركيب الذرة 
فقـط، ولكنها زودتنا بنهج جديد لفهـم كل من الفيزياء والكيمياء. وأصبح تاريخ البحث 

يف طبيعة الذرة من أكثر القصص إثارةً يف القرن العرشين.
ر اإللكرتونات السالبة  اعتقد تومسون أن املادة الثقيلة املوجبة الشحنة متأل الذرة. وقد صوّ
ا مثل حبـات الزبيب يف  الشـحنة عـىل أهنا تتـوزع خالل هـذه املادة املوجبـة الشـحنة، متامً
الفطرية املسـطحة. شارك العامل إرنسـت رذرفورد كالًّ من هانز جاجير وإرنست ماردسن، 

ا. ا متامً يف إجراء سلسلة من التجارب، أظهرت نتائجها أن للذرة تركيبًا خمتلفً
أجريت جتربة رذرفورد باسـتخدام عنارص مشـعة تصدر أشعة نافذة،  وقد وجد أن بعض 
هذه االنبعاثات جسيامت موجبة الشحنة وثقيلة، وتتحرك برسعات عالية. هذه اجلسيامت 
مز هلا بالرمز α. ويمكن الكشـف عن هذه اجلسـيامت  سـميت فيام بعد جسـيامت ألفا، ورُ
يف جتربة رذرفورد، بوسـاطة ومضات ضوئية تنبعث عندما تصطدم اجلسـيامت مع شاشـة 
مطلية بطبقة من كربيتات الزنك. كام يتضح من الشـكل 1-2، فقد قذف رذرفورد حزمة 
ا مـن الذهـب، وكان رذرفورد مهتـامًّ بنموذج  مـن جسـيامت ألفا عـىل صفيحة رقيقـة جدًّ
ا فقط جلسـيامت ألفـا عندما تعرب  تومسـون للـذرة، وتوقع حدوث انحرافات بسـيطة جدًّ
خالل صفيحة الذهب الرقيقة، واعتقد أن مسار جسيامت ألفا الثقيلة ذات الرسعة العالية 
ن  سوف يتغري بمقدار ضئيل، عندما يعرب خالل الشحنة املوجبة املوزعة بانتظام والتي تكوّ

كل ذرة الذهب.
وكانت نتائج التجربة مدهشـة؛ فقد عربَ معظم جسـيامت ألفا خالل صفيحة الذهب دون 
ا (تزيد عن  انحراف، أو مع انحراف قليل عن مسارها، إال أن بعضها ارتدّ بزوايا كبرية جدًّ
°90). والرسـم التوضيحي هلذه النتائج موضح يف الشكل 2-2. وقد شبه رذرفورد نتائج 

هذه التجربة بإرتداد قذيفة مدفع عند اصطدامها بمنديل ورقي.

2-1
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2-2



20,000

2-3
 

a
b

c–






ا قانـون القوة لكولـوم، وقوانني نيوتن يف احلركة، اسـتنتج رذرفـورد أن النتائج  مسـتخدمً
يمكن تفسريها فقط، إذا كانت شحنة الذرة املوجبة متمركزة يف حيز صغري وثقيل، يسمى 
د جمموعة من  اآلن النواة. لذلك سـمي نموذج رذرفورد للذرة النموذج النووي. وقد حدّ
العلامء أن الشـحنة املوجبة للذرة  وأكثر من %99.9 من كتلة الذرة موجودة يف النواة. أما 
ا عن  ا وبعيدً اإللكرتونات التي ال تساهم بكمية كبرية من كتلة الذرة فتكون موزعة خارجً
النواة. لذلك فإن الفراغ الذي تشغله اإللكرتونات حيدد احلجم الكيل أو قطر الذرة. وألن 

ا. قطر الذرة أكرب 10,000 مرة تقريبًا من قطر النواة، فإن معظم حجم الذرة يكون فراغً
 كيف تتـوزع اإللكرتونات حول نواة الذرة؟ تـم التوصل إىل أحد مفاتيح 
ر - من  اإلجابـة عـن هذا السـؤال، من خالل دراسـة الضـوء املنبعث مـن الـذرات. تذكّ
الفصـل السـابق - أن جمموعة األطوال املوجية الكهرومغناطيسـية التـي تنبعث من الذرة 

تسمى طيف االنبعاث الذري.
يوضـح الشـكل 3-2، التوهج املميـز املنبعث عن بعض الغازات، فعند اسـتخدام ذرات 
غـازٍ ما وتطبيق فرق جهد عال عرب أنبـوب تفريغ الغاز، نالحظ أن الغاز بدأ بالتوهج، كام 
نالحـظ أن كل غـاز يتوهج بضوء خمتلف، وتُعد إشـارات النيون امللونة التي تسـتخدم يف 

ا للمبادئ التي تعمل عليها أنابيب تفريغ الغاز. بعض اللوحات اإلعالنية تطبيقً

a b c
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2-4
a
b    
c

نحصـل عىل طيف االنبعاث للـذرة عندما يمر الضوء املنبعث من الغاز خالل منشـور أو 
حمزوز حيود. ويمكن دراسة طيف االنبعاث بتفصيل أكرب باستخدام جهاز يسمى املطياف. 
وكام هو موضح يف الشـكل 4a-2، فإن الضوء يف منشـور املطياف يعرب خالل الشـق، ثم 
يتشتت عندما يعرب خالل املنشور، ثم تعمل عدسة النظام - غري موضحة يف الرسم - عىل 
جتميع الضوء املتشـتت، لكي نتمكن من مشاهدته أو تسـجيله عىل شاشة فوتوجرافية، أو 

ن املطياف صورة الشق عند مواقع خمتلفة لكل طول موجي. عىل كاشف إلكرتوين، فيكوّ
إن الطيـف املنبعـث عن جسـم سـاخن، أوعن مـادة صلبة متوهجـة، مثل فتيلـة املصباح 
الكهربائـي؛ هـو حزمة متصلة من ألوان الطيف من األمحر إىل البنفسـجي ويسـمى بطيف 
االنبعـاث املسـتمر. لكـن طيـف الغاز يكـون سلسـلة من اخلطـوط املنفصلـة ذات ألوان 
 2-4b ي االنبعاث لغـازي الزئبق والباريوم موضحان يف الشـكل خمتلفـة. وخطـوط طيفّ
ن يرتبط مـع الطول املوجـي املحدد للضوء  والشـكل 4c-2 عـىل التوايل. وكل خـط ملوّ

املنبعث من ذرات ذلك الغاز ويسمى بطيف االنبعاث اخلطي.
يعدّ طيف االنبعاث اخلطي وسيلة حتليلية مفيدة، فيمكن استخدامه لتحديد نوع عينة غاز 
ا. والضوء املنبعث  جمهولة. حيث يوضع الغاز املجهول يف أنبوب تفريغ الغاز ليبعث ضوءً
حيتوي عىل أطوال موجية مميّزة لذرات ذلك الغاز. لذا يمكن حتديد الغاز املجهول بمقارنة 
أطواله املوجية مع األطوال املوجية املوجودة يف خرائط خاصة ألطياف العنارص املعلومة.

ويمكن كذلك اسـتخدام طيف االنبعاث؛ لتحليل خليط من الغازات. فعندما يتم تصوير 
طيف االنبعاث خلليط من العنارص، فإن حتليل اخلطوط يف الصورة يمكن أن يشري إىل نوع 
العنارص املوجودة والرتاكيز النسبية هلا. وإذا كانت العينة قيد االختبار حتتوي عىل كمية أكرب 
 .من عنرص معني، فإن خطوط ذلك العنرص تكون أكثر كثافة يف الصورة من العنارص األخر
ومـن خالل إجـراء املقارنة بني كثافـات اخلطوط، يمكـن حتديد الرتكيب النسـبي للامدة.













a

b

c
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 يف عام 1814م الحـظ جوزيف فون فروهنوفر، ظهـور بعض اخلطوط 
املعتمـة يف طيف ضوء الشـمس. تعـرف هذه اخلطـوط املعتمة بخطـوط فروهنوفر، وهي 
موضحة يف الشـكل 5-2. ويفرس ظهورها بأن ضوء الشمس يعرب خالل الغالف الغازي 
نتج هذه اخلطوط  املحيط بالشـمس، ومتتص هذه الغازات أطواالً موجية مميِّزة حمددة، مما يُ
املعتمـة يف الطيف املرئي. وجمموعة األطوال املوجية املمتصة بوسـاطة الغاز تسـمى طيف 
االمتصاص للغاز. وقد أمكن حتديد مكونات الغالف الشـميس بمقارنة اخلطوط املفقودة 
يف  الطيـف املرئـي بطيـف االنبعـاث املعلـوم للعنـارص املختلفـة. وكذلك فقد تـم حتديد 

مكونات العديد من النجوم باستخدام هذه التقنية.
يمكن مشـاهدة طيف االمتصاص، بتمرير ضوء أبيض خـالل عينة غاز ومطياف، كام هو 
موضح يف الشـكل 6a-2. وألن الغاز يمتص أطواالً موجية حمددة، فإن الطيف املسـتمر 
املرئي للضوء األبيض سـيحتوي عىل خطوط معتمة حمددة بعد مروره يف غاز ما. وحتدث 
اخلطوط املضيئة لطيف االنبعاث، واخلطوط املعتمة لطيف االمتصاص ألي غاز غالبًا عند 
األطوال املوجية نفسـها، كام هو موضح يف الشـكل 6b-2 والشـكل 6c-2، عىل التوايل، 
لذلـك فـإن العنارص الغازية الباردة متتص األطوال املوجية نفسـها التي تبعثها عندما تثار. 
وكـام يمكن أن  تتوقع، فإنـه يمكن حتديد مكونات غاز ما من األطـوال املوجية للخطوط 

املعتمة يف طيف االمتصاص هلذا الغاز.





 





 750nm400nm
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 يعدّ كل من طيفي االنبعاث واالمتصاص وسـائل علمية مفيدة؛ فنتيجة 
لألطياف املميِّزة للعنرص اسـتطاع العلامء حتليل، وحتديد وحسـاب كميـة املواد املجهولة، 
عـن طريق مالحظة األطيـاف التي تبعثهـا أو متتصها. وألطياف االنبعـاث واالمتصاص 
أمهية بالغة يف الصناعة، كام يف البحوث العلمية. فمثالً، تقوم مصانع احلديد بإعادة معاجلة 
كميـات كبـرية من حديـد اخلردة الذي حيـوي عىل تراكيـب خمتلفة، فيتـم التحديد الدقيق 
هلـذه الرتاكيب خالل دقائق بوسـاطة التحليل الطيفي. كام ويمكـن تعديل تركيب احلديد 
ليتناسـب مع املواصفـات التجارية؛ وتقوم حمطـات معاجلة الفلـزات – ومنها األلومنيوم 

والزنك ومعادن أخر - بتطبيق الطريقة نفسها.
ا من العلم املعروف باسم التحليل الطيفي. ويعمل الباحثون  إن دراسـة األطياف تعدّ فرعً
يف هذا العلم يف مؤسسات األبحاث واملؤسسات الصناعية. وقد تم إثبات أن علم التحليل 
الة لتحليـل الفلزات املوجودة عىل األرض، وهـو األداة املتوافرة الوحيدة  الطيفـي أداة فعّ

حاليًّا لدراسة مكونات النجوم عىل مد الفضاء املتسع.
 يف القرن التاسـع عرش، حاول بعض العلامء اسـتخدام 
األطياف الذرية؛ لتحديد مكونات الذرة. ومتت دراسة ذرة اهليدروجني بدقة؛ ألنه العنرص 
األخـف، وله أبسـط طيف؛ حيث يتكـون الطيف املرئـي للهيدروجني مـن أربعة أطياف 
خطيـة: األمحـر، واألخـرض، واألزرق، والبنفسـجي، كـام هـو موضح يف الشـكل 2-7. 
وأي نظرية علمية تفرس مكونات الذرة، جيب أن تأخذ يف احلسـبان هذه األطوال املوجية، 
وتدعـم النموذج النـووي. ومع ذلك فإن النموذج النووي الـذي اقرتحه رذرفورد مل خيل 
ا كام تدور  من السـلبيات؛ حيـث افرتض رذرفورد أن اإللكرتونات تدور حـول النواة متامً

الكواكب حول الشمس، وهذه ثغرة خطرية يف نموذجه هذا.
ا، فإن  يتسـارع اإللكرتون يف مسـتواه مع اسـتمرار دورانه حول النواة، وكام درسـت سابقً
اإللكرتونات املتسـارعة تشـع طاقة عن طريق انبعاث موجات كهرومغناطيسـية. ومعدل 
فَقـد اإللكرتون لطاقتـه يف أثناء دورانه حول النواة جيعل مسـاره لولبيًّا حتى حيط أخرياً يف 
النـواة خالل  s  9- 10، لذلـك فإن نموذج رذرفورد ال يتفق مع قوانني الكهرومغناطيسـية. 
إضافة إىل ذلك، يتوقع هذا النموذج أن اإللكرتونات املتسـارعة سـوف تشـع طاقتها عند 
ـع عند أطوال  كل األطوال املوجية، لكن كام درسـت، فإن الضوء املنبعث من الذرات يُشَ

موجية حمددة فقط.

The Bohr Model of the Atom نموذج بور للذرة
انتقل الفيزيائي الدنامركي نيلز بور إىل بريطانيا عام 1911م، وانضم إىل جمموعة رذرفورد، 
ليعمـل يف حتديـد تركيـب الذرة. وحـاول توحيد النمـوذج النووي مع مسـتويات الطاقة 
املكامة لبالنك، ونظرية أينشتاين يف الضوء. فكانت هذه فكرة جريئة؛ ألنه منذ عام 1911م 

مل تكن أي من هذه األفكار اجلريئة مفهومة عىل نطاق واسع، أو مقبولة.

2-7
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 بدأ بور بالنموذج النووي لإللكرتونات، كام هو موضح يف الشـكل 2-8. 
لكنه قدم نظرية جريئة تنص عىل أن قوانني الكهرومغناطيسية ال تطبق عىل ما يف  داخل الذرة. 
فافرتض أن اإللكرتونات يف املدار املسـتقر ال تشع طاقة، رغم أهنا تتسارع، واعترب أن هذا 
هـو رشط اسـتقرار الـذرة. وذهب إىل افـرتاض أن  حالة االسـتقرار للـذرات تكون فقط 
عندمـا تكـون كميات الطاقة فيها حمـددة. وبتعبري آخـر اعترب بور أن مسـتويات الطاقة يف 

الذرة مكامة.
وكام هو موضح يف الشـكل 9-2، فإن تكمية الطاقة يف الذرات يمكن تشـبيهها بدرجات 
سلّم؛ بحيث يتناقص البعد بني كل درجتني كلام صعدنا إىل أعىل. وحتى تصعد إىل درجات 
أعىل للسـلم، جيب أن تنتقل من درجة أدنى إىل درجة أعىل، ومن املسـتحيل الوقوف عند 
نقطة تقع بني درجتني. والذرات هلا كميات مكامة من الطاقة كل منها يسمى مستو طاقة، 
فكـام أنه ال يمكنك أن تشـغل مكانًا بني درجتي سـلم، فإن طاقة الـذرة ال يمكن أن يكون 
هلا قيمة بني طاقتي مسـتويني من مسـتويات الطاقة املسموح هبا. وعندما تكون طاقة الذرة 
عند أقل مقدار مسموح به، يقال إهنا يف حالة استقرار. وعندما متتص الذرة كمية حمددة من  
الطاقة، فإهنا تنتقل إىل مسـتو طاقة أعىل، أي مسـتو طاقة أعىل من مستو االستقرار. 

وهذه احلالة تسمى حالة اإلثارة.
 ما الذي حيدد طاقة الذرة؟ طاقة الذرة تساوي جمموع طاقة حركة اإللكرتونات، 
وطاقـة الوضـع الناجتة عن قوة التجـاذب بني اإللكرتونات والنـواة. وطاقة اإللكرتون يف 
املستويات القريبة من النواة أقل من طاقة اإللكرتون يف املستويات البعيدة عنها؛ ألنه جيب 
ا عـن النواة. وهكذا تكون الـذرات يف حالة إثارة  أن يبـذل شـغل لنقل اإللكرتونات بعيدً
عندما تكون إلكرتوناهتا عند مستويات طاقة أعىل، أي يف مستويات أبعد عن النواة. وألن 
ا. يعرف نموذج الذرة  الطاقة مكامة وترتبط برقم املسـتو، فإن طاقة املسـتو مكامة أيضً
ا، والذي يبني وجود نواة مركزية وإلكرتونات هلا مستويات طاقة مكامة  الذي تم وصفه آنفً

تدور حوهلا بنموذج بور للذرة.
ا عن  إذا كان بور مصيبًا يف افرتاضه، فإن الذرات املسـتقرة ال تبعث طاقة، فمن املسـؤول إذً
طيف االنبعاث املميِّز للذرة؟ لإلجابة عن هذا السؤال، اقرتح بور أن طاقة كهرومغناطيسية 
تنبعث عندما تتغري حالة الذرة من حالة استقرار إىل حالة استقرار أخر. ومن نظرية التأثري 
الكهروضوئـي ألينشـتاين، أدرك بـور أن طاقة كل فوتون تعطـى باملعادلة  hf =فوتـون E، ثم 
َض أنه عندما متتص الذرة فوتونًا، فإهنا تصبح مثارة، وتزداد طاقتها بمقدار يساوي طاقة  افرتَ

ذلك الفوتون، ثم تنتقل هذه الذرة املثارة  إىل مستو طاقة أقل عندما تشع فوتون. 
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عندما حيدث انتقال يف الذرة من مسـتو طاقة ابتدائي Ei، إىل مسـتو طاقة هنائي Ef فإن 
التغري يف طاقة الذرة E∆ يعطى باملعادلة: 

 ∆E ذرة   =  E 
f
  –  E 

i
  

كام هو موضح يف الشكل 10-2، فإن التغري يف طاقة الذرة يساوي طاقة الفوتون املنبعث.
   E فوتون    =  |∆E| ذرة  

 E فوتون   =  |E 
f
  –  E 

i
 |  

ـص املعـادالت أدناه العالقـات بني التغري يف حـاالت الطاقة للـذرة، وطاقة الفوتون  تلخّ
املنبعث.

Predictions of the Bohr Model تنبؤات نموذج بور
استخدم بور نظريته حلساب األطوال املوجية للضوء املنبعث من ذرة اهليدروجني، فكانت 
ا مع قيم مقيسة حددها علامء آخرون. ونتيجة ذلك تم قبول نموذج  احلسابات متوافقة متامً
بور عىل نطاقٍ واسع. لكن لسوء احلظ فقد انطبق هذا النموذج عىل ذرة اهليدروجني فقط، 
ومل يكن باستطاعته توقع طيف اهليليوم الذي يمثل العنرص البسيط التايل بعد اهليدروجني. 
ا لبعض املسـائل، مثل ملـاذا يمكن تطبيق  ا جيدً إضافـة إىل ذلـك، مل يقـدم النموذج تفسـريً
قوانـني الكهرومغناطيسـية يف كل مكان، إال داخـل الذرة. لذلك مل يكن بور نفسـه يعتقد 
أن نموذجـه يمثـل نظرية متكاملة عن تركيب الذرة. وعـىل الرغم من عيوب نموذج بور، 
فإنـه يصف مسـتويات الطاقـة واألطوال املوجيـة للضـوء املنبعث، واملمتـص من ذرات 

اهليدروجني بصورة جيدة.
  F حمصلة  = ma   ر بـور نموذجه بتطبيق قانون نيوتن الثاين يف احلركة  طوّ
عىل اإللكرتون، والقوة املحصلة املحسوبة، بوساطة قانون كولوم للتفاعل بني اإللكرتون 
ذي الشـحنة q– والربوتون ذي الشـحنة q+ عىل بعد r احدمها من اآلخر؛ حيث حتسـب 
القوة باملعادلة: F =K  q 2 / r 2 . إن تسـارع اإللكـرتون يف مدار دائري حول الربوتون الذي 
ا من كتلة اإللكـرتون يعطى باملعادلـة: a = v  2 /r. وهكذا حصل بور عىل  كتلتـه أكـرب كثريً

العالقة:
  
 Kq 2 

 ___  r 2    =    mv 2  ___ r   

 9.0 ×  10 9  N. m 2 / C 2 متثل ثابت كولوم، وقيمته ،K يف املعادلة أعاله

  
 
  E فوتون = hf أو   E فوتون   =  

 
 ∆E طاقة الفوتون املنبعث   ذرة

طاقة الفوتون املنبعث، تسـاوي حاصل رضب ثابت بالنك يف تردد الفوتون املنبعث. 
طاقة الفوتون املنبعث تساوي النقص يف طاقة الذرة.
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λ1 < λ2 < λ3

3

E  فوتون = E1 - E31

E   فوتون = E1 - E22

E  فوتون = E2 - E33

E  فوتون >E2 فوتون >E  1  فوتون

| |

| |

| |

λ1 

λ2 

λ3



E  فوتون = E1 - E3
E   فوتون = E1 - E2
E    فوتون = E2 - E3
E  فوتون >E  فوتون >E  فوتون  
λ1 < λ2 < λ3

1

1

2

2

3

3

E3

E2

E1

أو
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أخذ بور بعد ذلك يف احلسبان الزخم الزاوي لإللكرتون الذي يدور حول النواة، والذي يساوي 
حاصل رضب الزخم اخلطي لإللكرتون mv يف نصف قطر مساره الدائريّ r، فتوصل إىل أن

 الزخم الزاوي لإللكرتون يعطى بالعالقة mvr. ثم افرتض أن الزخم الزاوي لإللكرتون له قيم حمددة، 
n ثابت بالنك. وباستخدام h ؛ حيثh/2 π وأن تلك القيم املسموح هبا تكون مرضوبة يف املقدار
    Kq 2 

 ___  r 2    =    mv 2  ___ r    وباسـتخدام العالقـة .mvr = nh/2π ا، اقرتح بور أن ا صحيحً لتمثـل عددً
يات اإللكرتونات يف  وإعادة ترتيب معادلة الزخم الزاوي، وجد بور أن أنصاف أقطار مستوَ

ذرة اهليدروجني تعطى باملعادلة:

ا  تستطيع حساب نصف قطر املستو األقرب إىل النواة يف ذرة اهليدروجني - الذي يعرف أيضً
بنصف قطر بور – وذلك بتعويض القيم املعلومة وقيمة n = 1 يف املعادلة أعاله. 

 r 
1
 =   

(6.626× 10 -34  J.s ) 2 (1 ) 2 
   ___________________________________    

4  π 2 (9.0× 10 9  N. m 2 / C 2 )(9.11× 10 -31  kg)(1.60× 10 -19 C ) 2 
 

= 5.3 × 10 -11   J 2 .  s 2 /N.  m 2 . kg    
= 5.3 × 10 -11  m 0.053 أو nm  

وبصورة عامة فإن نصف قطر أي مدار مسموح به يف ذرة اهليدروجني يعطي من العالقة:

r 
n
 = 5.3 × 10 -11  n2  m  

بتطبيق قوانني اجلرب البسيطة، تستطيع التوصل إىل أن الطاقة الكلية للذرة يعرب عنها بحاصل 
مجع طاقة حركة اإللكرتون، وطاقة وضعه، وتعطى باملعادلة:  Kq 2 /2r - ومتثل باملعادلة: 

    E 
n
  =-  2 π2 K 2  mq 4  _______  h 2    ×  1 __  n 2  

وبتعويـض القيم العددية للثوابت وبالتحويل لوحدات اإللكرتون فولت يمكن حسـاب 
طاقة ذرة اهليدروجني بالعالقة: 

 n لإللكرتون وطاقة الذرة مكامة. ويسمى العدد الصحيح إن كالًّ من نصف قطر املستو
الذي يظهر يف املعادالت عدد الكم الرئيس، ويمكن من خالله حسـاب القيم املكامة لكل 

  .E و r من

   r 
n
 =    h 2  n 2  ______ 

4  π 2 Km q 2             إلكرتون ذرة اهليدروجني نصف قطر مستو
إن نصف قطر مسـتوn  لإللكرتون يسـاوي حاصل رضب مربع ثابت بالنك يف مربع 
نة من حاصل رضب 4 ومربع π، مرضوبة  ا عىل الكمية املتكوّ العدد الصحيح n مقسـومً

يف الثابت K، مرضوبة بكتلة اإللكرتون ومربع شحنته.

E 
n
  =-   13.6 ___ 

n2   eV                طاقة ذرة اهليدروجني
الطاقة الكلية بوحدة اإللكرتون فولت لذرة عدد الكم الرئييس هلا n، تساوي حاصل 

. n 2  قسمة  13.6-عىل
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 2-11
n=2

n=3

 ربام تتسـاءل، ملاذا تكون طاقة الذرة يف نمـوذج بور ذات قيمة 
سـالبة؟ تذكر مما درسـت أن فروق الطاقة فقط تكون ذات معنى. وطاقة مستو الالهناية 
ف بأهنا طاقة الـذرة عندما يكون  ا، وتسـمى الطاقة الصفريـة، وتعرّ يمكـن اعتبارهـا صفرً
ا عن الذرة، وليس له طاقة حركـة. وحتدث هذه احلالة عندما تصبح  ا جدًّ اإللكـرتون بعيـدً
نزع الكرتون من الذرة. وألنه جيب بذل شـغل لتأيني الذرة، فإن  الـذرة متأينـة، أي عندما يُ
طاقـة الذرة مع اإللكـرتون الدائر فيها جيب أن يكون أقل من صفر، لذلك فإن طاقة الذرة 
ذات قيمة سـالبة. وعندما حيدث انتقال يف الذرة من مسـتو طاقة أقل إىل مسـتو طاقة 
أعىل، فإن الطاقة الكلية تصبح أقل سالبية، ولكن جمموع التغري الكيل يف الطاقة يبقى موجبًا.
بعض مستويات الطاقة لذرة اهليدروجني، ومستويات الطاقة التي قد يتم االنتقال إليها وفقاً 
حة يف الشكل 11-2. الحظ أن ذرة اهليدروجني املثارة يمكنها أن تبعث  لسالسلها واملوضّ
ا من الطاقة الكهرومغناطيسية، كاألشعة حتت احلمراء، والضوء املرئي، أو األشعة  مد واسعً
البنفسجية بحسب حاالت االنتقال التي حتدث؛ حيث تنبعث األشعة فوق البنفسجية عندما 
ينتقل إلكرتون من مستو حالة اإلثارة إىل مستو الطاقة األول. وتنتج اخلطوط األربعة 
n = 3 الطاقة املرئيـة يف طيـف اهليدروجني، عندما حيـدث االنتقال يف الذرة من مسـتو

.n = 2 الطاقة أعىل، إىل مستو أو مستو













E60.38 eV

n = 6

n = 5

n = 4

n = 3

n = 2

n = 1

0.54 eV

0.85 eV

1.51 eV

3.40 eV

13.6 eV
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 الطاقة األدنى إىل مستو عندما متتص ذرة اهليدروجني كمية حمددة من الطاقة، فإهنا تسبب انتقال إلكرتوهنا من مستو 
طاقة أعىل، احسب طاقة كل من مستو الطاقة األول ومستو الطاقة الثاين، ثم احسب الطاقة املمتصة بوساطة الذرة.

1
. E 

2
 E  و  

1
  مثّل بالرسم مستويات الطاقة  

  وضح اجتاه تزايد الطاقة يف الرسم التوضيحي.


n = 1 الطاقة األول عدد الكم ملستو  E 
1
؟=   

n = 2  الطاقة الثاين عدد الكم ملستو  E 
2
؟=  

 ∆E =؟

2
.استخدم معادلة طاقة اإللكرتون يف مستواه، حلساب طاقة كل مستو

 E 
n
  =-   13.6 ____  n 2    eV  

 n = 1 E 
1
  =-   13.6 ____  (1) 2    eV  

 E 
1
  =-13.6 eV  

 E 
2
  =-  13.6 ____  (2) 2    eV  

 E 
2
  =-3.40 eV  

 E ومستو الطاقة 
f
إن الطاقة املمتصة بوساطة الذرة E∆، تساوي فرق الطاقة بني مستو الطاقة النهائي للذرة   

.E 
i
األويلّ للذرة   

E 
i
  =  E 

1
   E 

f
  =  E 

2
 ∆E=  E 

f
 - E 

i
  

E 
1
  = 13.6 eV E 

2
  =3.40 eV    =  E 

2
 - E 

1
  

    = -3.40 eV – (-13.6 eV)  

     = 10.2 eV الطاقة املمتصة 
3

  إن قيم طاقة املستويات جيب أن تقاس بوحدة اإللكرتون فولت.
إىل  منخفضة  طاقة  مستويات  من  اإللكرتونات  تتحرك  عندما  موجب  الطاقة  فرق  إن       

مستويات طاقة أعىل. 
  إن الطاقة الالزمة لتحريك إلكرتون من مستو الطاقة األول إىل مستو الطاقة الثاين جيب 

أن يساوي eV 10 تقريبًا، وهذا يساوي الطاقة املطلوبة. 

1

n =2

n = 1

E2

E1
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 إىل مستو ،n = 2 الطاقة الثاين ينتقل إلكرتون ذرة هيدروجني مثارة من مستو 
 E  من املثال 1.

2
 E  و  

1
الطاقة األولn = 1؛ احسب الطاقة والطول املوجي للفوتون املنبعث. استخدم قيم  

1
.  E 

2
 E  و  

1
  ارسم رسامً توضيحيًّا مستويات الطاقة  

ح اجتاه تزايد الطاقة، ووضح انبعاث الفوتون يف الرسم.   وضّ


E 
1
  =-13.6 eV  f = ؟

E 
2
  =-3.40 eV λ = ؟

∆E =؟

2
.E 

i
 E ، ومستو الطاقة األول هلا   

f
طاقة الفوتون املنبعث تساوي E∆، فرق الطاقة بني مستو الطاقة الثاين للذرة  

∆E =  E 
f
 - E 

i
 

  E 
f
 =  E 

1
  E 

i
  =  E 

2
 =  E 

1
 - E 

2
 

E 
1
  = 13.6 eV E 

2
  =3.40 eV  = -13.6 eV – (-3.40 eV)

  = -10.2 eV            الطاقة املنبعثة
 حلساب الطول املوجي للفوتون، استخدم املعادالت اآلتية:

|∆E| = hf    = f  لذا فإن،  
|∆E|

 ____ 
h
  

        c    = λf  __ λ =   c  لذا فإن،  
f
  

f=   
|∆E|

 ____ 
h
  λ   =   c

 _______ 
(|∆E|/h)

  

hc=1240eVnm|∆E|=10.2eV =   1240 eV. nm
 _________ 10.2 eV  

= 122 nm

3
وحدة  وهي  مرت،  وحدة  إىل  ل  تعدّ نانو  البادئة  فولت.  اإللكرتون  بوحدة  الطاقة  تقاس      

القياس األساسية يف النظام الدويل للوحدات SI. والتي متثل الوحدة الصحيحة للطول املوجي.
 الطاقة الثاين إىل مستو تنتج الطاقة عندما تبعث الذرة فوتونًا خالل عملية االنتقال من مستو  

الطاقة األول، ولذلك فإن فرق الطاقة سالب. 
ا يف مد األشعة فوق البنفسجية، وهو أقل من    الطاقة الناجتة عن عملية االنتقال تنتج ضوءً

400 nm

2

E

E23.40 eV

E1 13.6 eV

�E
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 E  يف ذرة اهليدروجني. 1.
2
 E  ومستو الطاقة  

3
احسب فرق الطاقة بني مستو الطاقة  

 قطر نواة ذرة اهليدروجني m  15- 10  × 2.5، واملسافة بني النواة واإللكرتون األول m  11- 10  × 5 تقريبًا. إذا استخدمت  2.
كرة قطرها cm 7.5 لتمثل النواة فكم يكون بُعد اإللكرتون؟

يف عملية انتقال حمدد، تسقط طاقة ذرة الزئبق من مستو طاقة eV 8.82 إىل مستو طاقة eV 6.67 احسب: 3.
.a .طاقة الفوتون املنبعث من ذرة الزئبق 
.b .الطول املوجي للفوتون املنبعث من ذرة الزئبق

 عىل الرغم من تفسري نموذج بور للذرة، وبدقة لسلوك ذرة اهليدروجني، إال 
ا عىل تفسري سلوك أي ذرة أخر. حتقق من جوانب القصور  أنه مل يكن قادرً
ا لذرة  يف نمـوذج بـور؛ وذلك بتحليل انتقال إلكـرتون يف ذرة النيون. فخالفً
اهليدروجني، فـإن لذرة النيون عرشة إلكرتونـات، وأحد هذه اإللكرتونات 
ينتقـل بـني مسـتو الطاقة n = 5، ومسـتو الطاقة n = 3، باعثًـا فوتونًا يف 

هذه العملية. 
النيـون، كإلكـرتون يف ذرة  1. أنـه يمكـن معاملـة إلكـرتون ذرة  اعتـرب 

اهليدروجني، فام طاقة الفوتون التي يتوقعها نموذج بور؟
اعترب أنه يمكن معاملة إلكرتون ذرة النيون، كإلكرتون يف ذرة اهليدروجني،  2.

فام الطول املوجي الذي يتنبأ به نموذج بور؟
.3  ،632.8 nm الطـول املوجي احلقيقي للفوتون املنبعث خالل عمليـة االنتقال

ما نسبة اخلطأ املئوي لتنبؤ نموذج بور للطول املوجي للفوتون؟

E5
E4

E3

E2

E1

n =5

λ= 632.8 nm

n =4

n =3

n =2

n =1
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ن العلامء من فهم تركيب الذرة، باإلضافة إىل حسـاب  يعدّ نموذج بور األسـاس الذي مكّ
طيـف االنبعـاث، كان بـور وطلبته قادرين عىل حسـاب طاقـة التأين لـذرة اهليدروجني. 
وطاقة تأين الذرة هي الطاقة الالزمة لتحرير إلكرتون بصورة كاملة من الذرة وقد اتفقت 
ا  ا توضيحً طاقـة التأين املحسـوبة بصورة كبرية مع النتائج العملية. وقـدم نموذج بور أيضً
لبعض اخلصائص الكيميائية للعنارص. إن الفكرة التي تبنيّ أن للذرات ترتيبات إلكرتونية 
خاصـة بـكل عنرص، تعـدّ األسـاس ملعظـم معرفتنـا بالتفاعـالت والروابـط الكيميائية.

حـاز العـامل نيلـز بور عىل جائـزة نوبل عـام 1922م وتم ختليـد إنجازاتـه يف إصدار بعض 
الطوابع الربيدية املوضحة يف الشكل 2-12 .

 خلص تركيب الذرة بناء عىل  4.
نموذج رذرفورد النووي.

 فيم ختتلف أطياف االنبعاث الذرية للمواد  5.
الصلبة املتوهجة والغازات، وفيم تتشابه؟

 فـرسّ كيف حتفظ الطاقة عندما متتص ذرة  6.
فوتون ضوء؟

 يسـلك أيون اهليليوم سلوك ذرة  7.
اهليدروجـني، ونصـف قطر مسـتو طاقـة األيون 
ا عىل نموذج  األدنـى يسـاوnm  0.0265، اعتـامدً

بور، ما مقدار نصف قطر مستو الطاقة الثاين؟
 وضح كيفيـة احلصول عىل طيف  8.

االمتصاص لغاز ما. وضح أسباب ظهور الطيف.

ل ذرة اهليدروجني  9. تم الكشـف عن حتـوّ
من مسـتو الطاقة 101، إىل مسـتو الطاقة 100، 
ما مقـدار الطـول املوجي لإلشـعاع؟ أيـن يقع هذا 

االنبعاث يف الطيف الكهرومغناطييس؟
 نصـف قطـر نـواة ذرة اهليدروجني  10.

m  15- 10  × 1.5 تقريبًـا. إذا كنـت راغبًـا يف بنـاء 
نموذج لذرة اهليدروجني، باسـتخدام كرة بالستيك 
(r = 5 cm) متثـل النـواة، فأيـن تضـع إلكرتونًـا يف 
مستوn = 1 ؟ هل يكون موقعه يف غرفة صفك؟ 

2-1مراجعة
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يف  القصور  أوجه   •

نموذج بور الذري. 
•  النموذج الكمي للذرة. 
•   كيف يعمل الليزر.
•   خصائـص ضـوء 

الليزر.


النموذج الكمي
السحابة اإلكرتونية

ميكانيكا الكم
الضوء املرتابط

الضوء غري املرتابط
االنبعاث املحفز

الليزر


يف  القصور  أوجه   •

نموذج بور الذري. 
 • • النموذج الكمي للذرة. 
•   كيف يعمل الليزر.
•   خصائـص ضـوء 

الليزر.


النموذج الكمي
السحابة اإلكرتونية

ميكانيكا الكم
الضوء املرتابط

الضوء غري املرتابط
االنبعاث املحفز

الليزر

The Quantum Model  of the Atom        النموذج الكمي للذرة2-2

مل يكن باإلمكان تفسري الفرضيات التي قدمها بور عىل أساس املبادئ الفيزيائية املقبولة يف 
تلك الفرتة؛ فالنظرية الكهرومغناطيسية مثالً، تتطلب أن تبعث اجلسيامت املتسارعة طاقة، 
ممـا يـؤدي إىل إهنيار رسيع للـذرة. كام أن الفكرة التـي تقول إن اإللكـرتون الذي يدور له 
مسـتو طاقة حمدد، بنصف قطر معني، تتعـارض مع مبدأ عدم التحديد هليزنربج. فكيف 

يمكن وضع نموذج بور عىل أساس متني؟

من مستويات الطاقة إلى السحابة ا�لكترونية

From Orbits to an Electron Cloud

ا كام  تذكـر من الفصل السـابق أن دي برويل اقرتح أن للجسـيامت خصائـص موجية، متامً
 m v للضوء خصائص جسيمية. يمكن حساب طول موجة دي برويل جلسيم زمخه اخلطي
λ =   h وبرضب طريف املعادلة بنصف قطر املسـتوr  نحصل عىل 

 ___ mv   :باسـتخدام املعادلة
mvr =   hr  ، وبحسـب نموذج بور، فإن للزخم الزاوي قيامً 

 __ 
λ

الرخـم الزاوي من املعادلة:   
n λ = 2πr   :وبمساواة املعادلتني نحصل عىل ،  mvr =   nh

 ___ 2π :حمددة تعطى من املعادلة
أي أن حميـط مسـتو الطاقـة يف نموذج بور π r 2 يسـاوي العدد الصحيـح n مرضوبًا يف 
طول موجة دي برويل λ، والشكل 13-2 يوضح هذه العالقة. استخدم العامل النمساوي 
إيرن رشودنجر عام 1926م نموذج موجة دي برويل للوصول إىل نظرية الكم للذرة. هذه 
النظريـة مل تعتمد عـىل نموذج رذرفورد البسـيط للذرة، كام فعل نموذج بـور، وخاصة أن 
نصف قطر مسـار اإللكرتون مل يكن يشـبه نصف قطر مدار الكوكب حول الشـمس. كام 
أن مبـدأ عدم التحديد يشـري إىل أنه من املسـتحيل معرفة كل مـن موقع وزخم إلكرتون يف 
اللحظة نفسـها، لذا فإن النموذج الكمي يتوقع احتاملية وجود اإللكرتون يف منطقة حمددة 
فقـط. ومن املثـري لالهتامم أن النمـوذج الكمي للذرة تنبأ بأن املسـافة األكثـر احتاملية بني 
اإللكـرتون والنـواة لذرة اهليدروجني، هي نصف القطر نفسـه الذي تـم توقعه من خالل 

نموذج بور.

2-13

n

nn=5n=3

=2.9









n = 3 n = 5 n = 2.9
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إن احتاملية وجود اإللكرتون عند نصف قطر حمدد يمكن حسـابه ، وكذلك يمكن تكوين 
متثيل ثالثي األبعاد لتوضيح مناطق االحتامالت املتساوية. واملنطقة ذات االحتاملية العالية 
ا لسحابة  لوجود اإللكرتون فيها تسـمى سـحابة إلكرتونية. والشكل 14-2 يوضح مقطعً

إلكرتونية متثل حالتي الطاقة األقل يف ذرة اهليدروجني.
وعـىل الرغم من صعوبة تصور النموذج الكمي للذرة، فإن ميكانيكا الكم – وهي دراسـة 
ا هائالً يف توقع الكثري من  خصائص املادة باستخدام خصائصها املوجية- قد حققت نجاحً
ا حساب تلك التفاصيل بدقة  املعلومات التفصيلية لرتكيب الذرة؛ فقد كان من الصعب جدًّ
إال للذرات البسيطة؛ وكانت احلسابات التقريبية العالية الدقة للذرات الثقيلة تتم من خالل 
احلواسـيب املتطـورة فقط. لكـن ميكانيكا الكم متكنت من جعـل تراكيب بعض اجلزيئات 

قابلة للحساب، مما أتاح للكيميائيني القدرة عىل حتديد ترتيب الذرات يف اجلزيئات.
ا بميكانيـكا الكم، اسـتطاع الكيميائيون حتضري جزيئات جديـدة ومفيدة مل تكن  واسرتشـادً
ـا؛ لتحليل تفاصيـل امتصاص  موجـودة أصـالً يف الطبيعـة. وتسـتخدم ميكانيكا الكم أيضً
وانبعاث الضوء من الذرات. ونتيجة لنظرية ميكانيكا الكم، تم تطوير مصدر جديد للضوء.

Light amplification by stimulated emission of radiaion الليزر
كـام تعلم، فإن الضوء املنبعث عـن مصدر متوهج يتكون من سلسـلة متتالية من األطوال 
املوجيـة، يف حـني أن الضـوء الناتج عـن الغاز الـذري يتكون من بعض األطـوال املوجية 
املميـزة للغاز. إن الضوء املنبعث مـن كال املصدرين ينتقل يف مجيع االجتاهات. وباإلضافة 
 إىل ذلك فإنه ليس من الرضورة أن تنتقل املوجات الضوئية املنبعثة من الذرات عند إحد
هنايتي أنبوب غاز التفريغ بالطور نفسه، أو أن تتزامن املوجات مع موجات الطرف اآلخر 
لألنبـوب. لذلـك فليس من الرضورة تواجد مجيع املوجات عند النقطة نفسـها يف اللحظة 
ا، أن املوجات التي تنتقل بالطور نفسه وتتوافق  ر مما درسته سابقً نفسها خالل دورهتا. وتذكّ

عند احلدود الدنيا، واحلدود القصو تكون مرتابطة.

  2-14  






    





n = 1

 10  10

n = 2

 10  10

n = 1

 10  10

n = 2

 10  10
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ا مرتابطا، بينـام تنتج موجات الضوء   ويشـار إىل أن موجـات الضوء املرتابطة تكـون ضوءً
ا غري مرتابط. ويوضح الشكل 15-2 نوعي هذه املوجات. املختلفة يف الطور ضوءً

 ينبعـث الضـوء من الـذرات املثارة. وقد درسـت حتـى اآلن طريقتني يمكـن أن تثار هبام 
ا  الـذرات، ومها اإلثـارة احلرارية، وتصادم اإللكـرتون. لكن يمكن للـذرات أن تثار أيضً

نتيجة تصادمها مع فوتونات ذات طاقة حمددة.
 ماذا حيدث بعـد أن تصبح الذرة يف حالة إثارة؟ تعـود الذرة بعد وقت 
ا له الطاقة نفسـها التي كان قد امتصها، كام هو  قصري عادة إىل حالتها املسـتقرة، باعثة فوتونً

موضح يف الشكل 16a-2، وهذه العملية تسمى االنبعاث التلقائي.
ر أينشـتاين عـام 1917م فيام حيدث لـذرة مثارة أصـالً، اصطدم هبا   فكّ
بفوتون طاقته تساوي فرق الطاقة بني حالة اإلثارة وحالة مستقرة، فبنيّ حينها أن هذه احلالة  
للذرة تسمى االنبعاث املستثار؛ حيث تعود الذرة إىل احلالة املستقرة، وتبعث بفوتون طاقته 
تساوي فرق الطاقة بني احلالتني. بينام ال يتأثر الفوتون الذي سبّب أو استثار االنبعاث. ثم 
ا ليس بالرتدد نفسـه فقط، بل يكون هلام الطور نفسـه، ويكونان مرتابطان  يغادران الذرة معً
كذلك كام هو موضح يف الشـكل 16b-2، وقد يصطـدم أي من هذين الفوتونني بذرات 
أخر مثارة، ومن ثم ينتج فوتونات أخر؛ بحيث يكون هلا الطور نفسـه مع الفوتونات 
األصليـة. وقد تسـتمر هذه العملية، منتجة سـيالً مـن الفوتونات التي هلـا الطول املوجي 

نفسه حيث يكون هلا مجيعا حدود قصو، وحدود دنيا يف اللحظة نفسها.
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ولكي حيدث االنبعاث املستثار فإنه ينبغي أن تتحقق الرشوط التالية: أوالً: جيب أن تكون 
هنـاك ذرات أخر مثارة. ثانيًا: جيب أن تبقى الذرات مثارة لفرتة زمنية كافية حتى حيدث 
التصادم. ثالثًا: جيب السيطرة عىل الفوتونات وتوجيهها لتكون قادرة عىل إحداث تصادم 

مع الذرات املثارة.
 يف عـام 1959م، تـم ابتكار أداة تسـمى ليزر، وقـد حققت مجيع الـرشوط الالزمة إلنتاج 
ضوء مرتابط. وكلمة ليزر هي اختصار للعبارة "تضخيم الضوء بوساطة االنبعاث املستثار 

لإلشعاع". والذرة التي تبعث الضوء عندما تكون مثارة يف الليزر تسمى ذرة ليزرية.
الـذرات يف الليزر يمكن أن تثار أو تضخ  كام هو موضح يف الشـكل 2-17. 
حيـث يمكـن لومضة كثيفة مـن الضوء، ذات طـول موجي أقرص من الليزر أن تسـتخدم 
لضـخ الـذرات. وتُنتج الفوتونـات ذات الطول املوجي األقرص، والطاقة األكرب بوسـاطة 
الومضـة التـي تصطدم بذرات الليزر، لتصبح مثارة. وعندمـا تنتقل إحد الذرات املثارة 
إىل مسـتو الطاقة األدنى بانبعاث فوتون يبدأ انبعاث سـيل من الفوتونات. وهذه نتيجة 
عمليـة النبعـاث ومضة صغرية أو نبضة مـن ضوء الليزر. كام يمكن للـذرات الليزرية أن 
تثار نتيجة التصادم مع ذرات أخر. ففي أجهزة ليزر هيليوم– نيون التي نشـاهدها غالبًا 
يف خمتـربات العلوم، فإن التفريـغ الكهربائي هو الذي يثـري ذرات اهليليوم، حيث تصطدم 
ذرات اهليليـوم املثـارة مع ذرات النيـون لتصبح مثارة، وتتحـول إىل ذرات ليزرية. وضوء 

ا، وليس عىل شكل نبضات. الليزر الناتج عن هذه العملية يكون مستمرًّ
الفوتونات املنبعثة من الذرات الليزرية تبقى حمتواة عن 
طريق حرص تلـك الذرات يف أنبوب زجاجي عىل طرفيه املتقابلني 
مرايا مسـتوية متوازية، وسـطوحها العاكسـة  متقابلة. إحد هذه 
املرايـا عاكسـة بمقـدار يزيـد عـىل %99.9، وتعكـس كل الضوء 
السـاقط عليها تقريبًا، بينام املرآة األخر عاكسـة جزئيًّا، وتسـمح 
لـ %1 من الضوء الساقط عليها باملرور من خالهلا. حيث تنعكس 
الفوتونـات التـي تنبعث يف اجتـاه هنايتي األنبوب مرتـدة إىل الغاز 
رة  بوساطة املرايا، وتصطدم الفوتونات املنعكسة بذرات أكثر، حمرِّ
ن  فوتونات أكثر عند كل عبور بني املرايا. وباسـتمرار العملية تتكوّ
كثافة أكرب من الفوتونات، ثم خترج الفوتونات من األنبوب خالل 
مرآة جزئية االنعكاس، منتجة شـعاع ليزر. الشكل 18-2 يوضح 

الليزر املستخدم يف املخترب.
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2-18
 

وألن مجيع فوتونات اإلثارة، تنبعث يف الطور نفسه مع الفوتونات التي تصطدم بالذرات، 
فإن ضوء الليزر يكون مرتابطًا. وكذلك فإن ضوء الليزر له الطول املوجي نفسـه (أحادي 
اللون) بسـبب انتقـال اإللكرتونات بـني زوج واحد فقط من مسـتويات الطاقة، ويف نوع 
واحد من الذرات. املرايا املتوازية املستخدمة يف الليزر والتي ينتج عنها انبعاث  ضوء الليزر، 
ا. ومن جهة أخر، فإن ضوء الليـزر ال ينحرف مهام ابتعد  تكـون موجهة بدقة عاليـة جدًّ
ا، ال يتجاوز قطر شعاعه mm 2، فإن  عن مصدره. وألن شعاع الليزر التقليدي صغري جدًّ
الضـوء يكون عايل الكثافة. ويمكن تصنيع بعض املواد الصلبة والسـائلة والغازية لتصبح 
ليزريـة، من ناحية أخـر، فإن معظم املواد تنتج ضوء ليزر بطـول موجي واحد. ويمكن 
إعـادة ضبط الضوء الصادر من بعض مصادر الليزر عىل مد معني من األطوال املوجية.

Laser Applications تطبيقات الليزر
عندما تشـغل جهاز تشـغيل القرص املدمج CD أو DVD، فإنك بذلك تسـتخدم الليزر. 
وأجهـزة الليزر هذه، تشـبه تلك املسـتخدمة يف مؤرشات الليزر، وهـي مصنوعة من مواد 
صلبـة شـبه موصلة. فمصـدر الليزر يف مشـغل القرص املدمـج مصنوع مـن طبقات من 
زرنيخـات اجلاليـوم (GaAs)، ومـن الزرنيخ واجلاليـوم واأللومونيـوم GaAlAs، ويبلغ 
سـمك الطبقة الليزرية nm 200 فقط، وطـول كل جانب من البلورة  (mm 2–1) فقط. 
وتضخ ذرات املادة شبه املوصلة الصلبة بوساطة تيار كهربائي، وتضخم الفوتونات الناجتة 
كلـام ارتـدت بـني هنايات البلـورة املصقولـة. يوضح اجلـدول 1–2 بعض مصـادر الليزر 

الشائعة والطول املوجي، ونوع الليزرلكل منها.
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2-1


nm

krF248

N
2
337

InGaN420

Ar476.5488.0514.5

Ne632.8

GaAlAs635680

GaAs840–1350

Nd1064

CO
2
10600

عىل الرغم من قلة فاعلية معظم مواد الليزر إال أن خصائصه املميزة كعدم تشتته عند قطع 
املسـافات الطويلة، وكون حزمة الليزر ضيقة وموجهـة بدقة كبرية جعلته يدخل يف بعض 

التطبيقات كاختبار استقامة األنفاق واألنابيب.
عندمـا هبط رواد الفضاء عىل سـطح القمـر، قاموا بتثبيت مرايا عىل سـطحه، وهذه املرايا 
اسـتخدمت لتعكس حزم الليزر التي ترسـل من األرض، وبذلك أمكن حسـاب املسـافة 
بـني القمر واألرض بدقة عالية، وكذلك تتبع مواقع القمر من مناطق خمتلفة عىل األرض، 

وقياس حركة الصفائح التكتونية األرضية.
يسـتخدم ضوء الليزر بصورة شـائعة يف اتصـاالت األلياف البرصية؛ حيث يعمل سـلك 
الليف البرصي عىل االنعكاسـات الداخلية الكلية، لنقل الضوء ملسـافات طويلة بخسارة 
بسـيطة لطاقـة اإلشـارة. وقد حلـت األليـاف البرصية عىل مسـتو العامل حمل األسـالك 
النحاسـية لنقل املكاملـات التليفونيـة، وبيانات احلاسـوب، أو حتى الصـور التليفزيونية.
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 أي أجهـزة الليـزر يف اجلـدول 1–2  11.
ا مرئيًّـا ذا طول  ا (ضـوءً ا أكثـر امحـرارً تبعـث ضـوءً
ا أزرق؟ وأهيا يبعث  موجي كبري). وأهيا يبعث ضوءً

ا ضوئية ال يمكن رؤيتها بالعني؟ حزمً
 وضح ما إذا كان يمكن استخدام الضوء  12.

األخـرض لضخ ضـوء ليزر أمحـر. ملاذا ال يسـتخدم 
الضوء األمحر لضخ الضوء األخرض؟

 ما أوجه القصور يف نموذج بور،  13.
عىل الرغم من توقعه سلوك ذرة اهليدروجني بدقة؟

 وضـح ملـاذا تعـارض نمـوذج بور  14.
للـذرة مـع مبـدأ عـدم التحديـد، بينـام مل يتعـارض 

النموذج الكمي معه؟

ـح كيف يعمـل ليـزر االنبعاث  15.  وضّ
املستثار عىل إنتاج ضوء مرتابط؟

 ما اخلصائص األربعة لضوء الليزر التي  16.
ا؟ جتعله مفيدً

 افرتض أنه تم احلصول عىل سـحابة  17.
ا من اإللكرتونـات، بحيث تكون الذرة  صغـرية جدًّ
بحجم النواة تقريبًا. اسـتخدم مبدأ عـدم التحديد؛ 
لتوضيح ملاذا تستهلك كمية هائلة من الطاقة يف هذه 

احلالة؟

www.obeikaneducation.com 

2-2مراجعة

وكذلك، فإن الطول املوجي األحادي للضوء الصادر عن أجهزة الليزر، جيعلها تسـتخدم 
يف أجهـزة املطيـاف لتحليل عينة ما. حيث يسـتخدم ضوء الليزر إلثـارة ذرات أخر، ثم 
ا يمكن من خالله التعرف  ا مميّـزً تعـود الذرات بعد ذلك إىل حالة االسـتقرار، وتبعث طيفً

عىل العينة ومكوناهتا.
زة لضوء الليزر بطرائـق متعددة ويف جماالت خمتلفة. ففي الطب مثالً  تسـتخدم الطاقة املركّ
يسـتخدم الليزر يف إعـادة حتدب قرنية العـني إىل وضعها الطبيعي. ويمكن إسـتخدامه يف 
ا، كام هو موضح يف الشـكل 19-2. ويسـتخدم الليزر يف الصناعة  اجلراحة بدون دم أيضً
ا. ومن املحتمل يف املسـتقبل أن يسـتخدم  ا لقطع املعادن مثل الفوالذ وتلحيم املواد معً أيضً

الليزر إلنتاج اندماج نووي إلجياد مصدر للطاقة ال ينضب تقريبًا.
ل فوتوجرايف لكل من شدة  جهاز اهلولوجرام املوضح يف الشـكل 20-2، عبارة عن مسجّ
وطـور الضوء. وقد أصبح إنتـاج أجهزة اهلولوجرام ممكنًا بفضـل الطبيعة املرتابطة لضوء 
الليزر. وباسـتطاعة أجهزة اهلولوجرام هذه تكوين صـور ثالثية األبعاد. وهناك تطبيقات 
أخر تسـتخدم يف صناعة أجهزة أشـباه املوصـالت مثل الدوائر املتكاملة، كام تسـتخدم 

لدراسة اهتزازات املعدات احلساسة.
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Finding the Size of an Atom إيجاد حجم الذرة
اسـتخدم العامل إرنسـت رذرفـورد التحليل اإلحصائـي واالحتامالت للمسـاعدة عىل حتليـل نتائج جتربة 
ا  ـا لصفيحة رقيقة من الذهب مسـتخدمً صفيحـة الذهـب الرقيقة. يف هذه التجربة سـوف تشـكل نموذجً

ا. ثم حتلل نتائجك عن طريق االحتامالت لتقدير حجم جسم ال يمكن رؤيته.  كرات صغرية وكؤوسً


كيف يمكن استخدام االحتامالت لتحديد حجم جسم ال يمكن رؤيته؟ 



�   لتحديـد احتاملية تصادم الكرات الصغرية 
مع اجلسم غري املرئي. 

ا عىل االحتامالت.  � حجم اجلسم غري املرئي اعتامدً
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صندوق كرتون.

ثالث كؤوس ورقية صغرية متامثلة.
200 كرة صغرية.

مسطرة.
منشفة أو قطعة قامش كبرية.


اسـتخدم املسـطرة لقيـاس طول وعـرض الصنـدوق من  1.

ن القياسات يف جدول النتائج. الداخل. دوّ
اسـتخدم املسـطرة؛ لقياس قطـر فوهة إحـد الكؤوس.  2.

ن القياس يف جدول النتائج. دوّ
ضـع الصنـدوق عند وسـط املنشـفة املطويـة، بحيث متتد  3.

املنشفة عىل األقل cm 30 حول جوانب الصندوق.
ضع الكؤوس الورقية الثالث عشوائيًّا عىل قاعدة الصندوق. 4.
يقـوم أحد زمالئك بإسـقاط 200 كرة صغرية عشـوائيًّا يف  5.

الصندوق. تأكد أن يوزع زميلك الكرات الصغرية بانتظام 
عىل مسـاحة الصندوق. الحظ أن بعض الكرات الصغرية 

قد تسقط خارج الصندوق عىل املنشفة.
احسـب عدد الكرات الصغرية التي سقطت يف الكؤوس،  6.

ن القيمة يف جدول النتائج. ودوّ


الشـكل  1. مسـاحة  الكرتـون.  صنـدوق  مسـاحة  احسـب 

املستطيل تعطى باملعادلة:املساحة = الطول × العرض.
احسـب مسـاحة فوهة الـكأس، باسـتخدام القطـر الذي  2.

قسته. مساحة الدائرة تعطى باملعادلة: 
 π r2  =املساحة

احسـب املسـاحة الكلية للكؤوس؛ وذلك برضب مساحة  3.
إحد الكؤوس يف العدد الكيل للكؤوس.

احسـب النسـبة املئوية املشـغولة من الصندوق بالكؤوس  4.
الثـالث، وذلـك بقسـمة املسـاحة الكليـة للكـؤوس عىل 

مساحة الصندوق، ثم ارضب الناتج يف العدد 100 .

545454



احسـب النسـبة املئويـة للكـرات الصغرية التي سـقطت يف  5.
الكؤوس بقسمة عدد الكرات الصغرية يف الكؤوس عىل عدد 
الكرات الصغرية الساقطة، ثم ارضب الناتج يف العدد 100

ا  6. حدد النسبة املئوية للصندوق واملشغولة بالكؤوس، اعتامدً
ا) متثل  عىل االحتامالت الحظ أن هذه النسبة املئوية (تشبيهً

النسبة املئوية للكرات التي سقطت يف الكؤوس.
ا عىل االحتامالت.  7. احسب املساحة الكلية للكؤوس، اعتامدً

حلسـاب هـذه القيمة أوجد حاصـل رضب النسـبة املئوية 
للصندوق املشغولة بالكؤوس يف مساحة الصندوق.

ا عىل االحتامالت. وذلك  8. احسب مسـاحة كل كأس اعتامدً
بإجياد حاصل قسـمة املسـاحة الكلية للكؤوس عىل ثالثة.

ن نتائجـك التجريبيـة ونتائج املجموعـات األخر يف  9. دوّ
جدول النتائج، ثم احسب معدالت الصف جلميع النتائج.

الـكأس،  10. ملسـاحة  حسـاباتك  قـارن    
ا عـىل االحتـامالت (قيمـة جتريبيـة) مـع مسـاحة  اعتـامدً
الـكأس املحسـوبة مـن القطـر املقيـس (قيمـة مقبولـة). 
ا عـىل االحتـامالت؟  مـا اخلطـأ النسـبي يف قيمتـك اعتـامدً
ا املعادلــة التاليــة: احســـب اخلطــأ النسـبي مسـتخدمً

 اخلطأ النسبي =       القيمة املقبولة – القيمة التجريبية    __________________  القيمة املقبولة   × %100


ا عىل حتديد دقيق للحيز الذي تشغله الكؤوس  1. هل كنت قادرً

بناء عىل االحتامالت؟ فرس ذلك من حيث اخلطأ النسـبي.
 اكتـب قائمـة بمصـادر حمتملـة للخطـأ يف هـذه التجربة،  2.

ا تأثريها يف نتائجك.  واصفً


ـا ذات أحجام أكرب مـن الكؤوس التي  إذا اسـتخدمت كؤوسً
اسـتخدمتها يف جتربتك، فهل تتوقع أن حتتاج إىل عددٍ أكرب من 
، أم عدد أكرب من عدد الكؤوس التي  الكؤوس، أم عدد مسـاوٍ

استخدمتها لتحصل عىل نتائج أكثر دقة. 


ا يف الصف من أجـل تأجيل موعد  أجـر معلمـك اسـتطالعً
امتحان. هل تعتمد دقة االسـتطالع عىل عدد الطلبة الذين تم 

استطالعهم؟ وضح ذلك. 
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ا هلا  رت مؤخرً  تقنيـة الليزر الذري التي طُوّ
مستقبل واعد. فبخالف أجهزة الليزر التقليدية التي تصدر 
ـا أو نبضات مـن الفوتونات املرتابطة، فـإن الليزرات  حزمً
ا أو نبضات مـن الذرات املرتابطة. وكام  الذريـة تصدر حزمً
ا، فإن الـذرات املرتابطة ختتلف عن الذرات  سـيتضح الحقً

ن املادة الطبيعية. غري املرتابطة التي تكوّ
 توقع العامل بـرويل عام 1923م أن 
جلميـع اجلسـيامت خصائـص موجيـة، 
وطوهلـا املوجـي يتناسـب عكسـيًّا مـع 
ا  كتلـة ورسعة اجلسـيم، وهـو قصري جدًّ
بحيـث يصعـب مالحظتـه عنـد درجـة 
حرارة الغرفة، لكن عند تربيد الذرة تقل 

رسعتها ويزداد طوهلا املوجي.
بحث العاملان أينشتاين وبوز يف عام 1920م 
يف جسيامت تسمى بوزونات. وقد توقعا 
أنه إذا كان باإلمكان تربيد البوزونات إىل 
أدنى مسـتو طاقة ممكـن، فإن كل تلك 
اجلسـيامت سـيكون هلـا الطـور والطول 
املوجي نفسـامها. أي أن هذه اجلسـيامت 

سيكون هلا خصائص مرتابطة. والطور غري 
الطبيعي هذا يسمى تكاثف بوز–أينشتاين.
إن أول تكاثفات بوز– أينشـتاين أُنتجت 
عـام 1995م، حيث قـام بإنتاجها العاملان 

إيـرك كورنـل، وكارل ويامن، وقـام بإنتاجها كذلك بشـكل 
منفصـل العـامل فوجلانـج كيـرتل، الـذي قـام بإجـراء بحث 
آخر، حيث وضع عينتني منفصلتني لتكاثف بوز–أينشـتاين 
إحدامها بجانب األخر، والحظ أنامط التداخل من الذرات 
يف هـذه  التكاثفـات. فذهـب إىل تأكيـد أن مجيـع الذرات يف 
حالـة التكاثف هلـا الطول املوجي والطور نفسـامها. وكانت 
ا كام توقع ذلك كل من بوز  الـذرات يف التكاثف مرتابطة متامً

وأينشتاين.
أعلن العامل كيرتل ومساعدوه عام 1997م 

روا طريقة  اخلطوات األوىل يف تطوير الليزر الذري؛ فقد طوّ
لقذف نبضات صغرية (بـني 100,000 و 1000,000 ذرة) 

من ذرات مرتابطة من تكاثف بوز– أينشتاين يف حزمة.
يف هذا الليزر الذري األول، يمكن لنبضات الذرات املرتابطة 
االنتقال يف اجتاه واحد فقط، بينام تسلك الذرات املنبعثة سلوك 
ا، بحيث تتبع املسار القويس إىل أسفل؛ نتيجة  اجلسيامت متامً
تأثـري اجلاذبية. وكام هو موضح يف  الصورة 
فـإن الذرات املرتابطـة يف كل نبضة متيل إىل 

ا عندما تنترش احلزمة.  االنتشار بعيدً
ويف عـام 1999م وجد وليـم فيلبس طريقةً 
إلرسـال نبضـات من الـذرات املرتابطة يف 
أي اجتاه، وكيفية منع الذرات من االنتشـار 
ا عندما تنترش احلزمة. وبتكوين سلسلة  بعيدً
ا، اسـتطاع فيلبس  من احلـزم القصرية جـدًّ
تكوين حزمة مستمرة من الذرات املرتابطة.
 سـيتم اسـتخدام تكاثـف بـوز– 
أينشـتاين، والليـزرات الذريـة يف دراسـة 
اخلصائص األساسية مليكانيكا الكم واملوجات 
املادية. ويتوقـع العلامء أن تكـون الليزرات 
الذرية مفيدة يف صناعة الساعات الذرية العالية 
الدقـة، ويف صناعة دوائر إلكرتونية صغرية. 
ا يف  ويمكن أن تستخدم الليزرات الذرية أيضً
علم القياس بالتداخل الضوئي الذري لقياس 

قو التجاذب بدقة عالية، والختبار النسبية.


وهـل  1. الفريميونـات.  ماهيـة  يف  ابحـث   

باستطاعتها تكوين تكاثف بوز– أينشتاين.  
(توضيـح: انظر كيف يطبق مبدأ باول يف االسـتبعاد 

عىل الفريميونات).
تعمل الليزرات الذرية يف منطقة  2.

ا. تر، ما سبب صحة ذلك؟ تفريغ عالية جدًّ

        Atom Laser 

ا، بحيث تتبع املسار القويس إىل أسفل؛ نتيجة  اجلسيامت متامً
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�e Bohr Model of the Atom 2-1


جسيامت ألفا • 
نيوكليونات • 
طيف االمتصاص • 
مستو الطاقة • 
حالة االستقرار • 
حالة اإلثارة • 
عدد الكم الرئيس • 


قذف العامل إرنسـت رذرفورد جسـيامت ألفا املوجبة الشحنة، ذات الرسعات العالية عىل • 

صفيحة رقيقة من الذهب. ومن دراسته ملسارات اجلسيامت املنحرفة استنتج أن معظم حجم 
ا، وذات شحنة موجبة يف مركز الذرة. الذرة فراغ، كذلك توقع وجود نواة ثقيلة وصغرية جدًّ

يمكن استخدام الطيف الناتج عن ذرات العنرص لتحديد عينة جمهولة من ذلك العنرص.• 
إذا عرب ضوء أبيض خالل غاز فإن الغاز يمتص األطوال املوجية نفسها التي سوف يبعثها • 

عندما يثار. وإذا عرب الضوء بعد ذلك خالل منشور فإن طيف االمتصاص للغاز يكون مرئيًّا.
أظهـر نموذج نيلز بـور للذرة بصورة صحيحة أن طاقة الذرة هلـا قيم حمددة فقط، لذلك • 

ة. وأن طاقة ذرة اهليدروجني يف مستو طاقة n تساوي: فإهنا مكامّ

ا عىل نموذج بور، ينتقل اإللكرتون بني مستويات الطاقة املسموح هبا، وهذه الطاقة •  اعتامدً
متتص أو تبعث عىل شـكل فوتونات (موجات كهرومغناطيسية). طاقة الفوتون تساوي 

الفرق بني احلالتني االبتدائية والنهائية للذرة.

ا عـىل نموذج بـور، فإن نصف قطـر مدار اإللكـرتون يكون له قيم حمـددة مكامة. •  اعتـامدً
نصف قطر مدار اإللكرتون يف مستو الطاقة n لذرة اهليدروجني يعطى باملعادلة:

 

 �e Quantum Model of the Atom 2-2


النموذج الكمي • 
السحابة اإللكرتونية • 
ميكانيكا الكم • 
الضوء املرتابط • 
الضوء غري املرتابط • 
االنبعاث املستثار • 
الليزر  • 


يف النموذج الكمي– امليكانيكي للذرة، متلك الذرة قيامً حمددة للطاقة، وهذه القيم مكامة.• 
يف النمـوذج الكمي– امليكانيكي للـذرة، يمكن حتديد احتاملية إجياد اإللكرتون يف منطقة • 

حمـددة فقـط يف ذرة اهليدروجني، فاملسـافة األكثر احتاملية لإللكرتون عن النواة تسـاوي 
نصف قطر مستو اإللكرتون يف نموذج بور.

نجحت ميكانيكا الكم إىل حدٍّ كبري يف حتديد خصائص الذرات واجلزيئات واملواد الصلبة.• 
ـا، وذا طاقـة عالية. وكل •  ا أحـادي اللـون، ومرتابطًا، وموجهً تنتـج أجهزة الليـزر ضوءً

خاصية متنح الليزر تطبيقات مفيدة.

E
n
= -   13.6

 ____ n2   eV

 E فوتون  =  |E 
f
 - E 

i
 |

r 
n
 = 5.3 × 10-11n2  m  
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ا مـا ييل:  18. أكمـل خريطـة املفاهيـم التاليـة مسـتخدمً

مسـتويات الطاقـة، أقطـار مسـتويات اإللكـرتون 
الثابتة، نمـوذج بور، انبعاث وامتصـاص الفوتون، 

فرق مستو الطاقة.

نتائج
هلا

يتضمنهذا

بطاقة مساوية


وضـح كيف حـدد رذرفورد أن الشـحنة املوجبة يف  19.

ا، وليسـت  الـذرة متمركـزة يف منطقـة صغـرية جـدًّ
منترشة يف الذرة.

كيـف فرس نموذج بـور تضمني طيـف االمتصاص  20.
نفسـها  االنبعـاث  طيـف  تـرددات  للهيدروجـني 

للهيدروجني؟
قم بمراجعة نموذج رذرفورد للذرة. ما املشـكالت  21.

املتعلقة هبذا النموذج؟
حلـل وانتقـد نمـوذج بور للـذرة. مـا االفرتاضات  22.

الثالثة التي قدمها بور لتطوير نموذجه؟
 وضـح كيف تنتـج األطياف  23.

اخلطية يف أنابيب الغاز املفرغة؟
ا للطيـف املنبعث من  24. م نموذج بور تفسـريً كيـف قدّ

الذرات؟
فـرسّ ملاذا ختتلف األطياف اخلطية الناجتة عن أنابيب  25.

التفريغ لغاز اهليدروجـني عن تلك األطياف الناجتة 
عن أنابيب التفريغ لغاز اهليليوم.

 إن مصـدر الطاقة جلهاز الليـزر املختربي 26.
 W  4-10 × 8 فقط ملاذا يبدو أنه أكثر قدرة من ضوء 

مصباح كهربائي W 100؟
ما خصائص ضوء الليزر التي أدت إىل استخدامه يف  27.

العروض الضوئية؟


خيتلف مستو التعقيد ملستويات الطاقة من ذرة إىل  28.

أخـر. كيف تتوقع أن يؤثـر ذلك يف األطياف التي 
تنتجها؟

 حتدث األضواء الشاملية بوساطة  29.
جسـيامت ذات طاقة عالية قادمة من الشمس عندما 
تصطـدم بـذرات يف الغـالف الغازي لـألرض، إذا 
نظـرت إىل هذه األضـواء خالل منظـار طيفي فهل 

. ا خطيًّا؟ فرسّ ا متصالً، أم طيفً تشاهد طيفً
إذا انبعث ضوء أبيض من سـطح األرض، وشاهده  30.

شـخص مـن الفضـاء، فهـل يظهـر الطيـف بحيث 
. يكون متصالً؟ فرسّ

ا للتكمية؟ هل يعدّ  31. هـل تعدّ قطـع النقود مثاالً جيـدً
. املاء  يف الكوكب األريض كذلك؟ فرسّ

 E  مسـتو الطاقة  32.
4
ذرة هلا أربعة مسـتويات للطاقة،  

 E  مسـتو الطاقـة األدنـى. إذا حدثت 
1
األعـىل، و  

انتقاالت بني أي مسـتويني للطاقة، فام عدد اخلطوط 
الطيفية التي تستطيع الذرة أن تبعث هبا؟ ما االنتقال 

الذي يبعث فوتونًا بأعىل طاقة؟
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.33  6.2 eV يبـني الشـكل 21-2، دخول فوتـون طاقته
. ذرة زئبق يف حالة استقرار. هل متتصه الذرة ؟ فرسّ

0.00
E9 (-1.56)
E8 (-1.57)
E7 (-2.48)

E1 (-10.38)

E6 (-2.68)
E5 (-3.71)

E4 (-4.95)
E3 (-5.52)
E2 (-5.74)

e
V









الشكل 2-21
ينبعث فوتون عندما ينتقل إلكرتون ذرة اهليدروجني  34.

املثـارة خـالل مسـتويات الطاقـة. ما مقـدار الطاقة 
نحت  العظمـى التي يمكن أن تكون للفوتون؟ إذا مُ
كميـة الطاقـة هـذه إىل ذرة يف حالـة االسـتقرار، فام 

الذي حيدث؟
قارن بني نظرية الكم امليكانيكية للذرة ونموذج بور. 35.
أي الليـزرات األمحـر، واألخـرض، واألزرق ينتـج  36.

فوتونات بطاقة أكرب؟



2-1نموذج بور الذري

ينتقـل إلكـرتون ذرة كالسـيوم مـن مسـتو الطاقة  37.
السـادس، إىل مسـتو الطاقـة الثـاين. مـا الطـول 

املوجي للفوتون املنبعث؟
املوجـي 38. طولـه  برتقـايل  ضـوء  فوتـون  دخـل  إذا 

عنـد  مثـارة  كالسـيوم  ذرة  يف   6.00 ×  10 2  nm  
 E  فتأينت الـذرة، فام مقـدار طاقة 

6
مسـتو الطاقـة  

حركة اإللكرتون املنبعث من الذرة؟

 E . اصطدم هبا  39.
2
ذرة كالسيوم مثارة إىل مستو طاقة  

 1.20، فامتصته. إىل أي مسـتو eV فوتـون طاقتـه
طاقة تنتقل ذرة الكالسيوم؟ انظر إىل الشكل 2-22.

 E . ما مقدار  40.
6
ذرة كالسـيوم مثارة عند مسـتو طاقة  

الطاقة املتحررة عندما هتبط الذرة إىل مستو الطاقة  
 E ؟ ارجع إىل الشكل 2-22.

2

E10= (-0.5)

E11= (0)

E9= (-0.59)

E1= (-6.08)

E8= (-0.76)
E7= (-0.9)

E5 (-1.46)

E3= (-1.95)
E4= (-1.53)

E6= (-0.92)

E2= (-3.15)e
V









الشكل 2-22
.41   E 

2
 E  و  

7
احسـب الطاقة املرتبطة بمسـتويات الطاقة  

لذرة اهليدروجني.
املسـألة  42. يف  الطاقـة  مسـتويات  يف  الفـرق  احسـب 

السابقة. 
ارجع إىل الشكل 21-2 حلل املسألة 43.

 E ، مـا مقدار  43.
6
ذرة زئبـق مثـارة عند مسـتو طاقـة  

الطاقة:
.a الالزمة لتأيني الذرة؟
.b ؟ E 

2
املتحررة عندما هتبط الذرة إىل مستو الطاقة  
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ذرة هيدروجني مثـارة إىل n = 3. وفق نموذج بور،  44.
أوجد كالًّ مما ييل:

.a .نصف قطر املستو

.b .القوة الكهربائية بني الربوتون واإللكرتون

.c .التسارع املركزي لإللكرتون

.d  رسعـة اإللكـرتون يف مـداره (قـارن بـني هـذه
الرسعة ورسعة الضوء).

2-2نموذج الذرة الكمي 

CD  تستخدم ليزرات زرنيخات  45.
اجلاليوم بصورة شائعة يف مشغالت القرص املدمج. 
 ،840 nm إذا بعث مثل هذا الليزر عند طول موجي

فام مقدار الفرق بوحدة eV بني مستويات الطاقة ؟
أُدخـل ليزر GaInNi بني مسـتويات طاقة مفصولة  46.

بطاقة مقدارها eV 2.90، أجب عام يأيت:
.a ما الطول املوجي للضوء املنبعث من الليزر؟
.b يف أي جزء من الطيف يقع هذا الضوء؟

ينبعـث ليـزر ثـاين أكسـيد الكربـون بفوتون أشـعة  47.
ا. مـا مقدار فرق الطاقة  حتت محـراء طاقته عالية جدًّ
بوحدة eV بني مستويات الطاقة الليزرية؟ ارجع إىل 

اجلدول 2-1.
.48  HeNe الليـزرات  صنـع  يمكـن   HeNe  

املستخدمة بوصفها مؤرشات يستخدمها املحارضون، 
ا عنـد األطـوال املوجيـة الثالثـة:   بحيـث تنتـج ليـزرً

.632.8 nm، 543.4 nm ،1152.3 nm

.a  أوجد فرق الطاقة بني كل وضعني متضمنني يف
حزمة كل طول موجي. 

.b .حدد لون كل طول موجي


يدخـل فوتـون طاقتـه eV 14.0 ذرة هيدروجني يف  49.

حالة االسـتقرار فيؤينهـا. ما مقـدار الطاقة احلركية 
لإللكرتون املتحرر من الذرة؟

احسـب نصـف قطـر املسـتو لـكل من مسـتويي  50.
 E  لذرة اهليدروجني.

6
 E  و  

5
الطاقة  


يوضح الشكل 23-2 نتيجة إسقاط  51.

طيـف مصبـاح غاز الزئبـق ذي الضغـط العايل عىل 
حائـط يف غرفـة مظلمة. ما فـروق الطاقـة لكل من 

اخلطوط املرئية الثالثة؟ 

436 nm 546 nm 579 nm

الشكل 2-23
 بعد انبعاث الفوتونات  52.

املرئيـة التي تـم وصفها يف املسـألة 51، تسـتمر ذرة 
الزئبـق يف بعـث فوتونـات حتـى تصـل إىل حالـة 
االسـتقرار. من خـالل اختبار الشـكل 21-2 حدد 
مـا إذا كانت هذه الفوتونات مرئية أم ال. فرس ذلك.


ا  53. اكتـب بحثًا عـن تاريخ تطـور نامذج الـذرة. واصفً

ا أوجه القوة والضعف  كل نموذج باختصار، وحمددً
لكل نموذج.

.54  532 nm ا طوله املوجي يبعث مؤرش ليزر أخرض ضوءً
اكتب بحثًا يف نوع الليزر الذي يستخدم يف هذا النوع من 
د ما إذا كان الليزر  املؤرشات، وصف طريقة عمله. وحدّ

عىل شكل نبضات أم مستمر.  


جهـد اإليقاف الالزم السـتعادة مجيع اإللكرتونات  55.

املنبعثـة مـن فلـز V 7.5، ما مقـدار الطاقـة احلركية 
القصو لإللكرتونات بوحدة اجلول؟  
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أسئلة اختيار من متعدد
اختر رمز ا�جابة الصحيحة فيما يلي:

أي نـامذج الـذرة اآلتيـة تعتمـد عىل جتربـة صفيحة  1.
الذهب الرقيقة لرذرفورد؟ 

B  النموذج النووي A  نموذج بور   

D  النموذج الكمي  C  نموذج تومسون  

ا طول موجته nm  405، ما مقدار  2. تبعث ذرة زئبق ضوءً
فرق الطاقة بني مسـتويي الطاقـة يف هذا االنبعاث؟ 

3.06 eV  C   0.22 eV  A

4.05 eV  D  2.14 eV  B

يبنيّ الرسـم أدناه مسـتويات الطاقة لذرة الزئبق. ما  3.
طول موجة الضوء املنبعث عندما حتدث حتوالت يف 

 E ؟
4
  إىل املستو  E 

7
الذرة من مستو الطاقة  

E9 = (-1.56)
E8 = (-1.57)
E7 = (-2.48)
E6 = (-2.68)
E5 = (-3.71)

E4 = (-4.95)
E3 = (-5.52)
E2 = (-5.74)

E1 = (-10.38)

e
V






0.00

400 nm  C    167 nm  A

502 nm  D   251 nm  B

أي اجلمل اآلتية يعدها النموذج الكمي للذرة غري صحيحة؟  4.
A  مستويات الطاقة املسموح هبا للذرة مكامة.

B  مواقع اإللكرتونات حول النواة معروفة بدقة.

C   حتـدد سـحابة اإللكـرتون املسـاحة التـي حيتمل أن 

تواجد اإللكرتون فيها.
D   ترتبط مستويات اإللكرتون املستقرة مع طول موجة 

دي برويل.

حلـل املسـألتني 5 و 6 ارجـع إىل الرسـم التوضيحـي الذي يبني 
سلسلة باملر النتقال اإللكرتون يف ذرة اهليدروجني.

-0.38 eV 
-0.54 eV 
-0.85 eV 

-1.51 eV 

-3.40 eV 

-13.6 eV 

E6
E5

E4

E3

E2

E1

أي إنتقال مسؤول عن انبعاث ضوء بأكرب تردد؟  5.
  E 

6
 E   إىل   

3
   C    E 

5
 E  إىل   

2
   A

  E 
2
 E   إىل   

6
   D    E 

2
 E  إىل   

3
   B

مـا مقدار تـردد خط سلسـلة باملر املرتبـط باإلنتقال  6.
أن (الحـظ  ؟   E 

2
إىل     E 

4
الطاقـة    مسـتو مـن 

  (1 eV = 1.6 ×  10 -19  J
6.15 × 10 14  Hz  C  2.55 × 10 14  Hz  A

1.08 × 10 15  Hz  D  4.32 × 10 14  Hz  B

ا�سئلة الممتدة
حدد الطـول املوجي للضوء املنبعـث، نتيجة إنتقال  7.

 n = 5 طاقة إلكـرتون ذرة اهليدروجني من مسـتو
إىل مستو طاقة n = 2؟ 


ا قد تواجه سـؤاالً ليـس لديك فكرة عن إجابته،  أحيانً
وحتـى بعد أن تقرأ السـؤال عدة مرات قـد ال تتكون 
عنـدك فكرة منطقية عن اإلجابة. إذا كان السـؤال من 
ز عىل جزء من السـؤال  نـوع االختيـار من متعدد، فركِّ
تعرف شيئًا عنه، واستثنِ أكرب عدد ممكن من اخليارات، 

واخرت أحد اخليارات املتبقية، وانتقل إىل سؤال آخر.
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بعد دراســتك لهذا الفصل 
ستكون قادًرا على

نـات النواة، وكيف يؤثر •  وصف مكوّ
هـذه  يف  اإلشـعاعي  االضمحـالل 

نات.  املكوّ
حساب الطاقة الناجتة عن التفاعالت • 

النووية. 
دراسـة كيفيـة إنتـاج النظائر املشـعة • 

والطاقة النووية واستخدامها. 
فهم الرتكيب البنائي للامدة.• 

ا�همية
للفيزياء النوويـة العديد من التطبيقات، 
تتضمن األبحاث الطبية، وإنتاج الطاقة، 

ودراسة تركيب املادة. 
 تسـتخدم النظائر املشـعة لتكوين 
 صورة للدماغ، وأجهزة اجلسم األخر

للتشخيص الطبي، والبحث العلمي.

ر ◀ فكِّ
كيـف تسـاعد األشـعةُ املنبعثـة مـن النظائـر 
املشـعة العلـامءَ واألطبـاء عىل تتبـع العمليات 

التي جتري يف جسم اإلنسان؟ 
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 فيم تتشابه القوة التي يؤثر هبا رشيط ذو 

وجهني الصقني مع القوة النووية القوية؟


A B C D E F G H I J K L M N


A B C D E F G H I J K L M N


أقـراص  1. لــ(6-3)  اخلارجـي  املحيـط  غلّـف 

ذي  الالصـق  الرشيـط  باسـتخدام  مغناطيسـية، 
الوجهـني، ثـم كرر اليشء نفسـه لــ(3-6) أقراص 
من اخلشـب أو األلومنيـوم مماثلة هلا يف احلجم. متثل 
 املغانـط الربوتونـات، بينام متثل األقـراص األخر

النيوترونات.
 رتّب املغانط بحيث تكون أقطاهبا الشاملية متقابلة.  2.
صـف القـوة املؤثـرة يف بروتـون يف أثنـاء تقريبه إىل  3.

بروتون آخر حتى يتالمسا. 
 صـف القـوة املؤثـرة يف نيوترون يف أثنـاء تقريبه إىل  4.

نيوترون آخر أو من  بروتون حتى يتالمسا.


هتبـط القوة النووية القوية إىل الصفر عندما يبتعد مركزا 
النيوكليونني أحدمها عن اآلخر مسافة تزيد عىل نصفي قطرهيام. 
كيف يمكن مقارنة ذلك مع مد قوة الرشيط الالصق؟ 
القـوة النوويـة القويـة متسـاوية لكل مـن النيوترونات 
والربوتونات. هل يصف هذا املثال ما حيدث يف النواة؟

 حتتوي النواة املستقرة يف الغالب عىل عدد 
مـن النيوترونات يزيد عىل عدد الربوتونات. ملاذا يسـلك 

هذا النموذج الطريقة نفسها التي حتدث داخل النواة؟

مل يثبـت العامل إرنسـت رذرفورد وجود النـواة فقط، بل 
ا بعض التجارب املبكرة هبدف اكتشاف تركيبها.  أجر أيضً
من األمهية أن تدرك أن جتارب رذرفورد والتجارب التي 
؛ فقد تم  أجراها العلامء بعده مل يتم فيها مراقبة الذرة مبارشةً
استخالص االستنتاجات من املشاهدات التي توصل إليها 
ر أن فريق رذرفورد أجر بعناية قياسات دقيقة  الباحثون. تذكّ
النحراف جسيامت ألفا عندما اصطدمت برشحية الذهب. 
هذه االنحرافات يمكن تفسريها، إذا كان معظم حجم الذرة 
ا. وقد أظهرت التجارب كذلك أن الذرة حتتوي عىل  فراغً
ا ذي كثافة كبرية وشحنة موجبة وترتكز  مركز صغري جدًّ
فيه كتلة الذرة، وحماط بإلكرتونات مهملة الكتلة تقريبًا. 
بعد أن اكتشف العامل بيكرل عام 1896م النشاط اإلشعاعي 
ـه البحث إىل التأثريات الناجتة عن اضمحالل النواة  توجّ

نتيجة التحلل اإلشعاعي الطبيعي.
ا  ا جديدً ثـم اكتشـف كل من مـاري وبيري كوري عنـرصً
ا للباحثني يف كافة  ا متوافرً (الراديوم)، وجعال منه عنرصً
أنحـاء العـامل؛ مما أثر دراسـة النشـاط اإلشـعاعي. ثم  
اكتشـف العلامء أنه يمكن من خالل النشـاط اإلشعاعي 
حتويـل نـوع من الـذرات إىل نـوع آخـر، ومن ثـم، فإن 
ن من أجزاء أصغر. ثم اسـتخدم  الذرات ال بد أهنا تتكوّ
كل مـن إرنسـت رذرفورد، وفريدرك سـودي النشـاط 

اإلشعاعي لدراسة مركز الذرة (النواة).


• عدد النيوترونات، والربوتونات يف النواة. 

طاقة الربط النووية للنواة.   •
• الطاقة الناجتة عن التفاعل النووي مع التغري 

يف طاقة الربط  النووية يف أثناء التفاعل.


وحدة الكتل الذرية العدد الذري 
النويدة (نواة النظري) العدد الكتيل 

النيوكليونات القوة النووية القوية 
نقص الكتلة طاقة الربط النووية 


عدد النيوترونات، والربوتونات يف النواة.   •

طاقة الربط النووية للنواة.     •
الطاقة الناجتة عن التفاعل النووي مع التغري   •

يف طاقة الربط  النووية يف أثناء التفاعل.


وحدة الكتل الذرية العدد الذري 
النويدة (نواة النظري) العدد الكتيل 

النيوكليونات القوة النووية القوية 
نقص الكتلة طاقة الربط النووية 

The Nucleus النواة3-1
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Description of the NucIeus وصف النواة
ف عىل كتلة النواة،  ن النواة من جسـيامت مشـحونة بشحنة موجبة فقط؟ تم التعرّ هل تتكوّ
وحقيقة أن شـحنتها موجبة فقط، نتيجة جتارب تشتّت األشـعة السينية. وأظهرت النتائج 
أن الربوتونـات موجبة الشـحنة، وأهنا مسـؤولة عن نصف كتلة النـواة تقريبًا. وافرتضت 
إحد الفرضيات أن اإللكرتونات مسؤولة عن كتلة اجلزء الباقي من النواة، وفرست هذه 
الفرضية انبعاث جسـيامت الفا وجسـيامت بيتا من داخل النواة، ولكن حسب نظرية الكم 
فـإن اإللكـرتون ال يمكن أن يتواجد داخل النـواة. ويف عام 1932 حـلّ العامل االنجليزي 
جيمس شـادويك هذه املشـكلة عندما اكتشـف وجود جسيم متعادل تسـاوي كتلته كتلة 
رف هذا اجلسـيم بالنيوترون، وهو املسـؤول عن الكتلة  الربوتـون تقريبًا داخل النواة. وعُ

املفقودة للنواة دون زيادة شحنتها
 Z الربوتون هو اجلسيم الوحيد املشحون داخل النواة. والعدد الذري 
ا  للذرة هو عدد الربوتونات. لذا فإن شـحنة النواة الكلية تساوي عدد الربوتونات مرضوبً

ا). يف الشحنة األساسية (شحنة اإللكرتون عدديًّ
Z×e = شحنة النواة  

ولكــل من الربوتون والنيوترون كتلة تزيد حـوايل 1800 مرة عىل كتلة اإللكرتون؛ وكتلة 
كل من الربوتون أوالنيوترون تساوي تقريبًا 1u؛ حيث u وحـدة الكتلـة الـذريـة، وتعادل 
 A 27- 10  × 1.66، ولتحديد الكتلة التقريبية للنواة؛ احسب حاصل رضب العدد الكتيل  kg

 .u (جمموع عدد النيوترونات والربوتونات) يف وحدة الكتل الذرية
ª A×u كتلة النواة  

 أظهرت نتائج رذرفورد القياسـات األوىل حلجم النـواة؛ فقد وجد أن للنواة 
ا يسـاوي   m  14- 10 تقريبًا. وبذلك يكون للـذرة املثالية نصف قطر أكرب 10,000 مرة  قطـرً

من حجم النواة. 
ا يف الذرة  وعىل الرغم من أن النواة حتتوي عىل كل كتلة الذرة تقريبًا، فإن النواة تشغل حيزً
تخيَّلة؛  زة بطريقة غري مُ أقل من احليز الذي تشغله الشمس يف النظام الشميس. إن النواة مركّ
فكثافتها kg/ m 3   18 10  × 1.4  تقريبًا. فإذا افرتضنا أن حجم النواة سنتيمرت مكعب واحد 

فسوف تكون كتلتها بليون طن تقريبًا. 

هل لجميع العناصر العدد الكتلي نفسه؟ 
Do all elements have the same mass numbers?

بالنظر إىل اجلدول الدوري- الحظ امللحق ص128- ستالحظ أن العنارص األربعة األوىل 
هلـا عـدد كتيل A قريب من العدد الصحيح، عىل الرغـم من أن كتلة البورون  u 10.8، فلو 
كانـت النواة تتكون من الربوتونات والنيوترونـات فقط وكانت كتلة كل منها u 1 تقريبًا، 
ا، وليس قريبة من العدد الصحيح. ا صحيحً فإن الكتلة الكلية ألي ذرة جيب أن تكون عددً
ا، تم حله باستخدام جهاز  ا صحيحً إن اللغز املتمثل يف أن الكتل الذرية التي ال تساوي عددً
مطيـاف الكتلة. لقد تعلمت كيف يُظهـر مطياف الكتلة أنه يمكن أن يكون لذرات العنرص 
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الواحد كتالً خمتلفة. ففي حتليل عينة نقية من النيون مثالً مل تظهر بقعة واحدة فقط، بل ظهرت 
بقعتـان عىل شاشـة مطيـاف الكتلة. والبقعتان ناجتتـان عن ذرات نيون خمتلفـة الكتلة. وقد 
وجدت ذرة نيون واحدة هلا كتلة u 20، بينام كتلة النوع الثاين u 22. إن ذرة النيون الطبيعية 
حتتـوي عىل عـرشة بروتونات يف النواة، وعـرشة الكرتونات يف الذرة، لكـن وجد أنه بينام 
حتتوي أنواعا من ذرات النيون عىل 10 نيوترونات يف نواهتا، فإن أنواعا أخر حتتوي نواهتا 
ا. هذان النوعان من الذرات يسميان نظائر النيون. وتسمى نواة النظري النويدة.  عىل 12 نيوترونً
ا خمتلفة من النيوترونات،  ومجيع نويدات العنرص هلا العدد نفسه من الربوتونات، ولكن هلا أعدادً
كام يف نويدات اهليدروجني واهليليوم املوضحة يف الشكل 1-3، علامً بأن مجيع نظائر العنرص 

املتعادل كهربائيًّا هلا عدد اإللكرتونات نفسه حول النواة، وهلا السلوك الكيميائي نفسه.

 الكتلة املقيسـة لغاز النيون هـي u 20.183، وهذا الرقم يعرف بمتوسـط 
كتلـة نظائر النيون املوجودة طبيعيًّا. وعىل الرغم من أن كتلة الذرة املفردة للنيون قريبة من 
العـدد الصحيح لوحدات الكتل، فإن الكتلة الذرية املحسـوبة من متوسـط الكتل للنيون 
ليسـت كذلـك. وملعظم العنارص أشـكال متعددة مـن النظائر التـي تنتـج طبيعيًّا ويمكن 
قيـاس كتـل هـذه النظائر باسـتخدام جهـاز مطيـاف الكتلة،  وتسـتخدم كتلة أحـد نظائر 
 u الكربـون كربـون -12، بوصفها وحـدة الكتل الذريـة؛ فوحدة الكتل الذريـة الواحدة

تساوي     12 __ 1   من كتلة نظري الكربون -12
ولوصف النظري، يسـتخدم الرمز Z املنخفض عن يسـار رمز العنرص، ليمثل العدد الذري 
أو الشـحنة، بينام  يكتب الرمز العلوي A عن يسـار رمز العنرص أيضا ليمثل العدد الكتيل، 
؛ حيـث X رمـز العنرص. فيكتـب الكربـون -12 

Z
  A  X  بحيـث يأخـذ هـذا الرتميـز الشـكل

 . 
10

   22 Ne  و  
10

   20 Ne  ويكتب نظريا النيون اللذان عددمها الذري 10 يف صورة ،   
 6

  12
  C  ًمثال
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 األعـداد الكتليـة لنظائر اليورانيوم هي 234 و235 و238، والعدد الذري لليورانيوم هو 92، ما عدد نيوترونات نواة  1.
كل نظري؟

  ؟  2.
 80

  200
   Hg  ما عدد نيوترونات نظري الزئبق

 اكتب رموز نظائر اهليدروجني الثالثة التي حتتوي عىل صفر، وواحد، واثنني من النيوترونات. 3.
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ما الذي يحافظ على نيوكليونات النواة مًعا؟ 
What holds the nucleus together?

ترتبـط اإللكرتونات السـالبة الشـحنة املحيطة بنواة الذرة املوجبة الشـحنة نتيجـة تأثري قوة 
التجاذب الكهرومغناطيسية. وألن النواة تتكون من بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات 
متعادلـة الشـحنة، فقـد يكـون من املتوقـع أن تسـبب  قـوة التنافـر الكهرومغناطيسـية بني 
الربوتونات تباعد بعضها عن بعض. وألن هذا ال حيدث فإن قوة جتاذب متبادلة وقوية جيب 

أن توجد داخل النواة. 

The Strong Nuclear Force القوة النووية القوية
تسمى كذلك القوة القوية (الشديدة)، وهي القوة التي تؤثر بني الربوتونات والنيوترونات 
ا بعضها إىل بعض. وهذه القوة تزيد عن 100 مرة من قوة  املوجـودة يف النواة، والقريبة جدًّ
التنافر الكهرومغناطيسية. إن مد القوة القوية  قصري، ويساوي نصف قطر الربوتون فقط،
أي m  15- 10  × 1.4 تقريبًا. وهي قوة جتاذب، تؤثر بني الربوتونات والربوتونات، وكذلك بني 

ا بني النيوترونات والنيوترونات. الربوتونات والنيوترونات، وأيضً
تسـمى كل من النيوترونات والربوتونات النيوكليونات، وحتافظ القوة النووية القوية عىل 
بقـاء النيوكليونـات يف النواة.  وإلخـراج النيكليون خارج النواة جيب بذل شـغل للتغلب 
عىل قوة التجاذب، وهذا الشـغل يضاف إىل النظام. لذلك فإن طاقة النواة أقل من جمموع 
ن منها النـواة. ويتحول فرق الطاقة  طاقـات الربوتونـات والنيوترونات املنفردة التي تتكوّ
للنـواة إىل طاقـة ربط نووية. وألن النـواة الفعلية  هلا طاقة أقل، فإن طاقـات الربط مجيعها 

تكون سالبة. 

Binding Energy of the Nucleus طاقة الربط النووية
بـنيّ أينشـتاين أن كالًّ من الكتلـة والطاقة متكافئتان. لذلك يمكـن التعبري عن طاقة الربط 

عىل شكل كمية مكافئة من الكتلة باملعادلة التالية:

حيث إن كتلة النواة الفعلية تكون أقل من جمموع كتل النيوكليونات التي حتوهيا. لذا جيب 
أن تضاف طاقة لفصل مكونات النواة. 

 ،1.007276 u بروتونني ونيوترونني. وكتلـة الربوتون    
2
   4 He   فمثـالً حتـوي نواة اهليليـوم

وكتلة النيوترون u 1.008665، فإذا كانت كتلة نواة اهليليوم تساوي جمموع كتل بروتونني 
ونيوترونني فسوف تتوقع أن كتلة النواة u 4.031882، لكن القياس الدقيق يُظهر أن كتلة 
نـواة اهليليـوم الفعليـة u 4.002603 فقط. إن الكتلـة الفعلية لنواة اهليليـوم، أقل من كتل 
نة هلا بمقدار u 0.029279، ويسمى الفرق بني جمموع كتل النيوكليونات  النيوكليونات املكوّ

املفردة املكونة للنواة والكتلة الفعلية هلا نقص الكتلة. 

E =  mc 2                     الطاقة املكافئة للكتلة

الطاقة املحتواة يف املادة تساوي حاصل رضب الكتلة يف مربع رسعة الضوء يف الفراغ. 



   
   
4.2×1042
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   3-2  
A






تقاس الكتل عادةً بوحدة الكتلة الذرية ويكون من املفيد أحيانًا حتديد مقدار الطاقة املكافئة 
لـ 1u (kg  27- 10  × 1.6605) بوحدة اجلول. 

E =  mc 2  
= (1.6605 ×  10 -27  kg ) (2.9979 × 10  8  m/s ) 2 
= 1.4924 ×  10 -10  kg.  m 2 / s 2  
= 1.4924 ×  10 -10  J  

كام يمكن استخدام وحدات أخر مثل وحدة اإللكرتون فولت. 
E = (1.4924 ×  10 -10  J)(l eV/1.60217 × 10 -19  J)

= 9.3149 × 10  8  eV  
= 931.49 MeV  

أي أن 1u من الكتلة تكافئ MeV 931.49 من الطاقة. 
يبني الشكل 2-3 كيف تعتمد طاقة الربط النووية عىل كتلة النواة، إن األنوية الثقيلة ترتبط 
غالبًـا بقـوة أكرب من األنوية اخلفيفة، وتصل طاقة الربط لكل نوية إىل أقىص حد عند العدد 
 من أكثر األنوية 

26
  56   Fe  ونواة احلديد .Fe الكتيل 56، الذي يمثل عدد النيوكليونات للحديد

ا، كلام اقرتب عددها الكتيل مـن العدد الكتيل  ترابطًـا، لذلك تصبـح األنوية أكثر اسـتقرارً
للحديـد. واألنويـة التي أعدادها الكتلية أكرب أو أقل من العـدد الكتيل للحديد تكون أقل 

ا.  ترابطًا، لذا تكون أقل استقرارً
ل  حيـدث التفاعل النـووي طبيعيًّا، إذا حتررت طاقة نتيجة التفاعـل، وهذا يعني أنه إذا حتوّ
موقع نواة عددها الكتيل أقل من العدد الكتيل لنواة احلديد إىل موقع أقرب من النقطة الدنيا 

ا طبيعيًّا حيدث هلا.  للمنحنى البياين عند A = 56، فإن تفاعالً نوويًّ
فمثـالً يتحـول اهليدروجـني يف الشـمس، والنجوم األخـر إىل هيليـوم وكربون وبعض 

ا كهرومغناطيسيًّا.  العنارص األثقل األخر يف تفاعالت حترر طاقة، مولدة إشعاعً
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وكذلـك عند األعداد الكتلية  األكـرب من 56، حيدث تفاعل نووي طبيعي، فعندما يضمحل 
ا من نواة  اليورانيوم- 238 إىل الثوريوم- 234، فإن نواة الثوريوم الناجتة تكون أكثر استقرارً
ل  اليورانيوم، وتتحرر الطاقة عىل شـكل جسـيم مشع ذي كتلة وطاقة حركية. ولكن ال يتحوّ
ت  الثوريوم تلقائيًّا إىل اليورانيوم؛ ألنه جيب أن تضاف طاقة إىل النواة حلدوث ذلك. وقد  ولدَّ
ا فإن العنارص الثقيلة  أنويـة عنـارص ثقيلة موجودة يف اجلدول الدوري هبذه الطريقـة، وعمومً
ا.  قـد تتكـون لعدة أجزاء مـن الثانية فقط، قبل أن تضمحـل إىل أنوية أصغر، وأكثر اسـتقرارً
وعندما تكتسـب األنوية الصغرية نيوكليونات، فـإن طاقة الربط النووية للنواة األكرب، تكون 

ا من جمموع طاقات الربط لألنوية األخف.  أكثر سالبية، لذا تكون أكثر استقرارً

  . إذا كانت كتلة نظري الرتيتيوم 
1
  3 H  أوجد نقص الكتلة وطاقة الربط  النووية للرتيتيوم 

1.008665 u 1.007825 وكتلة النيوترون u  3.016049 وكتلة ذرة اهليدروجني u

1


1.007825 u =كتلة النيوكليونات واإللكرتون الكلية =؟كتلة ذرة اهليدروجني الواحدة
1.008665 u = نقص الكتلة =؟كتلة النيوترون الواحد

3.016049 u = طاقة الربط  النووية للرتيتيوم =؟كتلة الرتيتيوم
931.49 MeV =1 u طاقة الربط النووية

2
امجع كتل ذرة اهليدروجني (بروتون واحد وإلكرتون واحد) ونيوترونني.

كتلة ذرة هيدروجني + كتلة نيوترونني تساوي:

كتلة النيوكليون الكلية:
  1.007825 u      
2.017330 u    +
3.025155 u

ناته نقص الكتلة يساوي كتلة الرتيتيوم الفعلية ناقص جمموع كتل مكوّ
كتلة الرتيتيوم: كتلة النيوكليونات تساوي:

نقص الكتلة :
 - 3.016049 u      

3.025155 u    
-0.009106 u

طاقة الربط النوية هي الطاقة املكافئة ملقدار نقص الكتلة.
E = (1 u ِطاقة الربط  النووية لـ)(u نقص الكتلة) 

-0.009106uE = (-0.009106 u) (931.49 MeV/u)

931.49MeVuE =-8.4821 MeV

3
.MeV وتقاس الطاقة بوحدة ،u تقاس الكتلة بوحدة 

 جيب أن تكون طاقة الربط سالبة.   
 ،-3 MeV2- و MeVبني ا عىل الشكل 2-3 فإن طاقة الربط لكل نيوكليون يف املد   اعتامدً

لذلك فاجلواب للنيوكليونات الثالثة منطقي. 

1
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استخدم القيم املبينة أدناه حلل املسائل التالية: 
1u = 931.49 MeV 1.008665، و u 1.007825، وكتلة النيوترون تساوي u كتلة اهليدروجني تساوي

  تساوي u 12.0000، احسب: 4.
 6

  12
   C  كتلة نظري الكربون

.a   .نقص الكتلة .bMeV طاقة الربط  النووية بوحدة 
نظري اهليدروجني الذي حيتوي عىل بروتون واحد ونيوترون واحد يسمى  ديوترييوم، كتلة ذرته u 2.014102، ما مقدار: 5.

.a  نقص كتلته؟ .b؟MeV طاقة الربط للديوترييوم بوحدة 
  عىل سبعة بروتونات، وثامنية نيوترونات، وكتلته u 15.010109، احسب: 6.

7
  15

   N  حيتوي نظري النيرتوجني
.a   .نقص الكتلة هلذه النواة .b.طاقة الربط النووية هلذه النواة 

  تساوي u 15.994915 ما مقدار: 7.
 8

  16  O  إذا كانت الكتلة النووية لنظري األكسجني 
.a  نقص الكتلة هلذا النظري؟ .bطاقة الربط النووية هلذا النظري؟ 

ا  يف جمال الفيزياء النووية بدأ اسـتخدام عنرص الراديوم املشـع يف الطب خالل عرشين عامً
من اكتشـافه. واسـتخدمت مسـارعات الربوتـون يف التطبيقات الطبية، بعـد أقل من عام 
من اخرتاعها. وبدأ التطبيق العسـكري لالنشـطار النووي (انقسام األنوية) وما زال حتت 
التطويـر، حتى قبل أن تعرف األساسـيات الفيزيائية. وقد تبعتها التطبيقات السـلمية بعد 

أقل من عرش سنوات.

  و 8.
 6

  13 C ،   
 6

  12 C :الحـظ أزواج األنوية التاليـة 
    بامذا يتشابه كل زوج منها، وبامذا خيتلف؟ 

 5
  11 B ،   

 6
  11 C

نظـري  9. يضمحـل   عندمـا     
، 

2 
  3
    He فإنه ينبعث جسيم بيتا، ويصبح  

1
  3   H الرتيتيوم

أي نواة تتوقع أن يكون هلا أكرب طاقة ربط نووية؟
النوويـة  10. الطاقـة   مـد    

ا؛ حيث إن النيوكليونـات القريبة  القويـة قصري جـدًّ
ا بعضهـا من بعض تتأثـر هبذه القوة. اسـتخدم  جـدًّ
هـذه احلقيقـة يف تفسـري سـبب تغلـب قـوة التنافـر 
الكهرومغناطيسـية عـىل قـوة التجـاذب القويـة يف 

األنوية الثقيلة، مما جيعل  النواة غري مستقرة. 

 أي النواتني يف املسألة 9 هلا نقص كتلة أكرب؟ 11.

  إذا علمـت أن كتلة نظري  12.
 تسـاوي 14.003074، فاحسب 

 6
  14  C  الكربون املشع

مقدار:
.a .نقص الكتلة هلذا النظري
.b .طاقة الربط النووية هلذا النظري

 يف النجوم املتقدمـة يف العمر، ليس  13.
فقط اهليليوم والكربون ينتجان عن طريق احتاد أنوية 
 (Z = 8) ا بشـدة، ولكن ينتج األكسجني مرتابطة معً
ا. ما العدد الذري للنواة  والسيليكون (Z = 14) أيضً
. الثقيلـة التي يمكـن أن تتكون هبـذه الطريقة؟ فرسّ

3-1مراجعة
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• ثالثة أنامط لالنبعاث 

اإلشعاعي. 
•  معادالت نووية. 

•  كميـة املـادة املشـعة 
املتبقيـة، ونشـاطيتها بعـد فرتة 

زمنية حمددة.
•   االندمـاج النـووي 

واالنشطار النووي. 
•  عمل املفاعل النووي. 


املواد املشعة
انبعاث ألفا
انبعاث بيتا

انبعاث جاما
عمر النصف

النشاطية
التفاعل النووي

االنشطار النووي
التفاعل املتسلسل
االندماج النووي


ثالثة أنامط لالنبعاث  •

اإلشعاعي. 
معادالت نووية.   •

كميـة املـادة املشـعة    •
املتبقيـة، ونشـاطيتها بعـد فرتة 

زمنية حمددة.
•  االندمـاج النـووي 

واالنشطار النووي. 
•  عمل املفاعل النووي. 


املواد املشعة
انبعاث ألفا
انبعاث بيتا

انبعاث جاما
عمر النصف

النشاطية
التفاعل النووي

االنشطار النووي
التفاعل املتسلسل
االندماج النووي

Nuclear Decay and Reactions  االضمحالل النووي والتفاعالت النووية3-2

يف عام 1896م عمل بيكرل بمركبات حتتوي عىل عنرص اليورانيوم. وقد فوجئ عندما وجد 
أن لـون الصفائح الفوتوجرافية التي كانت تغطـي اليورانيوم، وحتجب الضوء عنه أصبح 
ا من األشـعة املنبعثة من اليورانيوم قد نفذت  ضبابيًّا، ودل اللون  الضبايب هذا عىل أن نوعً
مـن الصفيحـة التي تغطيه. وقد وجد أن بعـض املواد األخر غري اليورانيـوم أو مركباته 
قادرة عىل أن تبعث مثل هذه األشعة النافذة. واملواد التي تطلق مثل هذا النوع من اإلشعاع 
تسمى (املواد املشعة). وبسبب انبعاث جسيامت من هذه املواد فقد قيل إهنا تضمحل؛ حيث 

ا، تلقائيًّا.  ا، إىل حالة أكثر استقرارً تضمحل النواة عندما تنتقل من حالة أقل استقرارً

Radioactive Decay االضمحالل ا�شعاعي
يف عـام 1899م، اكتشـف العامل رذرفورد ورفاقه أن عنرص الـرادون يتحول تلقائيًّا إىل نواة 
ا أن مركبات اليورانيوم تنتج  أخف وإىل نواة هيليوم خفيفة. ويف العام نفسـه اكتشـف أيضً
ا عىل قدرهتا عىل اخرتاق املواد. وقد أطلق  ثالثة أنواع خمتلفة من اإلشعاع، فُصل بينها اعتامدً
عليها اسـم إشـعاعات α (ألفا)، و β (بيتا) و γ (جاما). حيث يمكن إيقاف جسيامت ألفا 
عند اصطدامها بصفيحة رقيقة من الورق، بينام يلزم سمك mm 6 من األلومنيوم إليقاف 

معظم جسيامت بيتا، ويلزم سمك عدة سنتمرتات من الرصاص إليقاف إشعاع جاما. 
، ويطلق عىل عملية انبعاث جسيامت ألفا 

2
  4    He جسيم ألفا عبارة عن نواة هيليوم 

  هو 4، والعدد الذري له 2، 
2
  4 He  من أنوية الذرات املشعة انبعاث ألفا. العدد الكتيل جلسيم ألفا

  Z ينقص بمقدار 4، بينام ينقص العدد الذري A فعندما تطلق النواة جسيم ألفا فإن عددها الكتيل
92

  238   U  ل اليورانيوم ل العنرص إىل عنرص خمتلف. وعىل سبيل املثال يتحوّ هلا بمقدار 2، فيتحوّ
نتيجة انبعاث ألفا. 

 90
   234   Th إىل ثوريوم

 جسـيامت بيتا عبارة عـن إلكرتونات تنبعـث من النواة. ال حتتـوي النواة عىل 
إلكرتونات، فمن أين تأيت هذه اإللكرتونات؟ حيدث انبعاث بيتا عندما يتحول النيوترون 
إىل بروتون داخل النواة. يف مجيع التفاعالت جيب أن تبقى الشحنة حمفوظة، لذا فإن الشحنة 
قبل التفاعل جيب أن تساوي الشحنة بعد التفاعل؛ فعندما حتدث عملية انبعاث بيتا يتحول 
 N ا إلكرتون. يف هذا االضمحالل تنتهي نواة عدد نيوتروناهتا النيوترون إىل بروتون  وينتج أيضً
 ،Z+1 وعدد بروتوناهتا ،N–1 متحولة إىل نواة جديدة عدد نيوتروناهتا Z وعدد بروتوناهتا

ا النبعاث بيتا.      مرافقً
0
  0  v مع ظهور جسيم آخر يدعى أنتي (ضديد) نيوترينو

 تنبعث أشعة جاما نتيجة إعادة توزيع الطاقة داخل النواة. وإشعاع جاما عبارة 
عن فوتونات ذات طاقة عالية. ونتيجة لذلك ال يتغري العدد الكتيل أو العدد الذري للنواة 
املضمحلة. ويرافق إشعاع جاما عادة اضمحالل ألفا أو بيتا. وقد تم تلخيص خواص أنواع 

االنبعاثات الثالثة لإلشعاع يف اجلدول 3-1. 
ن نواة مستقرة يف النهاية.  متر العنارص املشعة خالل سلسلة االضمحالالت اإلشعاعية لتكوّ
  املستقر. 

 82
  206    Pbا قبل أن ينتج نظري الرصاص    عندما يضمحل مثالً خيضع إىل 14 انبعاثً

92
  238    U  فاليورانيوم
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التفاعالت والمعادالت النووية 
Nuclear Reactions and Equations

حيـدث التفاعـل النووي عندما تتغري طاقة النواة أو عـدد النيوترونات أو عدد الربوتونات 
فيهـا. وكام يف التفاعـالت الكيميائية، فإن بعض التفاعالت النوويـة ينتج عنها طاقة، بينام 

حتتاج تفاعالت أخر للطاقة كي حتدث. 
تتضمـن بعض أنواع التفاعالت النووية انبعاث جسـيامت بوسـاطة النشـاط االشـعاعي 
لألنوية املشعة، ويرافق انبعاث هذه اجلسيامت انطالق طاقة زائدة عىل شكل طاقة حركية. 
ويمكـن وصف التفاعالت النووية باسـتخدام الكلامت، والتمثيـل البياين، أو املعادالت. 

فيمكن التعبري عن التفاعل النووي املوضح يف الشكل 3a-3 كام ييل:
    

 92
  238 U →   

 90
  234 Th+   

2
  4 He  

ل ذرة      . وعملية حتوّ
0
  0 v واألنتـي نيوترونيـو ،  

-1
    0
  e  وخـالل اضمحـالل بيتا ينتـج إلكرتون

ا موضحة يف الشكل 3b-3 ، كام يمكن التعبري عنها كام ييل: الثوريوم بانبعاث جسيم بيتا أيضً
    

 90
  234
  Th →    

 91
  234
  Pa+   

-1
    0
  e+     

0
  0 v  

وختضـع مجيع التفاعالت النووية ملبادئ حفظ الكميات، ومنها مبدأ حفظ الشـحنة ومبدأ 
حفـظ العدد الكتـيل، لذلك فإن جمموع األعداد العلوية يف طرف املعادلة األيرس، يسـاوي 
ا مسـاواة بني األعداد  جممـوع األعـداد العلوية يف الطرف األيمـن للمعادلة. وهنـاك أيضً

السفلية يف طريف املعادلة. 

   3-3  
238-
(a) 234 
    
  234 - 
(b) 234- 
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4
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 اكتب املعادلة النووية لكل من التحوالت اإلشعاعية التالية:

.a  
 86

  222
  Rn  يبعث جسيم ألفا؛ ليتحول إىل نظري الرادون ،  

 88
  226
  Ra  نظري الراديوم املشع

.b  
 83

  209
  Bi  يبعث جسيم بيتا، وأنتي نيوترينو ليتحول إىل نظري البزموث  ،   

 82
  209
  Pb  نظري الرصاص املشع

1


.a  
 88

  226
  Ra→ α جسيم +    

 86
  222
  Rn  هل هذا االضمحالل ممكن؟

α جسيم =   
2
  4 He

.b    
 82

  209
  Pb→   

 83
  209
  Bi + β هل هذا االضمحالل ممكن؟أنتي نيوترينو+ جسيم

 β جسيم =   
-1

    0
  e   ،أنتي نيوترينو  =   

0
  0  v

2
.aα  

2
  4 He     

 88
  226
  Ra→   

2
  4 He+   

 86
  222
  Rn

.bvβ  
-1

    0
  e    

 82
  209
  Pb→   

 83
  209
  Bi+   

-1
     0 e +   

0
  0  v 

3
   

a. 226 = 222 + 4، لذلك فإن العدد الكتيل حمفوظ.
  b. 209 = 209 + 0 + 0، لذلك فإن العدد الكتيل حمفوظ.

    
a. 86+2=88، لذلك فإن الشحنة حمفوظة.

  b. 0+1-83=82، لذلك فإن الشحنة حمفوظة. 

2

  ، بانبعاث جسيم ألفا.  14.
 90

  230
  Th  إىل نظري الثوريوم  

 92
  234
  U  اكتب املعادلة النووية لتحول نظري اليورانيوم املشع 

  ، بانبعاث جسيم ألفا.  15.
 88

  226
  Ra  إىل نظري الراديوم املشع ،  

 90
  230
  Th  اكتب املعادلة النووية، لتحول نظري الثوريوم املشع

  ، بانبعاث جسيم بيتا وأنتي نيوترينو. اكتب املعادلة النووية.  16.
 83

  214
  Bi   إىل نظري البزموث املشع ،   

 82
  214
  Pbيتحول نظري الرصاص املشع

عند انبعاث جسيامت ألفا أو بيتا، تظهر يف الطرف األيرس من املعادلة نواة واحدة تضمحل 
إىل نـواة أخـر، باإلضافة إىل جسـيم واحد أو أكثر من اجلسـيامت املشـعة التـي تظهر يف 
ل، حيدث عندما يصطدم جسـيم مع نواة  الطرف األيمن من املعادلة. مثال آخر عىل التحوّ
  . ومثل هذه 

6
  12 C+   

1
  1 H²   

 7
  13
  N  كام يف املعادلـة ،ينتـج عنه غالبًا انبعاث جسـيامت أخر

ا  التفاعالت موضحة يف املثال التايل، وكذلك يف مناقشـة موضوع االنشـطار النووي الحقً
يف الفصل. 
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عند قذف غاز النيرتوجني بجسيامت ألفا ينبعث بروتونات ذات طاقة عالية. ما العنرص اجلديد الناتج؟ 

1


    
2
  4 He = ألفا  ،   

  7
  14
  N =  ما العنرص الذي يتولد يف الطرفنيرتوجني

  
1
  1 H  = األيمن للمعادلة.بروتون

2
اكتب معادلة التفاعل النووي.

   
2
  4 He +    

 7
  14 N ²    

1
  1 H +    

Z
  A X

.A والعدد Z حل املعادلة بالنسبة للعدد
Z = 2 + 7–1 = 8  A = 4 + 14–1 = 17

  
8
  17 O  هو األكسجني. والنظري جيب أن يكون Z = 8 استخدم اجلدول الدوري. العنرص ذو العدد الذري

3
  عدد النيوكليونات حمفوظ: 17 + 1 = 14 + 4. الشحنة حمفوظة: 8 + 1 = 7 + 2

3

 استخدم اجلدول الدوري إلكامل املعادلتني النوويتني التاليتني:  17.
.a    

 6
  14
  C²X +   

-1
    0
  e+    

0
  0 v .b     

24
  55 Cr²Y +   

-1
    0
  e+   

0
  0 v 

ن عنرص جديد وجسيم ألفا. ما العنرص الناتج؟ اكتب معادلة نووية تبني ذلك.  18.    ، فتكوّ
7
  15 N اصطدم بروتون بنظري النيرتوجني

اكتب املعادالت النووية النبعاث جسيم بيتا من العنارص التالية:   19.
.a     

 83
  210
  Bi.b     

 90
  234
  Th.c    

 93
  239
  Np

Half - Life عمر النصف
تسمى الفرتة الزمنية الالزمة الضمحالل نصف ذرات أي كمية من نظري العنرص املشع عمر 
النصف لذلك العنرص. بعد مرور فرتة عمر النصف كاملة يقل عدد األنوية غري املضمحلة 
إىل النصـف، كـام هو موضح يف الشـكل 4-3. ولكل نظري مشـع عمر نصـف خاص به. 
    مثالً 1600 سنة. وبذلك فإن كل 1600 سنة يضمحل 

 88
  226
  Ra  فعمر النصف لنظري الراديوم

   إىل عنرص آخر، هو الرادون، وبعد 1600 سـنة 
 88

  226
  Ra نصـف الكمية املعطاة مـن الراديوم

أخر يضمحل نصف عينة الراديوم املتبقية. أي أنه بعد مرور 3200 سنة يبقى ربع الكمية 
األصليـة. ويف املقابـل، تضمحل عينة من البولونيوم- 210 إىل ربع الكمية األصلية خالل 

ا فقط.  276 يومً
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مـن خـالل أعـامر النصـف للنظائـر املختـارة املوضحة يف 
اجلـدول 2-3. إذا عرفـت الكميـة األصلية للامدة املشـعة 
األصليـة، وعمـر نصفها، فإنك تسـتطيع حسـاب الكمية 

املتبقية بعد عدد معني من أعامر النصف.    

تسـتخدم أعـامر النصـف للنظائـر املشـعة لتحديـد عمـر 
األجسـام. فيمكن إجياد عمـر عينة من مادة عضوية بقياس 
كمية الكربون- 14 املتبقية. ويمكن حسـاب عمر األرض 

ا عىل اضمحالل اليورانيوم إىل الرصاص.  اعتامدً
يسـمى معـدل االضمحـالل، أو عـدد انحـالالت املـادة 
ا مع عدد الذرات املشعة املوجودة.  املشـعة كل ثانية النشـاطية. وتتناسـب النشـاطية طرديًّ
ا بمقـدار النصف خالل عمر نصف  لذلك فإن النشـاطية اإلشـعاعية لعينة معينة تقل أيضً
  الـذي عمر النصف له 8.07 أيـام. فـإذا كانت النشـاطيـة لعينـة 

 53
  131
  I  واحـد. تأمل النظري

معينــة مــن اليـود -131 تسـاوي  5 10  × 8 اضمحالل/ثانيـة، فسـوف تكون نشـاطيتها 
بعـد انقضـاء 8.07 أيام أخـر  5 10  × 4 اضمحالل/ثانية؛ وبعـد 8.07 أيام أخر تكون

ا مع عمر النصف. فعمر   نشاطيتها  105 × 2 اضمحالل/ثانية، فنشاطية العينة ترتبط أيضً
النصـف األقرص يعني نشـاطية أكرب. فإذا عرفت نشـاطية مـادة معينة، وكتلـة تلك املادة، 
فإنـك تسـتطيع حتديد عمر النصف هلـا. ووحدة االضمحالل لكل ثانيـة يف النظام الدويل 

 .(Bq)هي البيكرل SI للوحدات

N= N
0
 (1/2)n              :الكمية املتبقية من العنرص املشع

N0  الكمية األولية و n عدد 
حيث أن N الكمية املتبقية و 

فرتات عمر النصف التي انقضت.
الكميـة املتبقيـة تسـاوي الكميـة األولية مرضوبـة يف نصف 
مرفوعة ألس يساوي عدد فرتات عمر النصف التي انقضت.
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1
  3 H12.3yrβ

   
 6

  14
  C5730yrβ

   
27
  60 Co5.272yrβ, γ

   
 53

  131
  I8.07daysβ, γ

   
 82

  212
  Pb10.6hβ

   
 84

  194
  Po0.7sα

   
 84

  210
  Po138dayα, γ

   
 92

  235
  U7.1×10 8yrα, γ

   
 92

  238
  U4.51×10 9yrα, γ

   
 94

  236
  Pu2.85yrα

   
 94

  242
  Pu3.79×10 5yrα, γ

ارجع إىل الشكل 4-3 واجلدول 2-3 حلل املسائل التالية:  
   كتلتهـا g 1.0، ما كتلة الرتيتيوم التي تتبقى بعد مرور  20.

1
  3 H  تولـدت عينة تريتيوم

24.6 سنة؟ 

.21  4.0 g هو 2.0 يوم. فإذا أنتجت عينة كتلتها    
 93

  238
  Np عمر النصف لنظري النبتونيوم

من النبتونيوم يوم اإلثنني، فام الكتلة التي ستبقى منه يوم الثالثاء من األسبوع التايل؟
.22  ،2 × 10 6  Bq  تـم رشاء عينـة من البولونيـوم-210 بتاريخ 1/9، وكانت نشـاطيتها

استخدمت العينة إلجراء جتربة يف 1/6 من السنة التالية. ما النشاطية املتوقعة للعينة؟
 يف العقود األوىل من القرن املايض يف بعض ساعات اليد  23.

1
  3 H    اسـتخدم الرتيتيوم

لتوليد التوهج الفلوري؛ لكي تسـتطيع قراءة الوقت يف الظالم. إذا كان سطوع 
ا مع نشاطية الرتيتيوم، فكيف يكون سطوع هذه الساعة،  التوهج يتناسب طرديًّ

باملقارنة مع سطوعها األصيل عندما يكون عمر الساعة ست سنوات؟
74
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Artificial Radioactivity النشاط ا�شعاعي االصطناعي
يمكـن إنتاج نظائر مشـعة مـن العنارص املسـتقرة بقذفها بجسـيامت ألفـا، أو بربوتونات، 
أو إلكرتونات أو أشـعة جاما؛ حيث تطلق األنوية غري املسـتقرة الناجتة إشـعاعات، حتى 
تتحول إىل نظائر مسـتقرة. ويمكن لألنوية املشعة أن تبعث جسيامت ألفا، وجسيامت بيتا، 

وإشعاع جاما. باإلضافة إىل النيوترينو، واألنتي نيوترينو، والبوزترونات.
تسـتخدم النظائـر املشـعة املنتجـة اصطناعيًّـا غالبًـا يف البحـوث الدوائيـة والطبيـة. ففي 
قن املرىض نظائر مشـعة متتصها أعضاء حمددة من اجلسـم.  العديد من التطبيقات الطبية حيُ
اد اإلشعاع ملراقبة اإلشعاع يف العضو الذي خيضع للعالج. وبعض  ويسـتخدم األطباء عدّ
النظائر املشعة تتعلق باجلزيء الذي سيُمتص يف منطقة العالج، كام حيدث يف تطبيق انبعاث 
البوزوترون يف عملية التصوير اإلشـعاعي املقطعي، الذي يعرف بشـكل أفضل بالتصوير 

الطبقي للدماغ PET كام هو موضح يف الشكل 3-5. 
ا ما يستخدم اإلشعاع لتدمري اخلاليا الرسطانية؛ فهذه اخلاليا أكثر حساسية لتأثريات  وكثريً
التدمـري اإلشـعاعي؛ ألهنا تنقسـم غالبًا أكثر من اخلاليا الطبيعية. وتسـتخدم أشـعة جاما 
    ملعاجلة مرىض الرسطان. وحيقن نظري اليود املشع يف الغدة 

27
  60 Co املنبعثة من نظري الكوبلت

الدرقية املصابة بالرسطان. 
ه اجلسـيامت الناجتة يف مسـارع اجلسيامت عىل شكل شعاع إىل داخل  ويف تطبيق ثالث، توجَّ

النسيج بطريقة معينة، بحيث تضمحل يف النسيج املصاب بالرسطان، فتدمر خالياه. 
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Nuclear Fission االنشطار النووي
أنتج كل من العاملني أنريكو فريمي، وأميليو سريجي يف ايطاليا عام 1934م العديد من النظائر 
املشعة اجلديدة بقذف اليورانيوم بالنيوترونات؛ مما يسبّب انقسامها إىل نواتني أصغر، وإنتاج طاقة 
ا، ويسـمى مثل هذا االنقسـام للنواة الثقيلة إىل نواتني أو أكثر االنشـطارالنووي. وقد أدرك  كبرية جدًّ
ن  ا يمكن أن يكوّ ا للطاقة فقط، ولكن أيضً الكثري من العلامء إمكانية أال يكون االنشطار النووي مصدرً

أسلحة متفجرة. 
حيـدث االنشـطار النـووي لليورانيوم، عندما تنشـطر نواة نظـري اليورانيـوم إىل نوايت عنرصي 

الباريوم والكربتون عند قذفها بنيوترون بطيء. واملعادلة النووية التالية توضح هذا التفاعل:

   
0
  1 n+   

 92
  235
  U²   

36
  92 Kr+   

 56
  141
  Ba+3   

0
  1 n+200 MeV

ويمكن إجياد الطاقة املتحررة نتيجة كل انشطار بحساب كتل الذرات يف كل من طريف املعادلة. 
ففـي تفاعل اليورانيـوم- 235، تكون الكتلة الكليـة يف الطرف األيمـن للمعادلة أقل بمقدار 
u 0.215 من الكتلة الكلية يف الطـرف األيرس. والطاقـة املكافئـة هلـذه الكتلـة هـي   × 3.21
J  11- 10، أو MeV  2 10  × 2.00، وهذه الطاقة تظهر عىل شكل طاقة حركية لنتائج االنشطار. 
ا، فإن ذلك االنشـطار حيـرر ثالثة نيوترونات،  ا نوويًّ دث النيوترون الواحد انشـطارً عندمـا حيُ
ا، وهكذا. وتسـمى العملية املسـتمرة يف تفاعالت  ا جديدً دث انشـطارً كل منها يسـتطيع أن حيُ
االنشـطار املتكـررة التي تسـبب حترير نيوترونـات من تفاعالت االنشـطار السـابقة التفاعل 

املتسلسل. وهذه العملية موضحة يف الشكل 3-6.

76



Nuclear Reactors المفاعالت النووية
إلحـداث تفاعـل متسلسـل مسـيطر عليـه بحيث تسـتخدم الطاقـة الناجتـة يف االغراض 
السـلمية، حتتـاج النيوترونات للتفاعـل مع اليورانيوم املنشـطر بمعدل مناسـب؛ فمعظم 
ا،      تتحرك برسعات عالية جدًّ

 92
  235
  U النيوترونات املحررة نتيجة انشـطار ذرات اليورانيـوم

وهذه النيوترونات تسمى النيوترونات الرسيعة. وباإلضافة إىل ذلك فإن اليورانيوم الذي 
   وأكثر من %99 من نظري 

 92
  235
  U  يوجـد طبيعيًّـا حيتوي عىل أقل من %1 من نظـري اليورانيوم

ا ا فإهنا التنشطر، ولكنها تصبح نظريً    نيوترونًا رسيعً
 92

  238
  U   وعندما متتص نواة ،  

 92
  238
  U  اليورانيوم

   يمنع معظم النيوترونات من الوصول إىل
 92

  238
  U   إن امتصاص النيوترونات بوساطة ،  

 92
  239
  U   ا  جديدً

   
 92

  235
  U   االنشـطارية. ومن ثم فإن معظم النيوترونات املحررة نتيجة انشـطار   

 92
  235
  U   ذرات 

.  
 92

  235
  U  من غري قادرة عىل إحداث انشطار لذرة أخر

للسـيطرة عىل التفاعل يفتت اليورانيوم إىل قطع صغـرية توضع يف مهدئ، وهي مادة يمكن 
أن تبطـئ النيوترونـات الرسيعة. وعندما يصطـدم النيوترون بذرة خفيفـة، فإنه ينقل عزمه 
وطاقتـه إىل تلـك الـذرة. وهبـذه الطريقة فـإن النيوتـرون خيرس طاقـة. وهكذا فـإن املهدئ 
يبطـئ الكثري مـن النيوترونات الرسيعة، إىل رسعات يمكن عندها امتصاصها بسـهولة أكثر
  . إن العدد األكرب من النيوترونات البطيئة، تزيد إىل حد 

 92
  238
  U   مقارنة مع   

 92
  235
  U   بوسـاطة 

   وقد حيدث تفاعالً آخر. وإذا توافرت كمية كبرية من نظري 
 92

  235
  U   كبري من احتامل انشطار نواة

    يف العينة، فإنه يمكن أن حيدث تفاعالً متسلسالً. ولزيادة نظري اليورانيوم 
 92

  235
  U    اليورانيوم

  . علامً بأن 
 92

  235
  U   القابل لالنشـطار يمكن ختصيب اليورانيوم؛ وذلك بإضافة كمية أكرب من

نوعي اليورانيوم كليهام يستخدمان يف املفاعالت النووية.
 هو أحد أنـواع املفاعالت النووية املسـتخدمة يف الواليات املتحدة 
األمريكيـة، وحيتـوي عىل 200 طن مـرتي من قضبـان اليورانيوم املغمـورة يف املاء، كام يف 
ا عن انشـطار  ا الطاقة احلرارية بعيدً ا فقط، بل ينقل أيضً الشـكل 7-3. ال يعمل املـاء مهدئً

اليورانيوم. 
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 توضـع قضبـان الكادميـوم بني قضبـان اليورانيـوم، وتتحـرك إىل داخل وخـارج املفاعل 
للتحكم بمعدل التفاعل املتسلسـل. لذلك تسـمى هذه القضبان قضبان التحكم، فعندما 
ا كافيًـا من النيوترونات  يتـم إدخال قضبـان التحكم كليًّا داخل املفاعـل، فإهنا متتص عددً
املتحررة نتيجة التفاعالت االنشطارية، وبذلك متنع حدوث تفاعلٍ متسلسلٍ آخر، وعندما 
ترفع من املفاعل فإن معدل الطاقة املتحررة يزداد بسبب توافر نيوترونات كافية الستمرار 

حدوث التفاعل املتسلسل. 
تسـخن الطاقة املتحررة من االنشـطار املاء املحيط بقضبان اليورانيوم، لكن املاء نفسـه ال 
ا، يزيد من درجة غليانه. وكام هو موضح يف الشكل 3-8.  يغيل؛ ألنه حتت ضغط كبري جدًّ
ا يعمل عىل إدارة  ا بخـارً يضـخ هـذا املاء إىل املبادل احلراري، فيسـبب غليان ماء آخر منتجً

التوربينات.وهذه التوربينات موصولة بمولدات لتوليد الطاقة الكهربائية. 
  ، ينتج ذرات كربتون Kr، وباريـوم Ba وبعض الذرات األخر يف 

 92
  235
  U  إن انشـطار نـواة

قضبان الوقود. ومعظم هذه الذرات مشـعة. وبعد سنة تقريبًا جيب استبدال بعض قضبان 
اليورانيـوم. التـي ال يمكـن أعادة اسـتخدامها يف املفاعل، لكنها تبقى مشـعة بمقدار كبري 
ن يف موقع آمن. وحاليًّا يتم تطوير أسـاليب دائمة لتخزين  ا، لذا جيب أن ختزّ وخطـرية جـدً

هذه املخلفات النووية اإلشعاعية الناجتة. 


























Nuclear Fusion االندماج النووي
يف عمليـة االندمـاج النووي تندمج أنوية خفيفـة؛ لتكوين أنوية أثقـل وتتحرر طاقة كبرية 
ا أن النواة األثقل تكون طاقة ربطها  نتيجة هذه العملية كام يف الشـكل 9-3. درسـت سابقً
أكـرب، وتكون كتلتها أقل من جمموع كتل النيوكليونات املكونة هلا. وهذا النقص يف الكتلة 

حيدد مقدارالطاقة املتحررة. 
إن العمليات التي حتدث يف الشـمس هي مثال عىل عملية االندماج النووي؛ ومن أمثلتها 
تفاعل سلسـلة (I) (بروتون - بروتون) حيث  تندمج أربع أنوية هيدروجني (بروتونات) 
خـالل عدة مراحـل لتكوين نـواة ذرة هيليوم واحـدة. إن كتلة أربعـة بروتونات أكرب من 
كتلـة نـواة اهليليوم - 4 الناجتـة، وهذه الطاقة املكافئـة لفرق الكتلة تظهر عىل شـكل طاقة 
حركية للجسـيامت الناجتة. والطاقة املتحررة نتيجة االندماج تساوي MeV 25، وباملقارنة 
 ،20 eV مـع الطاقة املتحـررة من تفاعل كيميائي جلزيء واحد من الديناميت والتي تعادل

تقريبًا، نجد أهنا أقل مليون مرة تقريبًا من طاقة االندماج النووي.  78



ينبعـث  24.  كيـف يمكـن إللكـرتون أن 
مـن النـواة يف انبعـاث بيتـا إذا مل حتتـوي النـواة عىل 

اإللكرتونات؟
.25    

 84
  210
  Po  خيضع نظـري البولونيوم 

النبعاث ألفا. اكتب معادلة التفاعل. 
مـن  26. واقيًـا  الرصـاص  يسـتخدم    

ا ليكون  ا جيدً اإلشـعاع. ملاذا ال يمكن اعتبـاره خيارً
ا يف املفاعل النووي؟ مهدئً

 حيتوي تفاعل اندماجي واحد عىل  27.
  ، وحيتوي جـزيء الديوترييوم 

1
  2 H  نـوايت ديوترييوم

عـىل ذريت ديوترييـوم. ملـاذا ال يتعـرض اجلزيئـان 
لعملية االندماج؟

 احسـب الطاقة املتحـررة من التفاعل النووي  28.
االندماجي التايل يف الشمس: 

  
1
  1 H+   

1
  1 H²   

1
  2 H+   

+1
   0 e+   

0
  0 v   

 تسـتخدم بواعث ألفا يف كواشـف  29.
التدخـني. فيوضـع باعث عىل أحد ألـواح املكثف. 
وتصطـدم جسـيامت ألفـا باللـوح اآلخـر، ونتيجة 
لذلـك  يتولد فرق يف اجلهد بني اللوحني. فرسّ وتنبأ 

أي اللوحني يكون له جهد موجب أكرب. 

3-2مراجعة
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1
  2 H  ( الديوتريـوم ) إلنتـاج نـواة نظـري اهليدروجـني   

1
  1 H  تندمـج نـوايت ذرة اهليدروجـني

   
1
  1 H +   

1
  1 H ²   

1
  2 H +   

+1
  0 e +   

0
  0 v    

  
2
  3 He اهلليـوم   نـواة نظـري  نـواة هيدروجـني إلنتـاج  نـواة ديوتريـوم مـع  تندمـج  ثـم 

   
1
  1 H+   

1
  2 H²   

2
  3 He+γ     

  يلزمان إلحداث التفاعل التايل:
2
  3 He   وحيدث التفاعالن السـابقان مرتني إلنتاج جسيمني

   
2
  3 He+   

2
  3 He²   

2
  4 He+2   

1
  1 H  

   واحدة واثنني من البوزيرتونات 
2
  4 He   والنتيجـة النهائية هي أن أربعة بروتونات تنتج ذرة

واثنني من النيوترينات وطاقة.
ا. لذلك  إن قـوة التنافر بني النو املشـحونة حتتاج أن تكون طاقة النـو املندجمة عالية جدًّ
ال حتـدث تفاعالت االندماج، إال عندمـا يكون لألنوية كميات هائلة من الطاقة احلرارية. 
وحتتاج سلسـلة بروتـون- بروتون إىل درجة حـرارة K  7 10  × 2، كتلـك التي وجدت يف 
مركز الشـمس. وبالكيفية نفسـها حتدث تفاعـالت االندماج يف القنبلـة اهليدروجينية، أو 
القنبلـة النووية احلرارية. فنحصل عىل درجة احلـرارة العالية الرضورية إلحداث التفاعل 

االندماجي يف هذه القنبلة  من انشطار اليورانيوم أو القنبلة النووية. 

2
1H

3
1H

4
2He

1
0n
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•  عمـل مسـارعات 
اجلسـيامت، وكــواشـف 

اجلسيامت. 
املعياري  النمـوذج    •
للامدة، وتفرس دور حامالت 

القوة.

الكواركات
الليبتونات 

النموذج املعياري
حامالت القوة

إنتاج الزوج
القوة النووية الضعيفة


 عمـل مسـارعات   •
واشـف ــواشـف ــواشـف  ــ وكــ وك اجلسـيامت،

اجلسيامت. 
املعياري  النمـوذج     •
للامدة، وتفرس دور حامالت 

القوة.

الكواركات
الليبتونات 

النموذج املعياري
حامالت القوة

إنتاج الزوج
القوة النووية الضعيفة

 The Building Blocks of Matter وحدات بناء المادة3-3

عندمـا درس الفيزيائيون األوائل النواة بوسـاطة اجلسـيامت ذات الرسعـات العالية، كان 
عليهم اسـتخدام جسـيامت ألفا من مصادر مشـعة. وقد اسـتخدم جمربون آخرون األشعة 
الكونيـة التي تنتج عن عمليات مل تفهم بصـورة كاملة حتى اآلن يف النجوم واملجرات. يف 
بداية عام 1930م طُورت أول أجهزة خمتربية اسـتطاعت مسارعة الربوتونات، وجسيامت 
ألفا لتكسبها طاقة كبرية كافية الخرتاق نواة اهلدف. ويف الوقت احلارض يستخدم  جهازان 

هلذا الغرض مها املسارع اخلطي والسنكروترون بشكل منتظم. 

Linear Accelerators المسارعات الخطية
يسـتخدم املسـارع اخلطـي ملسـارعة الربوتونـات أو اإللكرتونـات، ويتكون املسـارع من 
فة داخل حجـرة طويلة خملخلة الضغـط. واألنابيب موصولة  سلسـلة مـن األنابيب املجوّ
بمصـدر جهد متنـاوب عايل الرتدد، كـام يف الشـكل 10-3. تُنتج الربوتونـات يف مصدر 
أيوين، وعندما يطبق جهد سالب عىل األنبوب األول فإن الربوتونات الداخلة له تتسارع. 
ونتيجـة لعدم وجود جمال كهربائي داخل األنبوب، فإن الربوتونات تتحرك داخله برسعة 
ثابتـة. ويعـدل كل من طول األنبـوب وتردد اجلهـد؛ بحيث عندما تصـل الربوتونات إىل 
النهايـة البعيـدة له فإن جهد األنبوب الثاين يصبح سـالبًا بالنسـبة لألنبوب األول. فيعمل 
ن يف الفجـوة بني األنابيب عىل مسـارعة الربوتونـات إىل داخل  املجـال الكهربائـي املتكوّ
األنبـوب الثاين. تسـتمر هـذه العملية بحيث تبقى الربوتونات تتسـارع بـني كل زوج من 
األنابيب. تزداد طاقة الربوتون بمقدار  eV  5 10 بتأثري كل تسـارع. ويف هناية املسـارع تكون 

الربوتونات قد اكتسبت عدة ماليني أو باليني اإللكرتون فولت من الطاقة. 
وهنـاك طرائـق أخر مماثلة تسـتخدم ملسـارعة اإللكرتونـات. الحظ أن هـذا النوع  من 

املسارعات يعمل عىل تسارع اجلسيامت املشحونة فقط. 

a























b
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The Synchrotron السنكروترون
يمكن أن يصنع املسارع ليكون أصغر باستخدام املجال املغناطييس؛ جلعل مسار اجلسيامت 
ا. يف جهاز السنكروترون تفصل مناطق االنحراف املغناطييس بمناطق تسارع، كام يف  دائريًّ
الشكل 11b-3. يف املناطق املستقيمة، فإن اجلهد املتناوب العايل الرتدد يسارع اجلسيامت، 
إن شـدة املجال املغناطييس وطول املسـار يتم اختيارمها؛ بحيث تصل اجلسيامت إىل موقع 
 املجـال الكهربائـي املتناوب بالضبط، عندما تعمل قطبية املجال عىل تسـارعها. إن إحد
أجهزة السـنكروترون الضخمة التي تعمل اآلن موجودة يف خمترب مسـارع فريمي الوطني 
بالقرب من شـيكاجو املوضح يف الشـكل 11a-3، حيث تصل طاقـة الربوتونات فيه إىل
1 TeV (eV  12 10 ) . ينتقل شعاع الربوتون، وشعاع ضديد الربوتون يف اجتاهات متعاكسة 

يف املسـار الدائري (ضديد الربوتون جسـيم له كتلة الربوتون نفسها لكن شحنة معاكسة) 
فتتصادم األشعة يف مناطق تفاعالت متعددة، وتدرس النتائج. 

Paricle Detectors كواشف الجسيمات
عندمـا تنتج اجلسـيامت ال بد من الكشـف عن نتائـج التصادم. أي أهنا حتتـاج إىل التفاعل 
مع مادة بطريقة معينة؛ بحيث نسـتطيع اإلحسـاس هبا بحواسنا اإلنسانية املحدودة نسبيًّا. 
فيدك توقف جسيم ألفا، رغم عدم إحساسك بأن اجلسيم قد ارتطم بك. ويف اللحظة التي 
تقرأ فيها هذه العبارة، تعرب جسمك باليني النيوترونات الشمسية دون أن تشعر هبا. لذلك 

ابتكر العلامء خالل القرن املايض أدوات لكشف ومتييز نواتج التفاعالت النووية.
نـت طبقة ضبابية عـىل الصفائـح الفوتوجرافية؛ فعندما  درسـت أن عينـات اليورانيوم كوّ
اصطدمت جسـيامت ألفا أو جسـيامت بيتا أو أشـعة جاما بالصفيحة الفوتوجرافية أصبح 
لـون الصفيحـة ضبابيًّـا. لذلـك يمكن اسـتخدام تلك الصفائح للكشـف عن اإلشـعاع. 
وتسـتخدم أجهزة أخر عديدة للكشـف عن اجلسيامت املشـحونة وأشعة جاما. ومعظم 
هذه األجهزة تعمل عىل مبدأ االسـتفادة من حقيقة أن تصادم الذرات مع جسـيامت ذات 
رسعـة عالية تعمـل عىل حترير إلكرتونات مـن الذرات، أي أن اجلسـيامت العالية الرسعة 
تؤيـن املـادة التـي تُقذف إليهـا. باإلضافة إىل ذلـك تتألق (تلمـع) بعض املـواد، أو تبعث 
فوتونـات، عنـد تعرضها ألنـواع معينة من اإلشـعاع. وهكذا فـإن املـواد الفلّورية يمكن 
ا للكشـف عن اإلشـعاع. وهذه الطرائق الثالث للكشـف عن اإلشعاع  أن تسـتخدم أيضً

موضحة يف الشكل 3-12.
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اد جاجيـر– مولر املوضح يف الشـكل 3-13  حيتوي أنبـوب عدّ
عـىل أسـطوانة نحاسـية ذات شـحنة سـالبة. يوضـع يف حمورها قطـب معدين 
موجـب الشـحنة، بحيـث يبقى فـرق اجلهد املطبق عـىل القطب واألسـطوانة 
دون النقطـة التي حيدث عندها التفريغ التلقائي للشـحنات أو الومضة. عندما 
يدخل جسـيم مشحون أو أشـعة جاما إىل األنبوب يؤيِّن ذرة غاز بني أسطوانة 
النحاس والقطب،  فيتسارع األيون املوجب الناتج يف اجتاه أسطوانة النحاس، 
حتـت تأثري فرق اجلهد، ويتسـارع إلكـرتون يف اجتاه القطـب املوجب. وحركة 
اجلسـيامت املشـحونة يف اجتاه األقطاب تولِّد سـيالً من اجلسـيامت املشـحونة، 

فتتحرك نبضة التيار خالل األنبوب. 
أول جهاز استخدم للكشف عن اجلسيامت كان حجرة غيمة 
ولسـون. حتتوي هذه احلجرة عىل منطقة مشـبعة ببخار املاء أو بخار اإليثانول. 
ا مـن األيونات يف  وعندما تنتقل اجلسـيامت املشـحونة خـالل احلجرة ترتك أثرً
مسـارها، فيتكاثف البخار عىل شـكل قطرات صغرية عىل  تلك األيونات. وهبذه الطريقة 
تتكـون مسـارات مرئيـة من القطـرات، أو الضبـاب. ويف الكشـاف املامثل الـذي ال يزال 
يسـتخدم حتى اآلن، واملسـمى بحجرة الفقاعة، تعرب اجلسـيامت املشـحونة خالل سـائل 
ن  تبقى درجة حرارته فوق درجة الغليان. يف هذه احلالة، فإن مسـار األيونات يسـبب تكوُّ

فقاعات بخار حتدد مسارات اجلسيامت، كام يف الشكل 3-14. 
أنتجـت التقنية احلديثة حجرات كشـف تسـمى حجرات سـلكية تشـبه أنابيـب جاجير- 
مولـر العمالقـة. وتفصل الصفائح الكبرية بوسـاطة فجوة صغرية مملـوءة بغاز ذي ضغط 
منخفض. حيدث التفريغ الكهربائي يف مسـار اجلسـيم الذي يعرب خالل احلجرة، فيكشف 

ل موقعه للتحليل التايل.  احلاسوب عن التفريغ ويسجّ
ا. ويمكن استخدام  دث تفريغً اجلسـيامت املتعادلة كهربائيًّا ال تغادر املسـارات؛ ألهنا ال حتُ
قوانني حفظ الطاقة، وحفظ الزخم يف التصادمات، لتبني ما إذا أنتجت جسيامت متعادلة. 
وتسـتخدم كواشف أخر لتقيس طاقة اجلسيامت. تسـتخدم جمموعة متكاملة من أجهزة 
الكشـف يف جتارب املسـارعات العالية الطاقة، ومنها الكاشف التصادمي يف خمترب فريمي؛ 
حيـث يمكنـه القيام بثالث مهـامم، كام هو موضح يف الشـكل 15a-3. صمم الكاشـف 
التصادمـي يف خمتـرب فريمي لرصد ربع مليون تصادم للجسـيم يف الثانية. يعمل الكاشـف 
كآلـة تصويـر كتلتهـا 5000–طـن، لتكويـن صـورة حاسـوبية حلـاالت التصـادم كام يف 

 .3-15b الشكل
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Antimatter ضديد المادة
بداية عام 1920م توقع باويل ديراك وجود ضديد جسـيم خاص بكل نوع من اجلسـيامت. 
واإللكـرتون املوجـب  الـذي يسـمى بوزتـرون مثـال عـىل ضديـد اجلسـيم، لإللكرتون 
ْ شحنتيهام متعاكستان. وعندما  وللبوزترون الكتلة ومقدار الشحنة نفسامها، ولكن إشاريتَ
فني اآلخـر، وينتج عن ذلك طاقة عىل  ا فإن كالًّ  منهام يُ يصطـدم إلكرتون، وبوزتـرون معً

شكل أشعة جاما. كام هو موضح يف الشكل 3-16. 

Particles الجسيمات
إن نموذج الذرة الذي اكتشف عام 1930م كان بسيطًا للغاية؛ فالذرة فيه مكونة من بروتونات 
ونيوترونات حماطة باإللكرتونات. ثم عملت الدراسات العميقة لالضمحالل اإلشعاعي 
عىل تشـويش هذه الصورة املبسطة. فبينام جلسيامت ألفا وأشعة جاما التي تنبعث من النواة 
املشـعة طاقات أحادية تعتمد عىل النواة املضمحلة، فإن جسـيامت بيتا تنبعث بمد واسع 
من الطاقات. قد يظن البعض أن  طاقة جسيامت بيتا قد تساوي الفرق بني طاقة النواة قبل 
االضمحـالل وطاقة النـواة الناجتة عن االضمحالل. واحلقيقة أن املد الواسـع لطاقات 
اإللكرتونـات املنبعثة خالل انبعاث بيتا نبهت العامل نيلز بور إىل وجود جسـيم آخر يمكن 
ا من الطاقة. توقـع العاملان باويل عام 1931م  أن يشـارك يف التفاعل النـووي، وحيمل جزءً
وفريمي عام 1934م وجود  جسيم متعادل غري مرئي ينبعث مع جسيم بيتا أطلق عليه فريمي 
اسـم النيوترينـو، ويعني يف اإليطالية "جسـيم صغري متعادل".  ولكـن يف الواقع  فإن هذا 
 اجلسيم هو األنتي نيوترينو ومل يالحظ مبارشة حتى عام 1956م. أظهرت دراسات أخر
وجود جسيامت أخر، منها امليون الذي يبدو كإلكرتون ثقيل، وقد اكتشف عام 1937م.

 ويف عام 1935م افرتض يوكاوا وجود جسيم جديد يستطيع محل القوة النووية خالل الفراغ، 
ا كام حيمل الفوتون القوة الكهرومغناطيسية. ويف عام 1947م اكتشف اجلسيم املفرتض  متامً
ا من املادة. ا جديدً وهو بيون. وعىل الرغم أنه مل يكن حيمل القوة النووية القوية، لكنه كان نوعً

 لقد نتج عن التجارب التي أجريت عىل مسارعات اجلسيامت معرفة املزيد عن جسيامت أخر
جديدة، بعضها ذو كتلة متوسـطة وبعضها اآلخر ذو كتلة أكرب من كتلة الربوتون. وحتمل 
شحنات موجبة أو سالبة أو ال حتمل شحنة، وبعضها له فرتة حياة  s 23- 10، ولبعضها اآلخر 
فرتة حياة غري حمددة. من جهة أخر سـئل العامل فريمي أن حيدد مسار جسيم ما عند نقطة 
معينة، فأجاب "إذا استطعت أن أتذكر أسامء مجيع هذه اجلسيامت فعندئذٍ سأكون عامل نبات". 

The Standard Model النموذج المعياري
ا يف أواخر عام 1960م أن الربوتونات والنيوترونات والبيونات ليست جسيامت  لقد أصبح واضحً
نة من جمموعة من اجلسيامت ال توجد بشكل منفصل وتسمى الكواركات، كام يف  أولية. بل مكوّ
الشكل 17-3. وتنتمي اإللكرتونات والنيوترينات إىل عائلة خمتلفة تسمى لبتونات. ويعز الفرق 
اجلوهري بني هذين النوعني ( الكواركات ، واللبتونات ) إىل وجود ونسبة الشحنة التي حيملها 
اجلسيم.ويعتقد العلامء اآلن وجود ثالث عائالت من اجلسيامت األولية: الكواركات، واللبتونات 
نات بناء املادة، يسمى النموذج املعياري. وحامالت القوة ( البوزونات )، وهذا النموذج من مكوّ

 وتسمى اجلسيامت مثل الربوتونات والنيوترونات التي تتكون من ثالثة كواركات الباريونات. 
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ا. وهناك نوع جديد  ا أيضً ن من الكوارك وضديد الكوارك، مثل البيون يسـمى ميزونً والـزوج  املكوّ
ن من أربعة كواركات، وضديد كوارك واحد، يسـمى بنتاكوارك، ومن املحتمل  من اجلسـيامت يتكوّ
ا. وهناك جسيامت تتكون من ستة كواركات وستة لبتونات. والكواركات  أن يكون قد شوهد مؤخرً
واللبتونات تشـكل املادة، بينام حامالت القوة جسـيامت تنقل القو؛ فمثالً حتمل الفوتونات القوة 
الكهرومغناطيسـية، وحتمـل اجللونـات الثامنيـة القـو النوويـة القوية التـي تربط الكـواركات يف 

الباريونات وامليزونات. أما جلونات البوزونات الثالثة الضعيفة فهي متضمنة يف إشعاع بيتا.
اجلرافيتـون، اسـم يطلق عىل حامل قوة اجلاذبية الذي مل يكتشـف حتـى اآلن. وقد تم تلخيص 
خصائص اجلسيامت األولية التي متثل أساس النموذج املعياري يف الشكلني 3-18 ،3-19.
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Protons and Neutrons البروتونات والنيوترونات
ـا من  نمـوذج الكـوارك يصـف النيوكليونـات ( الربوتونـات والنيوترونـات ) بوصفهـا جتمعً
ن مـن ثالثـة كـواركات، فيتكـون الربوتون مـن اثنني من  الكـواركات. وكل نيوكليـون مكـوّ
كـوارك أعـىل u (شـحنة e   3  __ 2   +) وكـوارك أسـفل واحـد d (شـحنة  e   3  __ 1   -)، ويعـرب عـن 
الربوتـون بالرمـز p = uud؛ فشـحنة الربوتـون عبـارة عن جمموع شـحنة ثالثة كـواركات:

 [ 2 __ 3   +   2 __ 3   + (-   1 __ 3  )] e= +e  
بينام يتكون النيوترون من كوارك أعىل واحد واثنني من كوارك أسفل ويعرب عن النيوترون بالرمز

 n = udd؛ فشحنة النيوترون صفر:
[  2 __  3   + (-   1 __  3  ) + (-   1 __  3  )] e=0  

ا تصبح  ال يمكـن مشـاهدة الكواركات احلرة املنفـردة؛ ألن القوة القوية التي تبقيهـا جمتمعة معً
أكـرب كلـام اندفعت الكـوراكات مبتعـدة بعضها عن بعـض. يف مثل هـذه احلالة، تعمـل القوة 
القوية كقوة النابض، فهي ال تشـبه القوة الكهربائية التي تصبح أضعف كلام حتركت اجلسيامت 
ا بعضهـا عـن بعـض. وتنتقل القـوة القويـة يف نمـوذج الكـوارك بوسـاطة اجللونات. مبتعـدً

التحوالت بين الكتلة والطاقة 
Conversions Between Mass and Energy

د نتيجة فناء جسيم باستخدام معادلة أينشتاين لتكافؤ  يمكن حساب كمية الطاقة التي تتولّ
الطاقة والكتلة E = m c 2 . إن كتلة اإللكرتون kg  31- 10  + 9.11 وتساوي كتلة البوزترون. 

ا يمكن حساهبا كام ييل: لذلك فإن الطاقة املكافئة للبوزترون واإللكرتون معً
E = 2 (9.11 ×  10 -31  kg)(3.00 ×  10 8  m/s ) 2  
E = (1.64 ×  10 -13  J) (1 eV/1.60 ×  10 -19  J)  
 E = 1.02 ×  10 6  eV1.02 أو MeV    

عندمـا يكـون كل من البوزترون واإللكرتون يف حالة سـكون، فإن كالًّ منهام يفنى اآلخر. 
ا معكوس  وجممـوع طاقات أشـعة جامـا املنبعثة هـو MeV 1.02، ويمكن أن حيـدث أيضً
الفنـاء، أي أن الطاقـة يمكـن أن تتحـول مبـارشةً إىل مـادة. فـإذا عرب شـعاع جامـا بطاقة 

MeV 1.02 عىل األقل بالقرب من نواة فقد ينتج زوج من البوزترون واإللكرتون. 

γ → e - +  e +  

ل الطاقة إىل مـادة وضديدهـا إنتاجَ الـزوج. وال يمكن أن حتـدث التفاعالت  يسـمى حتـوّ
منفـردة ، مثـل تفاعل  - γ → e و  + γ → e؛ ألن مثل هذه التفاعالت ال حتقق قانون حفظ 
ـا؛ فالزوج جيب أن يكون  الشـحنة. وكذلـك تفاعالت بروتـون +  - γ → e ال حتدث أيضً

اجلسيم وضديد اجلسيم اخلاص به. 
 إنتـاج زوج بوزترون – إلكرتون موضح يف 
الشكل 20-3. حيث يعمل املجال املغناطييس حول حجرية الفقاعة عىل ثني مسارات اجلسيامت 
املتعاكسة الشحنة؛ لتتحرك يف اجتاهات متعاكسة. وأشعة جاما  املنتجة ال تتبع املسار. وإذا 
كانت طاقة أشعة جاما أكرب من MeV 1.02، فإن الفائض يف الطاقة يظهر عىل شكل طاقة 

3-20
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 كتلة الربوتون kg  27- 10  × 1.67 ، أجب عام ييل: 30.
.a   .أوجد الطاقة املكافئة لكتلة الربوتون بوحدة اجلول .b   .eV ل هذه القيمة إىل وحدة  حوّ

.c  .ألشعة جاما التي يمكن أن تؤدي إىل تكون زوج من الربوتون وضديد الربوتون أوجد الطاقة الكلية الصغر
يمكن لكل من البوزترون واإللكرتون أن يفني أحدمها اآلخر، وينتج ثالثة إشـعاعات جاما. تم الكشـف عن اثنني  31.

من إشعاعات جاما، فكانت طاقة أحدها keV 225 وطاقة اآلخر keV 357، ما طاقة إشعاع جاما الثالث؟
كتلة النيوترون u 1.008665، أوجد الطاقة: 32.

.a .MeV املكافئة لكتلة النيوترون بوحدة

.b  .ألشعة جاما التي يمكن أن تؤدي إىل تكون زوج من النيوترون وأنتي نيوترون الكلية الصغر
كتلة امليون u 0.1135 ، وهو يضمحل إىل إلكرتون وزوج نيوترينو.ما مقدار الطاقة الناجتة عن هذا االضمحالل؟ 33.

   بانبعاث ألفا وبانبعاثني متتاليني جلسيم بيتا ويتحول ثانية إىل نظري لليورانيوم. 
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  238
  U  يضمحل  

وضحّ معادالت االضمحالل النووي الثالثة. 1.

ن. 2. احسب العدد الكتيل لليورانيوم املتكوّ

ا له ضديد جسـيم. يتامثل ضديد اجلسـيامت   كل كـوارك وكل لبتون أيضً
مع اجلسـيامت ما عدا شـحنتيهام؛ حيث تكون شحنة ضديد اجلسـيم معاكسة. فـالكوارك 
األعـىل u مثـالً شـحنته e   3 __ 2  +، بينام ضديد الكـوراك األعىل u شـحنته e   3 __ 2  -، وشـحنة 
الربوتـون uud تسـاوي 1+ وشـحنة ضديـد الربوتـون u u d تسـاوي 1- وعندمـا 
يصطدم اجلسـيم وضديده فإن كالًّ منهام يفنى اآلخر، ويتحوالن إىل فوتونات، أو إىل زوج 
من جسـيم وضديد جسـيم أخف وإىل طاقـة. وألن العدد الكيل للكـواركات واللبتونات 
يف الكـون ثابـت؛ فإن الكـواركات واللبتونات توجـد أو تفنى فقط بوصفهام زوج جسـيم 
وضديـد اجلسـيم. ومن جهة أخر فإن حامـالت القوة ومنها اجلرافيتونـات والفوتونات 
واجللونـات، والبوزونـات الضعيفـة، قـد توجـد أو تفنـى إذا كان هنـاك طاقـة كافيـة. 
ا؛ فلضديد الربوتون كتلة تسـاوي كتلة الربوتون،  يمكن أن يوجد ضديد للربوتونات أيضً
ولكن شـحنته سـالبة، و كتلة الربوتون أكرب 1836 مرة من كتلـة اإللكرتون. وهكذا، فإن 
الطاقـة الالزمـة لتكوين زوج من الربوتون وضديـد الربوتون كبرية نسـبيًّا. وقد تم إنتاج 
ومالحظة زوج الربوتون وضديد الربوتون أول مرة يف باركيل، يف كاليفورنيا عام 1955م.

حركية للبوزترون واإللكرتون، فيتصادم البوزترون يف احلال مع إلكرتون آخر، ويفني كل 
 1.02 MeV منهام اآلخر، وينتج إشعاعان أو ثالثة إشعاعات جاما، طاقتها الكلية ال تقل عن
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باعثات بيتا والتفاعل الضعيف
Beta Decay and the weak interaction

ال توجد اإللكرتونات العالية الطاقة املنبعثة من اضمحالل جسـيامت يف أنوية ذرات مشـعة 
ا؟ يف عملية اضمحالل النيوترون يتحول  داخل النواة. فمن أين جاءت هذه اإللكرتونات إذً
النيوترون إىل بروتون، يف حني أن النيوترون داخل النواة املستقرة ال يضمحل. فإن النيوترون 
احلـر أو املوجـود يف النواة غري املسـتقرة هـو الذي يمكـن أن يضمحل إىل بروتـون، ويرافقه 
انبعـاث جسـيم بيتا. ويشـارك األنتي نيوترينـو يف الطاقة الناجتـة مع الربوتون وجسـيم بيتا. 
ا، وهو عديم الشـحنة، ولكنه كالفوتون؛ له زخم  واألنتـي نيوترينو جسـيم كتلته صغرية جدًّ

     
0
  1 n²   

1
  1 p+   

-1
    0
  e+   

0
  0  v وطاقة. وتكتب معادلة اضمحالل النيوترون كام ييل:  

وعندمـا يضمحل النظري بإطالق بوزترون حتدث عملية شـبيهة بانبعاث بيتا. وعىل الرغم 
مـن أنه مل يالحظ اضمحالل الربوتون احلر، فإنه يمكـن للربوتون داخل النواة أن يتحول 

   كام ييل:
0
  0  v   ونيوترينو   

+1
    0
  e  إىل نيوترون مع إطالق بوزترون

    
1
  1 P²   

o
  1
  n+   

+1
    0 e+   

0
  0  v  

إن اضمحـالل النيوترونـات إىل بروتونات، واضمحالل الربوتونـات إىل نيوترونات، ال 
يمكن تفسريه بوساطة القوة النووية القوية. 

إن وجـود باعثـات بيتا يشـري إىل أنه جيب أن يكون هنـاك تفاعل آخر، وهـو القوة النووية 
ا من القوة النووية القوية. الضعيفة تؤثر يف النواة. وهذه القوة أضعف كثريً

 إن الفرق بـني الربوتـون uud، والنيوتـرون udd كوارك 
واحـد فقـط، حيث حيدث انبعـاث بيتا يف نمـوذج الكوارك عىل مرحلتـني، كام يتضح من 
الشـكل 21-3. أوالً: كـوارك d واحـد يف النيوتـرون يتحـول إىل كـوارك u مـع انبعاث 
بـوزون  - W  ؛ حيث  - W  أحد حامالت القـوة الضعيفة الثالث. ويف اخلطوة الثانية يتحول 
البوزون  إىل إلكرتون وضديد النيوترينو، وباملثل يف حتلل الربوتون يف النـواة ينبعث نيوترون

وبوزون  + W ، ومن ثم ينحل البوزون  + W   إىل بوزوترن ونيوترينو. 
دث  ل من كوارك إىل آخر. حيُ إن انبعاث حامل القوة الضعيفة الثالث، بوزون °Z، ال يرتافق مع حتوّ
ا من  البوزون °Z تفاعالً بني النيوكليونات واإللكرتونات يف الذرات املامثلة، ولكنه أضعف كثريً
القوة الكهرومغناطيسية التي حتافظ عىل الذرة متامسكة؛ حيث تم الكشف عن هذا التفاعل أول 
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مرة عام 1979م. ومتت مالحظة البوزونات +W و-W و °Z بصورة مبارشة أول مرة عام 1983م.
لقد ساد االعتقاد طويالً أن كالًّ من النيوترينات وضديد النيوترينات عديمة الكتلة، إال أن 
التجارب األخرية التي التقطت النيوترينات املنبعثة من الشمس ومن املسارعات الطويلة أظهرت 
ا من كتلة أي جسيم معروف. أن للنيوترينات كتلة. عىل الرغم من أن هذه الكتل أقل كثريً

Testing the Standard Model اختبار النموذج المعياري
تسـتطيع أن تالحظ من الشـكلني 18-3 ، 19-3 أن الكـواركات واللبتونات تنفصل 
ن من جسيامت اجليل األول وجسيامت اجليل الثاين  إىل ثالثة أجيال. فالعامل املحيط بنا يتكوّ
ر هيغز أن جماالً  وجسيامت اجليل الثالث. ما الذي حيدد كتل الكواركات واللبتونات؟ تصوّ
يسـمى جمال  هيغز ينشـأ عن وجود جسـيامت هيغز، وأن اجلسـيامت جتد مقاومة حتت تأثري 
هذا املجال الذي يعمل عىل ظهور ما نسـميه كتلة اجلسـيم، فاإللكرتون مثالً يالقي مقاومة 

صغرية فيكون له كتلة صغرية، أما الربوتون فيالقي مقاومة كبرية فتكون له كتلة كبرية. 
 إن االختالفات بني القو الرئيسـية األربعـة واضحة؛ فقد تؤثر 
القو بشـكل خمتلف يف الشـحنة أو الكتلة، وقد يكون هلا تأثريات خمتلفة تبعاً للمسافات، 
 هلا خصائص خمتلفة، وهناك بعض التامثل بني التفاعالت؛ فمثالً القو وحامالت القو
مل بوساطة الفوتونات، كام حتمل  بني اجلسـيامت املشحونة والقو الكهرومغناطيسـية حتُ

البوزونات W وZ  القو النووية الضعيفة يف التفاعالت النووية.
 والقـو الكهربائيـة تؤثـر يف مـد واسـع؛ ألن كتلـة الفوتونات صفـراً، بينام القـو النووية 
الضعيفة تؤثر يف مسـافات قصرية؛ ألن كتل البوزونات W وZ كبرية نسـبيًّا. تشـري النظريات 
الفلكية الفيزيائية للنجم فوق املستعر إىل حدوث تفاعلني متامثلني خالل االنفجارات النجمية 
اهلائلـة، كتلـك املوضحـة يف الشـكل 22-3. أمـا النظريـات احلاليـة املتعلقة بأصـل الكون 
 فتتوقـع أن القوتني كانتـا متامثلتني خالل اللحظات املبكرة للكون. هلذا السـبب، كانت القو

الكهرومغناطيسية والقو الضعيفة  متحدتني يف قوة واحدة تسمى قوة كهربائية ضعيفة. 
بالطريقة نفسـها تبـني خالل عـام 1970م أن القو الكهرومغناطيسـية والقـوة الضعيفة 
متحدتان بوصفها قوة كهربائية ضعيفة. كذلك توصل الفيزيائيون اآلن إىل تطوير نظريات 
ا، وال يزال العمل غري مكتمل. وما زالت النظريات تتطور، ويتم  تتضمن القوة القوية أيضً
التخطيط الختبار هـذه النظريات اآلن. ونظرية االحتاد التام التي تتضمن التجاذب حتتاج 

إىل املزيد من العمل. 

cba
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 ملاذا حيتاج الربوتـون إىل طاقة أكثر من  34.
النيوترون عندما يستخدم لقذف النواة؟

 تتحرك الربوتونات يف مسارع خمترب  35.
فريمي الشكل 11-3 يف اجتاه حركة عقارب الساعة. 

ما اجتاه املجال املغناطييس يف مغانط االنحراف؟
 يوضـح الشـكل 20-3 إنتـاج أزواج  36.

اإللكرتون-البوزترون. ملاذا تنحني جمموعة املسارات 
السفلية أقل من انحناء زوج املسارات العلوية؟ 

النمـوذج  37. حمـددات  يف  ابحـث    
املعياري والبدائل املحتملة. 

 تأمل املعادالت التالية.  38.
 W +  →  e +  +v  و    u →  d   +   W + 

لتفسـري االضمحـالل  كيـف يمكـن اسـتخدامهام 
اإلشـعاعي للنيوكليـون الـذي ينتـج عـن انبعـاث 
البوزتـرون والنيوترينو؟ اكتب املعادلة التي تتضمن 

نيوكليونات بدالً من الكواركات. 

3-3مراجعة

www.obeikaneducation.com 

وقد ظهر ارتباك كبري نتيجة الدراسات التي أجريت عىل املجرات التي تتوقع أن املادة التي 
ا من كتلة الكـون. واجلزء األكرب  ا صغريً ن فقـط جزءً تـم وصفهـا بالنموذج املعياري، تكوّ
مـن املادة  شـكلت املـادة املعتمة؛ والتي سـميت كذلك ألهنا ال تتفاعل مـع الفوتونات أو 
املادة العادية، ماعدا قوة التجاذب. باإلضافة إىل ذلك، فإهنا تبدو كطاقة معتمة، وقوة غري 

معروفة  تعمل عىل تسارع متدد الكون.
ن األنوية تتصل  لذلك، فإن الدراسـات املتعلقة باجلسـيامت املتناهيـة يف الصغر التي تكـوّ
ن الكـون. وقد اعتاد  مبـارشة مع البحـوث املتعلقة باألنظمة الكبـرية واملجرات التي تكوّ
فيزيائيـو اجلسـيامت األوليـة، وعلـامء الكـون أن يكونـوا يف النهايتني املتعاكسـتني ملقياس 
ا: "ما وحدات البناء األساسـية التي يتكون منها العامل؟". قد  الطول. واآلن يتسـاءلون معً

يستطيعون اإلجابة عن هذا السؤال يف املستقبل.
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Exploring Radiation   استكشاف ا�شعاع
تسـتخدم كاشـفات اإلشـعاع طرائق خمتلفة للكشـف عن وجود اإلشـعاع. من األنواع الشـائعة للكواشف 
املستخدمة أنبوب جاجير– مولر. وهو يتكون من أنبوب فلزي مملوء بغاز عند ضغط منخفض، وقطب معدين عىل 
 800–400 بالنسبة إىل األنبوب الفلزي. ويوجد عند إحد V طول حمور األنبوب. خيضع القطب املعدين لفرق جهد عال
ة. عندما يدخل فوتون أو جسيم مشحون بطاقة عالية إىل األنبوب من خالل النافذة فإن  هنايتي األنبوب نافذة رقيقة وهشّ
نة  ا من الغاز يصبح مؤينًا، فتنجذب إلكرتونات التأين يف اجتاه القطب، وتزداد رسعتها. ومن ثم تؤين ذرات إضافية مكوّ جزءً
م وتُعدّ أو ترسل إىل مكرب الصوت.  نبضة من الشحنات تصطدم بالقطب. وتتحول نبضة الشحنة هذه إىل نبضة جهد، ثم تُضخّ
ا أن الضوء واالشعاعات الكهرومغناطيسية األخر تنترش يف مجيع االجتاهات، ويف خطوط مستقيمة من املصدر،  تعلمت سابقً

كالشمس مثالً. يف هذه التجربة سوف تستكشف العالقة بني املسافة من مصدر جاما وبيتا املشع، وشدة اإلشعاع املقيس.


ما العالقة بني املسافة من مصدر إشعاع  جاما وبيتا وشدة اإلشعاع؟



�اإلشعاع. 
� لتصميم جتربتك. 
�   عن النشـاطية اإلشـعاعية ألشـعة 

جاما، وجسيامت بيتا، بداللة البعد عن املصدر. 
�نشاطية بيتا وجاما اإلشعاعية. 
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مصادر مشعة اصطناعية خمتومة (الفا وبيتا وجاما).
أنبوب جاجير مع العداد. 

مسطرة مرتية. 
رشيط الصق. 

ساعة وقف.
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نـوع عداد اإلشـعاع أو أنبـوب جاجير– مولـر، واألنابيب  1.

املتوافـرة يف املـدارس خيتلـف بعضهـا عن بعـض بصورة 
كبـرية. جيـب أن تأخذ هذا يف احلسـبان، واالهتـامم بكيفية 
جتميـع، ومحـل اجلهـاز املتوافر لـكل من الكاشـف واملادة 

املشعة. 
ا  2. عندمـا يكـون الكاشـف عـىل بعد m 1 عـىل األقـل بعيدً

عن املواد املشـعة، قم بتشـغيل الكاشـف، وقس اإلشعاع. 
ل املقدار يف جدول  ن سجّ وهذا يسمى اإلشعاع األويل. دوّ

البيانات. 
قـس إشـعاع بيتـا وجامـا مـن املصـادر املشـعة لديك عىل  3.

مسافات خمتلفة. 
ل  4. اطرح معدل اإلشـعاع األويل من معدل اإلشـعاع املسجّ

حة.  للحصول عىل النشاطية املصحّ
تأكـد أن تفحـص - بمسـاعدة معلمـك - وتتأكـد مـن  5.

تصميمك قبل أن تواصل جتربتك.


  ما مقدار اإلشعاع األويل يف هذه التجربة؟ 1.
 عنيّ نقاطًا عىل  2.  

الرسم البياين متثل معدل إشعاع جاما مقابل البُعد، ثم عنيّ 
البُعـد عىل املحـور األفقي، ومعـدل العد املصحـح للعينة 
عىل املحور الـرأيس.  إذا كانت معدالت العد متامثلة فعنيّ 
معدل عد بيتا عىل الرسـم البياين نفسه، وميّز الرسم البياين 

لكل جمموعة بيانات. 

 عنيّ نقاطًا عىل  3.  
الرسـم البياين، متثّل معدل اإلشـعاع املصحح لكل من بيتا 

. 1\ d 2 وجاما مقابل


 فيم يتشابه املنحنيان؟ ما العالقة بني البعد ومعدالت  1.
العد؟

 كيف يتغري معدل العد األويل  لشخص عندما ينتقل  2.
من الساحل يف مستو سطح البحر، مقارنة بمستو  قمة 

جبل؟
 ماذا حيدث ملعدل عد بيتا عندما يتحرك أنبوب جاجير  3.

– ميلر إىل اخللف ثالثة أمثال املسـافة األولية. عىل سبيل 
املثال cm 18 مقارنة بـ cm 6؟ 


ما الظواهر الفيزيائية األخر التي تتبع  أنامطًا مماثلة؟ 


ا حمتمالً  لك  ارشح كيف يشـكل قربك من املواد املشـعة خطرً

أو لآلخرين؟ 
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�e Nucleus 3-1


العدد الذري• 
وحدة الكتلة الذرية• 
العدد الكتيل• 
النويدة (نواة النظري)• 
القوة النووية القوية• 
النيوكليونات • 
طاقة الربط النووية• 
نقص الكتلة • 


 • .Z إن عدد الربوتونات يف النواة يمثل بالعدد الذري
 •.A إن جمموع عدد الربوتونات والنيوترونات يف النواة يساوي العدد الكتيل
الذرات التي هلا العدد نفسه من الربوتونات وعدد نيوترونات خمتلف تسمى النظائر.  • 
ا. •  نات النواة معً تربط القوة النووية القوية مكوّ
 حتسـب الطاقة املتحررة يف التفاعل النووي بحسـاب نقص الكتلة، وهو الفرق بني كتلة • 

اجلسيامت قبل التفاعل وبعده من العالقة   

طاقة الربط النووية هي الطاقة املكافئة لنقص الكتلة.• 

Nuclear Decay and Reactions 3-2


املواد املشعة• 
انبعاث ألفا• 
انبعاث بيتا• 
انبعاث جاما• 
التفاعل النووي• 
عمر النصف• 
النشاطية• 
االنشطار النووي• 
التفاعل املتسلسل• 
االندماج النووي • 


ة إىل عنرص آخر. •  تضمحل النواة غري املستقرة متحولّ
نتج االضمحالل اإلشـعاعي ثالثة أنواع من اجلسـيامت، هي: جسـيامت ألفا (α) وهي •  يُ

أنوية هيليوم، وجسـيامت بيتا، وهي إلكرتونات عالية الرسعة، وأشـعة جاما (γ)، وهي 
نة من فوتونات عالية الطاقة.  أشعة مكوّ

 • .Z وال الشحنة الكلية ،A يف التفاعالت النووية، ال يتغري جمموع العدد الكتيل
يف االنشطار النووي تنقسم نواة اليورانيوم إىل نواتني أصغر وينبعث نيوترونات وطاقة. • 
تستخدم املفاعالت النووية الطاقة املتحررة من االنشطار النووي لتوليد طاقة كهربائية. • 
عمـر النصف للنظري املشـع هو الزمن الالزم لتحول نصف عـدد أنويته. بعد عدد n من • 

فرتات عمر النصف تكون: 

إن عدد اضمحالالت العينة املشعة لكل ثانية متثل النشاطية اإلشعاعية.• 
�e Building Blocks of Matter 3-3


الكواركات• 
اللبتونات• 
النموذج املعياري• 
حامالت القوة• 
إنتاج الزوج• 
النـوويـة •  القـــوة 

الضعيفة 


املسارعات اخلطية والسنكرتونات تنتج جسيامت عالية الطاقة. • 
يسـتخدم عداد جاجير– مولر، وحجرة السـحابة، وكواشف اجلسـيامت األخر، التأين • 

الناتج عن شحن اجلسيامت عند عبورها خالل املادة. 
تبدو كل املادة أهنا تتكون من الكواركات واللبتونات. • 
تتفاعل املادة مع مادة أخر عن طريق جسيامت تسمى حامالت القوة. • 
النموذج املعياري يتضمن الكواركات واللبتونات وحامالت الطاقة. • 
عندما تتحد جسـيامت ضديد املادة املامثلة مع جسـيامت املادة تتحول كتلتها وطاقتها إىل • 

طاقة أوإىل مادة أخف -زوج من ضديد اجلسيم. 

 E=  mc 2

N =الكمية املتبقية
0
 (1/2)n 
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نظّم املصطلحات التالية يف خريطة املفاهيم:  النموذج  39.

املعياري، الكواركات، أشعة جاما، حامالت القوة، 
 ،W الربوتونات، النيوترونات، اللبتونات، بوزونات

نيوترينات، إلكرتونات، جلونات.

التي تتضمن

تتضمن

أمثلة أمـثلـــــــــة


ما القوة التي تدفع النيوكليونات داخل النواة ليبتعد  40.

بعضهـا عن بعض؟مـا القـوة التي تعمـل عىل ربط 
ا داخل النواة؟ نات النواة معً مكوّ

ف نقص كتلة النواة. ما سببها؟  41. عرّ

ا: الصغرية أم الكبرية؟ 42. أي األنوية غري مستقرة عمومً

مـا النظـري الـذي لـه عـدد أكـرب مـن الربوتونـات:  43.
اليورانيوم- 235 أم اليورانيوم- 238؟

ف مفهـوم التحـول كـام يسـتخدم يف الفيزيـاء،  44. عـرّ
واذكر مثاالً عليه. 

 ما األسـامء الشـائعة لكل من: جسـيم  45. 
ألفا، وجسيم بيتا، وإشعاع جاما؟

ما الكميتان اللتـان جيب أن تكونا حمفوظتان دائامً يف  46.
أي تفاعل نووي؟

 ما سلسـلة العمليات التي جيب أن  47.
حتدث حتى حيدث التفاعل املتسلسل؟

 مـا الـدور الذي يؤديـه املهدئ يف  48.
مفاعل االنشطار؟ 

االنشـطار النـووي واالندمـاج  النـووي عمليتـان  49.
متعاكستان. كيف حترر كل منهام الطاقة؟

 ملاذا ال يعمل املسارع اخلطي  50.
بالنيوترونات؟

 يف أي التفاعـالت األربعـة التاليـة (القويـة،  51.
تشـارك  اجلاذبيـة)  الكهرومغناطيسـية،  الضعيفـة، 

اجلسيامت التالية؟
.a إلكرتون
.b بروتون
.c نيوترينو

ماذا حيدث للعدد الـذري والعدد الكتيل للنواة التي  52.
تشع بوزترونًا؟

 مـاذا حيـدث إذا سـقط حجـر نيزكي  53.
ن مـن ضديد بروتونات، وضديـد نيوترونات  يتكوّ

وبوزترونات عىل األرض؟


عى أحد املواقـع اإللكرتونية أن العلامء  54.  يدّ

سيكونون قادرين عىل إخضاع احلديد لالنشطار النووي. 
 . ا؟ فرسّ هـل يمكن أن يكون هـذا االدعـاء صحيحً

اسـتخدم الرسـم البيـاين لطاقـة الربـط لـكل نويـة  55.
التفاعـل كان  إذا  مـا  لتحديـد   ،3-2 الشـكل  يف 

    ممكنًا من حيث الطاقة؟ 
1
  2 H+   

1
  1 H²   

2
  3 He 

 وضح الفرق بني النظائر املشـعة التي تنتج  56.
اصطناعيًّا، وتلك التي تنتج طبيعيًّا. 

 يف املفاعل النووي، يتدفق املاء الذي  57.
يعـرب من قلـب املفاعـل خالل حلقـة واحـدة، بينام 
د البخـار لتحريك التوربينات  يتدفق املـاء الذي يولّ

خالل احللقة الثانية. ملاذا توجد حلقتان؟
949494



 انشطار نواة اليورانيوم، واندماج أربعة أنوية هيدروجني  58.
إلنتاج نواة اهليليوم، كالمها ينتج طاقة. 

.a أهيام ينتج طاقة أكرب؟

.b   :يف أي احلالتني التاليتني تكون الطاقة الناجتة أكرب
انشـطار كيلوجرام واحد من أنويـة اليورانيوم، 

أم اندماج كيلوجرام من اهليدروجني؟
.c ؟b و a ملاذا ختتلف إجابة اجلزأين



3-1النواة

  ؟ وما عدد كل منه؟ 59.
 47

  109
   Ag  ن ذرة ما اجلسيامت التي تكوّ

ما رمز النظري (الذي يستخدم يف املعادالت النووية)  60.
نة من 30 بروتونًا و 34 نيوترونًا؟ لذرة زنك مكوّ

.61 31.97207 u له كتلة نووية مقدارها   
16

  32 S نظري الكربيت
ما مقدار:

.a  نقص الكتلة للنظري؟

.b طاقة الربط  النووية لنواة الكربيت؟

.c طاقة الربط لكل نيوكليون؟
مقدارهـا  62. نوويـة    كتلـة 

 7
  12
  N النيرتوجـني   لنظـري 

u 12.0188 ما مقدار:
.a طاقة الربط لكل نيوكليون؟
.b  أهيـام حيتـاج إىل طاقـة أكـرب: فصـل النيوكليون

  ؟ علام بأن كتلة
 7

  14
  N   أو من نـواة  

 7
  12
  N  مـن نـواة

 14.00307 u  تساوي  
 7

  14
  N 

يبتعـد بروتونـان موجبـا الشـحنة يف نـواة اهليليـوم  63.
أحدمهـا عن اآلخر مسـافة m  15- 10  × 2.0 تقريبًا. 
اسـتخدم قانـون كولـوم، إلجيـاد القـوة الكهربائية 
للتنافـر بـني الربوتونـني. سـوف تعطيـك اإلجابـة 

ا عن مقدار القوة النووية القوية.  مؤرشً

.64   
2
  4 He  إذا كانـت طاقـة الربـط النووية لنـواة اهليليوم

MeV 28.3- فاحسـب كتلة نظري اهليليوم بوحدة 

الكتلة الذرية.

3-2االضمحالل النووي والتفاعالت النووية

عمر النصف لنظري معني day 3.0، ما النسبة املئوية  65.
للامدة األصلية التي ستبقى بعد: 

.a  6.0؟ day .b  9.0؟ day .c  12؟ day 
اكتـب املعادلـــة النوويــة الكاملـــة النبعاث ألفا 66.

.   
 86

  222
  Rn للنظري 

.67 .   
36

  89 Kr اكتب املعادلة النووية الكاملة النبعاث بيتا من النظري
أكمل املعادالت النووية التالية:  68.

.a     
 89

  225
  Ac →    

2
  4 He+ ____

.b    
 88

  227
  Ra →    

-1
    0
  e + ___+____

.c    
29

  65 Cu+   
0
  1 n² ___ ²   

1
  1 p+_____

.d    
 92

  235
  U+   

0
  1 n²   

40
  96 Zr+3(   

0
  1 n)+____

   بربوتونات فإنه  69.
 5

  11
  B  عندمـا يُقـذف نظـري البـورون

يمتص بروتونًا ويطلق نيوترونًا، أجب عن األسـئلة 
التالية: 

.a ن؟ ما العنرص املتكوّ

.b  .اكتب املعادلة النووية هلذا التفاعل

.c  النظري املتكون مشع، ويضمحل بوساطة انبعاث
بوزترون. اكتب املعادلة النووية الكاملة هلذا التفاعل. 

.70  ، 
1
  2 H    خـالل تفاعـل االندمـاج، يتحـد ديوترونـان

 ، ما اجلسـيم اآلخر الذي 
2
  3 He    لتكوين نظري اهليليوم

ن؟  تكوّ
   يبلغ  71.

 84
  209
  Po  إذا كان عمـر النصف لنظـري البولونيوم

103 سـنة، فكم تستغرق عينة مقدارها g 100 حتى 

تضمحل ليبقى منها g 3.1؟
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يف إحد حوادث خمترب أبحاث، انسكب نظري مشع  72.
عمر النصف له ثالثة أيام. وكان اإلشعاع ثامنية أضعاف 
الكمية العظمى املسموح هبا. كم جيب أن ينتظر العاملون 

قبل أن يستطيعوا الدخول إىل املخترب؟

3-3وحدات بناء المادة

ن من ثالثة كواركات أعىل؟ 73. ما شحنة اجلسيم الذي يتكوّ

ن  74. شحنة ضديد الكوارك معاكسة لشحنة الكوارك. يتكوّ
 .ud بيون من كوارك أعىل ومن ضديد كوارك أسفل

ما شحنة هذا البيون؟
تتكون البيونات من كوارك وضديد الكوارك. أوجد  75.

شحنة البيون الذي يتكون من: 
.a uu

.b du

.c dd

الباريونـات جسـيامت تتكون من ثالثـة كواركات.  76.
أوجد الشحنة عىل كل من الباريونات التالية: 

.a .ddu نيوترون

.b  .u ud ضديد بروتون
.77  ،2.0 km نصف قطر السـنكروترون يف خمترب فريمي

وتتحـرك الربوتونـات التـي تـدور داخلـه برسعـة 
تساوي رسعة الضوء يف الفراغ تقريبًا، أجب عام ييل: 

.a  ما الفرتة الزمنية التي حيتاج إليها الربوتون حتى
يكمل دورة كاملة. 

.b  8.0 GeV تدخـل الربوتونـات احللقـة بطاقـة 
فتكتسـب طاقة MeV 2.5 يف كل دورة. ما عدد 
الـدورات التي جيـب أن يكملها قبـل أن تصل 

طاقتها إىل GeV 400.0؟
.c  مـا الفرتة الزمنيـة التي حتتاج إليهـا الربوتونات

حتى تتسارع إىل GeV 400.0؟

.d  ما املسـافة التي تقطعها  الربوتونات خالل هذا
التسارع؟


كل األنوية التالية تستطيع أن متتص جسيم ألفا.افرتض  78.

أنه ال تنبعث جسيامت ثانوية من النواة،أكمل املعادالت 
التالية: 

.a     
 7

  14
  N+   

2
  4 He²___

.b    
13

  27 Al+   
2
  4 He²___

   يسـاوي h 15، مـا  79.
 86

  211
  Rn   عمـر النصـف للـرادون

الكمية املتبقيةمن العينة بعد مرور  h 60؟
إحـد تفاعـالت االندماج البسـيطة تتضمن إنتاج  80.

    (u 2.014102) مـن نيوتـرون 
1
  2 H الديوترييـوم

وبروتـون. اكتب تفاعل االندمـاج الكامل، وأوجد 
مقدار الطاقة املتحررة. 


 ألشـعة جاما زخم. وزخم شـعاع جاما ذي  81.

الطاقـة  E يسـاوي E/c، حيـث c رسعـة الضـوء. 
عندما يضمحل زوج إلكرتون-بوزترون إىل أشـعة 
جامـا فـإن كالًّ مـن الزخـم والطاقة جيـب أن يكونا 
إذا كان  جممـوع طاقـات أشـعة جامـا  حمفوظـني. 
البوزتـرون  مـن  كلّ  وكان   1.02 MeV تسـاوي 
واإللكـرتون مبدئيًّـا يف حالة سـكون، فكم جيب أن 
يكون مقدار واجتاه زخم إشـعاعني من أشعة جاما؟

مبدئيًّـا  82. إلكرتون–بوزتـرون  زوج  كان  إذا   
يف حالـة سـكون، ويسـتطيع أن يضمحـل إىل ثالثة 
إشـعاعات جامـا، وكانت إشـعاعات جامـا الثالثة 
هلا طاقات متسـاوية، فكيف جيب أن تكون اجتاهاهتا 

ح بالرسم.  النسبية؟ وضّ
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 يُطلق تفاعل اندماجي واحد يف الشـمس طاقة  83. 
ر عدد التفاعالت التي  مقدارها  MeV 25 تقريبًا. قدّ
حتدث يف كل ثانية من سـطوع الشـمس الذي يكون 
عنده معدل الطاقة املنبعثة يف الثانية W  26 10  × 4؟ 


ابحث يف الفهم احلايل للامدة املعتمة يف الكون، وما أمهية  84.

هذه املادة لعلامء الكونيات؟ وما مكونات هذه املادة؟ 
ـب الكـوارك العلـوي. ملـاذا افرتض  85. ابحـث يف تعقّ

الفيزيائيون وجوده؟


.86   ،400.0 nm إلكـرتون طـول موجة دي بـرويل لـه

احسب:
.a  .رسعة اإللكرتون
.b  .eV طاقة اإللكرتون بوحدة

يدخـل فوتـون طاقتـه eV 14.0 ذرة هيدروجني يف  87.
حالـة اسـتقرار ويؤينها.  مـا مقدار الطاقـة احلركية 

التي ينطلق هبا اإللكرتون من الذرة؟
راقَـب نظري خيضـع الضمحالل  88.  يُ

ل عدد  إشـعاعي بوسـاطة كاشف إشـعاعي، فيسجّ
العـدات كل مخس دقائق. حسـب النتائج املوضحة 
ل  يف اجلـدول 3-3 أزيلـت العينة بعد ذلك، وسـجّ
الكاشـف اإلشـعاعي 20 عـدة ناجتـة عـن األشـعة 
الكونيـة خالل 5 دقائق. أوجـد عمر نصف النظري. 
الحـظ أنـه جيـب أن تطـرح 20 عـدة أوليـة من كل 
نتيجـة. ثم عـنيّ العدات كدالـة رياضية مـع الزمن 

برسم بياين، وحدد عمر النصف. 
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أسئلة اختيار من متعدد
اختر رمز ا�جابة الصحيحة فيما يلي:

كـم عدد الربوتونات، النيوترونات، واإللكرتونات  1.
  ؟

28
  60 Ni 60  -يف نظري النيكل

ما الذي حيدث يف التفاعل التايل:  2.
    

 82
  212
  Pb²   

 83
  212
  Bi+e+v

C انبعاث جاما A انبعاث ألفا 

D فقد بروتون  B انبعاث بيتا  

ما الناتج عندما خيضع البولونيوم -214  3.
    النبعاث ألفا؟

 84
  210
  Po

  
 85

  210
  Pb  C    

 82
  206
  Pb  A

  
 80

  210
  Pb  D    

 82
  208
  Pb  B

حدد النظري املجهول يف هذا التفاعل:  4.
   +نيوترون  

 7
  14
  N→   

 6
  14
  C+؟

  
1
  3 H   C    

1
  1 H  A

  
2
  4 He   D    

1
  2 H  B

أي نوع من االنبعاث ال يغري عدد الربوتونات أو  5.
النيوترونات يف النواة؟ 

C بيتا A البوزترون 

D جاما B ألفا 

يتصـادم إلكـرتون وبوزتـرون فيفنـي كل منهـام اآلخـر،  6.
ويطلقان طاقتهام عىل شكل أشعة جاما. ما أقل طاقة ألشعة 

 (0.51 Mev الطاقة املكافئة لكتلة اإللكرتون) جاما؟
 931.49 MeV C   0.51 MeV A

  1863 MeV D   1.02 MeV B

يبـنيّ الرسـم التوضيحـي أدناه املسـارات يف حجرة  7.
الفقاعـة التي تنتـج عندما تضمحل أشـعة جاما إىل 
بوزترون وإلكرتون. ملاذا ال تغادر أشعة جاما املسار؟

ا خالل مسـاراهتا  A  تنتقل أشـعة جاما برسعة عالية جدًّ

لكي يتم اكتشافها.
B  أزواج من اجلسـيامت فقط يمكن أن تغادر املسارات 

يف حجرة الفقاعة.
C  جيب أن يمتلك اجلسيم كتلة حتى يتفاعل مع السائل 

ويغادر املسـار، وأشـعة جاما عديمة الكتلة فعليًا.

D  أشعة جاما متعادلة كهربائيًا، لذلك فال تؤين السائل.

نظـري البولونيوم- 210 له عمر نصف day 138، ما  8.
مقـدار الكميـة املتبقية من عينـة kg 2.34 بعد مرور 

أربعة أعوام؟ 
1.51 g C  0.644 mg A

 10.6 g D  1.50 mg B

تبعث عينة من اليود -131 املشع جسيامت بيتا، بمعدل  9.
Bq  8 10  × 2.5، إذا كان عمر النصف لليود 8 أيام. 

ا؟  ما النشاطية بعد مرور 16 يومً

1.2 ×  10 8  Bq C  1.6 ×  10 7  Bq A

2.5 ×  10 8  Bq D  6.2 ×  10 7  Bq B

االسئلة الممتدة
.10  3.2 ×  10 -11  J يطلق انشـطار نواة يورانيوم- 235 طاقة

 4 ×  10 9  J حيرر طاقة TNT تقريبًا. وطن واحد من مادة
تقريبًا. كم عدد أنوية اليورانيوم -235 يف قنبلة االنشطار 
النووي الذي يطلق طاقة تكافئ 20000 طن من مادة TNT؟ 

B

A

C

D



283228

282832

323228

322828
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دليل الرياضيات• 
الجداول• 
المصطلحات• 
الجدول الدوري للعناصر• 

مصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالبمصادر تعليمية للطالب
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I .Exponents٫ Powers٫ Roots٫ and Absolute value واجلذور والقيمة املطلقة األسس والقو
Exponents  األسس  

األس عبارة عن عدد خيربك بعدد املرات التي استعمل فيها األساس a كعامل، ويكتب األس عىل صيغة رمز علوي، ففي 
احلد an، يمثل الرمز a األساس ويمثل الرمز n األس.

.n مرفوع للقوة a أو أن الرقم a القوة النونية للرقم an ويسمى املقدار
األس

an

األساس

ا آخر للمتغير. ارتباط الرياضيات مع الفيزياء إن الرمز السفلي ال يمثل األس، وفي الفيزياء يمثل الرمز السفلي تعبيرً
ا من المتغير. v يمكن أن تستعمل لتعبر عن السرعة عند الزمن 0، ولذلك فإن الرمز السفلي يعتبر جزءً

0
فمثال 

 ، n وألي عدد صحيح ، a األس الموجب ألي رقم غير صفري
an = ( a

1
 ) ( a

2
 ) ( a

3
 ) … ( an )      

ط الحدود األسية التالية: مثال: بسّ
104 = (10) (10) (10) (10) = 10,000

23 = (2) (2) (2) = 8

األس الصفري ألي رقم a غير صفري،  
a0 = 1      

ط الحدود األسية الصفرية التالية: مثال: بسّ
20 = 1

130 = 1

 ، n غير صفري، وألي عدد صحيح a األس السالب ألي رقم
a–n=   1 ___ an       

مثال: اكتب الحدود األسية السالبة اآلتية في صورة كسور.
 2–2 =    1 __ 

22   =   1 _ 
4

     2–1 =   1 __ 
21    =   1 _ 

2
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  Square and Cube Roots  اجلذور الرتبيعية واجلذور التكعيبية
̧ √  ، عن الجذر التربيعي. ويمكن  الجذر التربيعي للرقم يساوي أحد معامليه االثنين المتساويين. ويعبّر الرمز الجذري        
̧ √   .  ويمكنك استعمال اآللة الحاسبة إليجاد قيمة الجذور التربيعية.  b   =  b    

1 __ 
2

 __ 1  كما في      
2

عبّر عن الجذر التربيعي باألس      أن يُ
ط حدود الجذور التربيعية اآلتية: أمثلة: بسّ

   √ ̧  a2    =   √ ̧ ¸¸ (a) (a)   = a

  √ ̧  9    =   √ ̧ ¸¸ (3) (3)   = 3

   √ ̧  64    =   √ ̧ ¸¸¸¸ (8.0) (8.0)   = 8.0 ا عن يمني الفاصلة العرشية وذلك لإلبقاء عىل رقمني معنويني.  تتضمن اإلجابة صفرً
√ ̧ ضع صفرين عن يمني إجابة اآللة احلاسبة لإلبقاء عىل أربعة أرقام معنوية.   6.200 =   38.44 ¸¸

   √ ̧ ب إجابة اآللة احلاسبة لإلبقاء عىل رقمني معنويني.                  6.2 = 6.244997=    39  قرّ

̧ √ 3  أي استعامل الرقم 3، عن اجلذر  إن اجلذر التكعيبي للرقم يمثل أحد معامالته الثالثة املتساوية. ويعرب الرمز اجلذري    
. 3 √ ̧  b     =b  1 _ 

3
 __ 1 كام يف   

3
ا يف صورة أس      التكعيبي. كام يمكن متثيل اجلذر التكعيبي أيضً

ط حدود اجلذر التكعيبي التالية: مثال: بسّ
  3

 √ ̧ ¸ 125   =   3
 √ ̧ ¸¸¸¸¸¸  (5.00)(5.00)(5.00)   = 5.00

  3
 √ ̧ ¸¸ 39.304   = 3.4000

مسائل تدريبية
ب اإلجابة إىل أقرب مئة. 1. أوجد ناتج كل جذر، ومن ثم قرّ

     √ ̧ ¸ 676   .c         √ ̧  22    .a

 3 √ ̧ ¸¸ 46.656     .d       3 √ ̧ ¸ 729     .b

ط اجلذور التالية من دون استعامل الرمز اجلذري: 2. بسّ
     √ ̧ ¸ 9t6    .b         √ ̧ ¸¸ 16a2b4    .a

3. اكتب اجلذور اآلتية عىل الصورة األسية:
1 ___   √ ̧  a   

    .b       √ ̧  n3     .a
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Operations With Exponents  إجراء العمليات باستخدام األسس
ا أو متغيرات. إلجراء العمليات التالية باستخدام األسس فإن كالًّ من b ، a يمكن أن يكونا أرقامً

ضرب القو: إلجراء عملية ضرب حدود لها األساس نفسه اجمع األسس، كما هو موضح في الصيغة التالية:
(am) (an) = am+n

قسمة القو: إلجراء عملية قسمة حدود لها األساس نفسه اطرح األسس، كما هو موضح في الصيغة التالية:
am/an = am–n

القوة مرفوعة لقوة: اليجاد ناتج قوة مرفوعة لقوة، استخدم األساس نفسه واضرب األسس في بعضها، كما هو موضح 
(am)n = a mn :في الصفحة التالية

القوة على أس الجذر، كما هو  م أس  الجذر مرفوعة لقوة: إليجاد ناتج جذر مرفوع لقوة استخدم األساس نفسه وقسّ
 n

 √ ̧  am     = am/n :موضح في الصيغة التالية
ا،  القوة لحاصل الضرب: إليجاد القوة لحاصل الضرب a و b ، ارفع كليهما للقوة نفسها، ثم أوجد حاصل ضربهما معً

(ab)n = anbn كما في

مسائل تدريبية

4. اكتب الصيغة المكافئة مستعمالً خصائص األسس.
 .x2   √ ̧  x    10.d.c     √ ̧  t3    .b  x2 t / x3 .a

  m ___ q     √ ¸¸
   

2qv
 _ m         ط 5. بسّ

Absolute Value القيمة املطلقة
إن القيمة المطلقة للرقم n عبارة عن قيمته بغض النظر عن إشارته. وتكتب القيمة المطلقة للرقم n على صورة |n|، وألن 

ا. ا أكبر من صفر أو تساوي صفرً المقادير ال تكون أقل من الصفر فإن القيم المطلقة دائمً
أمثلة: 

|3| = 3

|– 3| = 3

II .Scienti�c Notation الداللة العلمية
إن الرقم على الصيغة a×10n مكتوب بداللته العلمية، حيث  a ≤10 ≥1، والرقم n عدد صحيح. األساس 10 مرفوع 

للقوة n والحد a يجب أن يكون أقل من 10.
القوة

a×10n

احلد األساس10

     

-4    -3     -2     -1        0        1        2         3       4

3 وحدات3 وحدات
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ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يستعمل الفيزيائيون الداللة العلمية مع القياسات التي تزيد على 10 أو األقل من 1 للتعبير 
kg 28-10 × 6.73، وتكتب كثافة الماء على  عنها، والمقارنة بينها، وحسابها. فمثالً تكتب كتلة البروتون على صورة 
ا،  الصورة kg/m3 103×1.000 وهذا يوضح استعمال قواعد األرقام المعنوية، حيث يساوي هذا القياس 1000 تمامً
وذلك ألربعة أرقام معنوية. ولذلك فعند كتابة كثافة الماء على الصورة kg/m3 1000 سوف يشير ذلك إلى أن الرقم 
ا، وهذا غير صحيح. لقد ساعدت الداللة العلمية الفيزيائيين على الحفاظ على المسار الدقيق  ا واحدً ا معنويًّ يتضمن رقمً

لألرقام المعنوية.

Large Numbers - Using Positive Exponents األرقام الكبرية، واستخدام األسس املوجبة
ا عملية تحريك النقطة العشرية لنفس عدد المنازل إلى يسار العدد (إذا كانت القوة  إن عملية الضرب للقوة 10 تشبه تمامً
 ،a الحد  قيمة  أوالً  حدد  العلمية  الداللة  في  الكبير  الرقم  وللتعبير عن  موجبة).  القوة  كانت  (إذا  اليمين  إلى  أو  سالبة) 
a <10 ≥1، ثم عد المنازل العشرية من النقطة العشرية في الحد a لغاية النقطة العشرية في العدد. ثم استعمل العدد كقوة 

e+11=2.4×1011 2.4 وبعض اآلالت  e لألسس كما في  10. وتبين اآللة الحاسبة الداللة العلمية باستعمال  للرقم 
لتبيان األس أو يوجد غالبًا على الشاشة موضع مخصص، حيث تظهر أرقام ذات أحجام صغيرة   E الحاسبة تستخدم 

ا لتمثل األسس في اآللة الحاسبة. نسبيًّ
مثال: اكتب 000‚530‚7 بداللته العلمية.

.7.53×10n هي 7.53 ( النقطة العشرية عن يمين أول رقم غير صفري )، لذلك سيكون الشكل في صورة a إن قيمة

  7‚530‚000 = 7.53×106 هناك ستة منازل عرشية، لذلك فإن القوة هي 6      

ا إضافية عن يمين الرقم. استعمل القوة  لكتابة الصورة القياسية للرقم المعبَّر عنه بداللته العلمية اكتب قيمة a، وضع أصفارً
ك النقطة العشرية للرقم a عدة منازل إلى اليمين. وحرّ

مثال: اكتب الرقم التالي في صورته القياسية
2.389×105 = 2.38900×105 = 238‚900
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Small Numbers-Using Negative Exponents  األرقام الصغيرة، واستخدام األسس السالبة
للتعبير عن األرقام الصغيرة بداللتها العلمية حدد أوالً قيمة a < 10 ، a ≥ 1 ، ثم احسب عدد المنازل العشرية مبتدئًا من 

النقطة العشرية للرقم a حتى النقطة العشرية في الرقم.
ا لعملية القسمة على ذلك الرقم  استعمل ذلك العدد قوةً لألساس 10 . إن عملية ضرب الرقم في قوة سالبة مماثل تمامً

مع القوة الموجبة المرافقة.
مثال: اكتب 0.000000285 بداللته العلمية

.2.85×10n هي 2.85 (النقطة العشرية تقع عن يمين الرقم األول غير الصفري) لذلك فإن الشكل سيكون في صورة a إن قيمة
0.000000285 = 2.85×10-7 توجد سبعة منازل عرشية، لذلك فإن القوة هي7 –  

 .a الرقم  يسار  عن  إضافية  أصفار  بإضافة  وقم   ،a الرقم  قيمة  اكتب  القياسية،  بصورتها  الصغيرة  األرقام  عن  وللتعبير 
ك النقطة العشرية في a عدة منازل إلى اليسار. استعمل القوة وحرّ

 1.6 × 10-4 = 00001.6 × 10-4 = 0.00016 مثال: 

6. عبّر عن كل رقم بداللته العلمية:
0.000020.b     456‚000‚000 .a

7. عبّر عن كل رقم بصورته القياسية.
9.7 × 1010 .b     3.03 × 10-7 .a

Operations with Scienti�c Notation   إجراء العمليات الرياضية بداللتها العلمية
إلجراء العمليات الرياضية لألرقام املعربّ عنها بداللتها العلمية نستخدم خصائص األسس.

عملية الضرب أوجد حاصل عملية ضرب الحدود، ثم اجمع القو لألساس 10.
ع الحدود واألرقام ذات األساس 10                (105× 10-8) (1.2×4.0) = (105×1.2) (10-8×4.0)  جمّ

أوجد حاصل ضرب الحدود                                                   ( 8+5 –10) (4.8) =    
اجمع القو لألساس 10                                                       (3 –10) (4.8) =
أعد صياغة النتيجة بداللتها العلمية                                                         3 –10×4.8 =

عملية القسمة قم بإجراء عملية قسمة األرقام الممثلة للقواعد، ثم اطرح أسس األساس 10.
ط مثال: بسّ

   9.60×107
 _________ 

1.60×103   = (   9.60 _____ 
1.60

   ) × (   107
 ____ 

103   ) ع الحدود واألرقام ذات األساس 10       جمّ
م الحدود واطرح القوس لألساس 10                                 3–107 × 6.00 = قسّ
= 6.00 × 104                   
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عمليتا الجمع والطرح إن إجراء عملية الجمع وعملية الطرح لألرقام بداللتها العلمية هي عملية تحدٍّ أكبر؛ ألن قو األساس 
10 يجب أن تكون متماثلة لكي تستطيع جمع أو طرح األرقام. وهذا يعني أن أحد تلك األرقام يمكن أن يحتاج إلى إعادة 

كتابته بداللة قوة مختلفة لألساس 10، بينما إذا كانت القو لألساس 10 متساوية فاستعمل الخاصية التوزيعية لألعداد.
ط مثال: بسّ

(3.2×105) + (4.8×105) = (3.2+4.8) ×105 ع احلدود  مجّ
امجع احلدود        105×8.0 =

ط مثال: بسّ
(3.2×105) + (4.8×104) = (3.2×105)+ (0.48×105) أعد كتابة104×4.8 عىل صورة 105×0.48  

ع احلدود                 105× (3.2+0.48) = مجّ
امجع احلدود                   105×3.68 =
ب النتيجة مستعمالً قاعدة اجلمع / الطرح لألرقام املعنوية.                  105×3.7 = قرّ

مسائل تدريبية

8. احسب نتيجة كل من التعابير التالية، وعبّر عن النتيجة بداللتها العلمية.
 (2.4×103) + (8.0×104).b  (5.2×10-4)  (4.0×108) .a

III .Equations املعادالت
Order of Operations  ترتيب العمليات

ر كل شخص  يفسّ لذلك  العمليات،  ترتيب  تسمى  القواعد،  أو  الخطوات  والرياضيون على مجموعة من  العلماء  اتفق 
استخدام  أو عند  تعبير رياضي  نتيجة  تقدير  تريد  بالترتيب عندما  الخطوات  اتّبع هذه  نفسها.  بالطريقة  الرياضية  الرموز 

صيغة رياضية معينة.
ط التعابير الرياضية داخل الرموز التجميعية، مثل القوسين (  )، والقوسين المعقوفين [  ]، واألقواس المزدوجة {  }،  1. بسّ

وأعمدة الكسر.
ر قيمة جميع القو والجذور. 2. قدّ

ذ جميع عمليات الضرب و / أو جميع عمليات القسمة من اليسار إلى اليمين. 3. نفّ

ذ جميع عمليات الجمع و / أو جميع عمليات الطرح من اليسار إلى اليمين. 4. نفّ

ط التعبير التالي: مثال: بسّ
4+3 (4–1)– 23 = 4+3 (3) – 23 ترتيب العمليات: الخطوة 1      

ترتيب العمليات: الخطوة 2         8 – (3) 4+3=
ترتيب العمليات: الخطوة 3                    8–4+9=
ترتيب العمليات: الخطوة 4                 5 =
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المسائل  فعند حل  بخطوة.  العمليات خطوة  ترتيب  تنفيذ عملية  السابق  المثال  يوضح  الفيزياء  مع  الرياضيات  ارتباط   
الفيزيائية ال تجري عملية التقريب للرقم الصحيح لألرقام المعنوية إال بعد حساب النتيجة النهائية. في حالة الحسابات 
التي تتضمن تعابير رياضية في البسط وتعابير رياضية في المقام عليك معاملة كل من البسط والمقام بوصفهما مجموعتين 
منفصلتين، ثم جد نتيجة كل مجموعة قبل أن تجري عملية قسمة البسط على المقام، لذلك فإن قاعدة الضرب / القسمة 

تستخدم لحساب الرقم النهائي لألرقام المعنوية.
Solving Equations حل املعادالت

ا. وعند حل المعادالت طبّق خاصية  ا رياضيًّا صحيحً إن حل المعادلة يعني إيجاد قيمة المتغير الذي يجعل المعادلة تعبيرً
ا من خصائص المتكافئات في أحد طرفي المعادلة وجب أن تطبق الخصائص  التوزيع وخصائص التكافؤ، وإذا طبقت أيًّ

نفسها في الطرف اآلخر.
الخاصية التوزيعية  ألي من األعداد c ، b ، a يكون:

a (b+c) =ab+ac     a (b–c) =ab–ac
مثال: استعمل الخاصية التوزيعية لتفكيك التعبير التالي:

3 (x + 2) = 3 x + (3) (2)
                  = 3 x + 6

خاصيتا الجمع والطرح للمتكافئات إذا تساوت كميتان وأضيف العدد نفسه أو طرح العدد نفسه من كليهما، فإن الكميات 
ا. الناتجة متساوية أيضً

مثال: حل المعادلة x – 3 = 7 مستعمالً خاصية الجمع
x–3 = 7 
x – 3 + 3 = 7 + 3
x=10

مثال: حل المعادلة t + 2 = -5 مستعمالً خاصية الطرح
t + 2 = – 5
t + 2 – 2 = – 5 – 2
t = – 7

خاصيتا الضرب والقسمة للمتكافئات إذا ضربت أو قسمت كميتين متساويتين في/على العدد نفسه، فستكون الكميات 
ا. الناتجة متساوية أيضً

a c = b c
     a __ c   =   b __ c   , for c ≠ 0

مثال: حل المعادلة a = 3    1 __ 4   مستعمالً خاصية الضرب
     1 __ 4   a = 3

  (  1 __ 4   a ) ( 4 ) = 3 ( 4 ) 
    a = 12
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ا خاصية القسمة مثال: حل المعادلة n = 18 6 مستخدمً
   6 n = 18

   6n ___ 6   =       18 __ 6   

   n = 3

t 2 بالنسبة للمتغير t + 8 = 5 t – 4 مثال: حل المعادلة
   2 t + 8 = 5 t – 4

   8 + 4 = 5 t – 2 t

                12 = 3 t

              4 = t

Isolating aVariable فصل املتغري
ارتباط  المتغير- اكتب معادلة  بالنسبة لذلك  المعادلة  المتغير- أيْ لحل  افترض معادلة تتضمن أكثر من متغير، لفصل 

مكافئة بحيث يتضمن أحد طرفيها المتغير فقط بمعامل يساوي 1.
ارتباط الرياضيات في الفيزياء افصل المتغير P ( الضغط ) في معادلة قانون الغاز المثالي.

P V = n R T           

PV ___ V    =   nRT ____ 
V

             V م طرفي المعادلة على قسّ
  P (   V __ 

V
   ) =   nRT ____ 

V
               ( V __ V     ) ع جمّ

  P =   nRT ____ 
V

              
V

 __ V   = 1  بالتعويض عن

مسائل تدريبية

.x 9. حل المعادالت اآلتية بالنسبة للمتغير
  a =   b+x ____ c    .d     2 + 3 x = 17 .a
 6 =   2x+3 _____ x    .e     x – 4 = 2 – 3x .b

ax + bx + c = d  .f      t – 1 =   x+4 ____ 3   .c
 

Square Root Property خاصية اجلذر الرتبيعي
.    a = ±    √ ̧  n     فإن ، a2 = n و n > 0 ،ا حقيقية إذا كان كل من n ، a أعدادً
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ارتباط الرياضيات مع الفيزياء حل المعادلة بالنسبة للمتغير v في القانون الثاني لنيوتن لقمر يدور حول األرض.
mv2

 ____ r     =  Gm
E
m
 ______ 

r2                

mv2
 ____ r     =  rGm

E
m
 ______ 

r2            r اضرب طرفي المعادلة كليهما في المتغير

mv2 =  Gm
E
m
 ______ r              r __ r     = 1  بالتعويض عن

mv2
 ____ m      =  Gm

E
m
 ______ rm            . m م طرفي المعادلة على قسّ

v2 =  Gm
E ____ r                    m ___ m     = 1 بالتعويض عن

     √ ̧  v2     = ± √ ¸¸
   

Gm
E _ r                         ضع الجذر التربيعي على طرفي المعادلة

v =  √ ¸¸
   

Gm
E _ r                 .استعمل القيمة الموجبة للسرعة

بحل  قمنا  له. ألننا  بالنسبة  المعادلة  بحل  الذي ستقوم  للمتغير  االنتباه  المهم  من  التربيعي  الجذر  تستعمل خاصية  عندما 
ا  المعادلة السابقة بالنسبة للسرعة v، لذلك لم يكن من المنطق أن نستعمل القيمة السالبة للجذر التربيعي، وأنت بحاجة أيضً
لألخذ بعين االعتبار ما إذا كانت القيمة السالبة أو الموجبة ستعطيك الحل الصحيح، فمثالً عندما تستعمل خاصية الجذر 

التربيعي لحل المعادلة بالنسبة للمتغير t فإن القيمة السالبة تشير إلى الفترة الزمنية قبل بدء الحالة التي تدرسها.
Quadratic Equations  املعادالت الرتبيعية

ا  ا مرفوعً ا واحدً التعبير العام للمعادلة التربيعية ax2 + bx + c = 0 ، حيث a ≠ 0، وتتضمن المعادلة التربيعية متغيرً
ا لألس 1 . كما يمكن تقدير حلول المعادلة التربيعية بوساطة التمثيل  للقوة (األس) 2 باإلضافة إلى المتغير نفسه مرفوعً
ا. إذا كانت b = 0 فإن الحد x غير موجود في المعادلة التربيعية. ويمكن  البياني باستعمال اآللة الحاسبة الراسمة بيانيًّ
حل المعادلة بفصل المتغير المربع، ثم إيجاد الجذر التربيعي لكل من طرفي المعادلة باستخدام خاصية الجذر التربيعي.

Quadratic Formula الصيغة الرتبيعية
 ،ax 2 + bx + c = 0  إن حلول أي معادلة تربيعية يمكن إيجادها باستعمال الصيغة التربيعية، لذلك فإن حلول المعادلة

حيث a ≠ 0، تعطى من خالل المعادلة التالية:

 x =    -b ±  √ ̧ ¸¸¸ b2 -4ac  
  __ 

2a
    

وكما في حالة خاصية الجذر التربيعي، من المهم األخذ بعين االعتبار ما إذا كانت حلول الصيغة التربيعية تعطيك الحل 
ها. فعادةً يُمكنك إهمال أحد الحلول لكونه حالًّ غير حقيقي. تتطلب حركة المقذوف  الصحيح للمسألة التي بصدد حلّ

غالبًا استعمال الصيغة التربيعية عند حل المعادلة، لذلك حافظ على واقعية الحل في ذهنك عند حل المعادلة.
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مسائل تدريبية

.x 10. حل المعادالت اآلتية بالنسبة للمتغير
4x2 – 19 = 17 

12 – 3x2 = – 9 

x2 – 2x – 24 = 0 

24x2 – 14x – 6 = 0 

Dimensional Calculations  حسابات الوحدات
عند إجراء الحسابات عليك أن ترفق وحدة كل قياس مكتوبة في الحسابات، وجميع العمليات التي تتم في صورة أعداد 

ا مرفقة بوحداتها. تُجر أيضً
 _____ a =  2∆x. فإذا سقط 

∆t2     يعطى من خالل المعادلة a ارتباط الرياضيات مع الفيزياء إن معادلة تسارع الجاذبية األرضية
ا على القمر مسافة m 20.5 خالل s 5.00 . أوجد التسارع a على سطح القمر. ا حرًّ جسم سقوطً

.m/s2 يقاس التسارع بوحدة
 a =  2∆x _____ 

∆t2     

a =  2(20.5 m)
 __________ 

(5.00 s)2
العدد 2 عدد دقيق، لذلك لن يؤثر في حساب األرقام المعنوية      

a =   1.64 m  _ 
 s  2 

ب حتى ثالثة أرقام معنوية  مثل    احسب وقرّ

a =  1.64 m/s 2 أو مثل  

النوع نفسه، من وحدة  إلى وحدة قياس أخر من  للتحويل من وحدة قياس  التحويل  استعمل معامل  الوحدة  تحويل 
الدقائق مثالً إلى وحدة الثواني، وهذا يكافئ عملية الضرب في العدد 1 .

∆ x = v
0
 ∆ t استخدم المعادلة. ∆ t = 5.0 min و v

0
=67 m/s عندما ∆ x ارتباط الرياضيات مع الفيزياء جد

  60 s ______ 
1 min

     = 1  
∆x = v

0
 ∆ t  

  ∆x =    67 m _____ s      (   5.0 min ________ 
1

   )   (   60 s ______ 
1 min

   )  (   60 s ______ 
1 min

اضرب في معامل التحويل (   

∆ x = 20100 m = 2.0×104 m ب إلى رقمين معنويين. إن العددين  احسب ثم قرّ
s 60 و min 1 مضبوطين ودقيقين، لذلك لن يؤثرا في

حساب األرقام المعنوية. 
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مسائل تدريبية

 ∆t =    4.0×102 m ___________ 
16 m/s

ط المعادلة       11. بسّ

12. احسب السرعة المتجهة لقطعة قرميد ساقطة بعد مضي s 5.0 ، استعمل

.v = a ∆ t و a = - 9.80 m / s2 
  (   32 cm ______ 

1s
   )   (   60 s ______ 

1 min
   )   (   60 min _______ 

1h
   )   (   1 m ________ 

100 cm
13. أوجد حاصل ضرب الحدود: (   

14. في سجلّ األلعاب األولمبية تم قطع المسافة m 100.00 خالل  s 9.87. ما 

السرعة بوحدة الكيلومترات لكل ساعة؟

Dimensional Analysis  حتليل الوحدات
يعتبر تحليل الوحدات طريقة لتنفيذ العمليات الجبرية باستعمال الوحدات، وغالبًا ما يستعمل الختبار صحة وحدات 

النتيجة النهائية وصحة المعادلة المستعملة، من دون إعادة تنفيذ الحسابات بصورة كاملة.
m وحدتها  df

 = d
i
+v

i
t+   1 __ 2    at2  مثال فيزيائي تحقق من أن اإلجابة النهائية للمعادلة

m تقاس بوحدة  d
i

s تقاس بوحدة  t
m/s تقاس بوحدة   v

i

m/s2 تقاس بوحدة  a

d
f
 = m+(  m __ s  )(s)+  1 __ 2  (  m __ 

s2  )(s)2                             بالتعويض عن وحدات كل متغير

= m+(m)(  s _ s  )+  1 __ 2   (m)(  s
2

 __ 
s2  )                     ط الكسور مستعمالً الخاصية التوزيعية بسّ

= m+(m)(1)+   1 __ 2   (m)(1)        s/s =1،s2/s2 = 1 بالتعويض عن

 = m+m+  1 __ 2   m           m بوحدة d
f
جميع الحدود أعطت الوحدة m لذلك فإن 

ال يطبّق المعامل     2 __ 1  في المعادلة أعاله بالنسبة للوحدات، ويطبّق فقط ألي من القيم العددية التي يتم تعويضها بدالً من 
المتغيرات لحل المعادلة. ومن السهل إزالة المعامالت الرقمية مثل الرقم     2 __ 1  عندما تبدأ بإجراء تحليل الوحدات.
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IV .Graphs of Relations  التمثيل البياين للعالقات 
�e Coordinate Plane  (الديكاريت) اإلحداثي املستو

جني متعامدين يطلق عىل كل منهام اسـم املحور، و يسـمى خط األعداد األفقي املحور  تعني النقاط بالنسـبة إىل خطني مدرّ
السـيني (x). أما خط األعداد العمودي فيسـمى املحور الصادي (y). ويمثل املحور السيني عادة املتغري املستقل، فيام يمثل 
ا الزوج املرتب. وتَرد  دائامً قيمة املتغري التابع  ثّل النقطة بإحداثيني (x،y) يسميان أيضً املحور العمودي املتغري التابع، بحيث متُ

(x) أوالً يف الزوج املرتب الذي يمثل (0,0) نقطة األصل، وهي النقطة التي يتقاطع عندها املحوران.

اإلحداثـي  النظـام  يسـمى 
ا املستو اإلحداثي أيضً

الـزوج  نقطـة  كل  تسـمى 
املرتب

يسمى املحور األفقي باملحور 
(x) السيني

 (0,0) عنـد  نقطـة األصـل 
وهـي النقطـة التـي يتقاطـع 

عندها املحوران

العمودي  املحور  يسـمى 
(y) باملحور الصادي

 Grahping Data to Determine Relationships  استعامل التمثيل البياين لتحديد العالقة الرياضية
استعمل اخلطوات اآلتية لعمل رسوم بيانية:

1. ارسم حمورين متعامدين.
د املتغريات املستقلة واملتغريات التابعة، وعنيّ حمور كل منهام مستعمالً أسامء املتغريات. 2. حدّ

م املقاييس. د ورقِّ 3. عنيّ مد البيانات لكل متغري، لتحديد املقياس املناسب لكل حمور، ثم حدّ
ا. 4. عنيّ كل نقطة بيانيًّ

5. عندما تبدو لك البيانات واقعة عىل خط مسـتقيم واحد ارسـم اخلط األكثر مالءمة خالل جمموعة النقاط. وعندما ال تقع 
ا، بحيث يمر بأكرب عدد ممكن من النقاط. وعندما ال يبدو هناك أي ميل  ا بسـيطً النقاط عىل خط واحد ارسـم منحنى بيانيًّ

ا أو منحنًى. الجتاه معني فال ترسم خطًّ
6. اكتب عنوانًا يصف بوضوح ماذا يمثل الرسم البياين.


150398الفندق (اإلقامة)

85225الوجبات

67178الرتفيه

2258املواصالت



دينار بحريني

دوالر

111











 Interpolating and االسـتيفاء واالسـتقراء 
Extrapolating

تسـتعمل طريقـة االسـتيفاء يف تقدير قيمـة تقع بني 
قيمتـني معلومتـني عىل اخلـط املمثل لعالقـة ما، يف 
حـني أن عمليـة  تقدير قيمة تقع خـارج مد القيم 
املعلومة تسـمى االسـتقراء. إن معادلة اخلط املمثل 
لعالقة ما تساعدك يف عمليتي االستيفاء واالستقراء.

ا.  ر) املقابلة لـ 50 دينارً عْ مثال: مستعينًا بالرسم البياين استعمل طريقة االستيفاء لتقدير القيمة (السّ

ا يصل بينهام. ا مستمرًّ ا)، ثم ارسم خطًّ ا، 60 دينارً حدد نقطتني عىل كل من جانبي القيمة 50 (40 دينارً

ا) عىل املحور األفقي حتى يتقاطع مع اخلط املرسوم، ثم ارسم من نقطة  ا من النقطة (50 دينارً ا عموديًّ ا متقطعً ارسم اآلن خطًّ
ا. ا يصل إىل املحور الرأيس. سوف جتد أنه يتقاطع معه عند القيمة 131 أو 132 دوالرً ا أفقيًّ ا متقطعً التقاطع خطًّ

مثال: استعمل االستقراء لتحديد القيمة املقابلة لـ 1100 دينار.

ا من النقطة (1100 دينار) عىل املحور األفقي حتى يتقاطع مع اخلط املستمر الذي رسمته يف املثال السابق،  ا متقطعً ارسم خطًّ
ا. ا. ستجد أنه يتقاطع مع املحور الرأيس عند النقطة 290 دوالرً ا أفقيًّ ا متقطعً ثم ارسم من نقطة التقاطع خطًّ

Interpreting Line Graph  تفسري الرسم البياين اخلطي
يوضـح الرسـم البيـاين اخلطـي العالقـة اخلطيـة بـني 
متغريين. وهناك نوعان من الرسـوم البيانية اخلطية التي 

تصف احلركةتستخدم عادة يف الفيزياء.
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء

a. يوضـح الرسـم البيــاين عالقـة خطيـة متغـرية بني 
(املوقع - الزمن).

الدوالر

ديناربحريني

الدوالر األمريكي والدينار البحريني
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b. يوضح اخلط البياين عالقة خطية ثابتة بني متغريين (املوقع - الزمن)

رسعة متجهة منتظمة

الزمن

قع
ملو

ا

Linear Equation  املعادلة اخلطية
يمكن كتابة املعادلة اخلطية بالشكل:  y = mx + b، حيث b ، m أعداد حقيقية، و(m) يمثل ميل اخلط، و(b) يمثل 

التقاطع الصادي؛ وهي نقطة تقاطع اخلط البياين مع املحور الصادي.
املتغري املستقل

التقاطع الصادي

املتغري التابع

امليل

y = mx + b

ا قم باختيار ثالث قيم للمتغري املستقل (يلزم نقطتان فقط، والنقطة الثالثة  متثل املعادلة اخلطية بخط مستقيم، ولتمثيلها بيانيًّ
يمر  أفضل خط  وارسم   ،(x , y) مرتبني  ثم عنيّ زوجني  التابع،  للمتغري  املقابلة  القيم  احسب  اختبار).  تستخدم إلجراء 

بجميع النقاط.

ا املعادلة مثال: مثّل بيانيًّ

y =-( 1 
 2 

) x + 3

متثيل األزواج املرتبةاحسب ثالثة أزواج مرتبة للحصول عىل نقاط لتعيينها.

األزواج املرتبة

yx

30
22
06
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Slope  امليل
العمودي  التغري  بني  النسبة  أو  السينية،  اإلحداثيات  يف  والتغري  الصادية،  اإلحداثيات  يف  التغري  بني  النسبة  هو  اخلط  ميل 
سالبًا. أو  ا  موجبً رقامً  يكون  أن  ويمكن  البياين،  اخلط  انحدار  بكيفية  خيربك  الرقم  وهذا  (املجاور).  األفقي  والتغري  (املقابل) 

 ،∆x = x
2
-x

1
x)، ثم احسب االختالف (الفرق) بني اإلحداثيني السينيني 

2
 ، y

2
) ، (x

1
 ، y

1
وإلجياد ميل اخلط قم باختيار نقطتني(

. ∆x و ∆y ثم جد النسبة بني ،∆y = (y
2
-y

1
واالختالف (الفرق) بني اإلحداثيني الصاديني  (

  

  Direct variation التغري الطردي
ا بتغري x؛ وهذا يعني أنه عندما يزداد  إذا احتوت املعادلة عىل ثابتٍ غري صفري m، بحيث كانت y = mx، فإن y تتغري طرديًّ
ا، ويقال عندئذٍ إن املتغريين x و y يتناسبان تناسبًا طرديًّا. وهذه معادلة خطية  املتغري املستقل x فإن املتغري التابع y يزداد أيضً

عىل الصورة y = mx+b حيث قيمة b صفر، ويمر اخلط البياين من خالل نقطة األصل (0,0) .
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يف معادلة القوة املعيدة (املُرجعة) للنابض املثايل F = -kx ، حيث F القوة املُرجعة، k ثابت 
ا مع تغري استطالته؛ ولذلك تزداد القوة املرجعة عندما تزداد  النابض و x استطالة النابض، تتغري القوة املرجعة للنابض طرديًّ

استطالة النابض. 

(x
1
 , y

1
)

(x
2
 , y

2
)

x
2

y
2

y
1

x

x

y

y

x
1

m= 
y
 x

 = 
y

2
-y

1

 x
2
-x

1

114











 Inverse Variation التغري العكيس
ا بتغري x ؛ وهذا يعني أنه عندما  إذا احتوت املعادلة عىل ثابتٍ غري صفري m، بحيث كانت y=m/x ، فإن y تتغري عكسيًّ
ا. وهذه ليست  يزداد املتغري املستقل x فإن املتغري التابع y يتناقص، ويقال عندئذ إن املتغريين x و y يتناسبان تناسبًا عكسيًّ

معادلة خطية؛ ألهنا تشتمل عىل حاصل رضب متغريين، والتمثيل البياين لعالقة التناسب العكيس عبارة عن قطع زائد. 
ويمكن كتابة هذه العالقة عىل الشكل:

xy = m  

 y  = m   
   1  

x  

y   =  
 m  
x  

 λ =  v ، حيث  λ   الطول املوجي، f الرتدد، و v رسعة املوجة، 

f  
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يف معادلة رسعة املوجة 

 v  ا مع الرتدد؛ وهذا يعني أنه كلام يزداد تردد املوجة فإن الطول املوجي يتناقص، أما نجد أن  الطول املوجي يتناسب عكسيًّ
فتبقى قيمتها ثابتة.

األزواج املرتبة

yx

-9-10

-15-6

-30-3

-45-2
452
303
156
910

التمثيل البياين للتغري العكيس

ا  مثال: مثِّل املعادلة xy = 90   بيانيًّ
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Quadratic Graph  التمثيل البياين للمعادلة الرتبيعية
الصيغة العامة للعالقة الرتبيعية هي:

 y= ax2 + bx + c     
a ≠ 0  حيث     

املتغري  مربع  معامل  عىل  القطع  هذا  فتحة  اجتاه  ويعتمد  مكافئ،  قطع  صورة  عىل  يكون  الرتبيعية  للعالقة  البياين  التمثيل 
املستقل(a)، إذا كان موجبًا أو سالبًا.

 y= - x2 + 4x - 1 ا املعادلة مثال: مثّل بيانيًّ

ارتباط الرياضيات مع الفيزياء عندما يكون منحنى (املوقع - الزمن) عىل شكل املنحنى البياين للمعادلة الرتبيعية فهذا يعني 
أن اجلسم يتحرك بتسارع منتظم.

األزواج املرتبة

(s) الزمن(m) املوقع
13

 26

311
418

األزواج املرتبة

x y
-1 -6

0 -1

1 2

2 3

3 2

4 -1

5 -6

التمثيل البياين للمعادلة الرتبيعية

(m
ع (

وق
امل

(s) الزمن

التمثيل البياين للمعادلة 
الرتبيعية للتسارع املنتظم
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 املربع
a الضلعP = 4aA = a 2

المستطيل
I الطول

w العرض
P = 2l + 2wA = lw

املثلث
b القاعدة

h االرتفاع
A = (

1
2

) bh

املكعب
a الضلعSA = 6a 2V = a 3

الدائرة
r نصف القطرC = 2πrA = πr2

األسطوانة
r نصف القطر

h االرتفاع
SA = 2πrh+2πr 2V = πr 2h

الكرة
r نصف القطرSA = 4πr 2V = (4

3
)πr 3

V .(Geometry and Trigonometry) علم اهلندسة واملثلثات
(Volume) واحلجم ،(Area) واملساحة ،(Perimeter) املحيط
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ارتباط الرياضيات مع الفيزياء ابحث يف مسائل الفيزياء التي درستها عن أشكال هندسية، يمكن أن تكون ثالثية األبعاد أو 
ذات بعدين. ويمكن أن متثل األشكال ذات البعدين الرسعة املتجهة أو متجهات املوقع. 

Area Under a Graph  املساحة حتت املنحنى البياين
أوجد مساحة كل جزء  ثم  أجزاء أصغر،  إىل عدة  املساحة  البياين، قسم  املنحنى  الواقعة حتت  التقريبية  املساحة  حلساب 
إىل  املساحة  قسم  البياين،  اخلط  حتت  الواقعة  التقريبية  املساحة  إلجياد  السابق.  اجلدول  يف  الرياضية  الصيغ  مستعمالً 
a. وإلجياد املساحة حتت املنحنى ارسم عدة مستطيالت من املحور السيني  مستطيل ومثلث، كام هو موضح يف الشكل 

كام يف الشكل b. إن رسم مستطيالت أكثر ذات قاعدة أصغر متنحنا دقة أكثر يف حساب املساحة املطلوبة.

املساحة اإلمجالية تساوي 
مساحة املستطيل + مساحة املثلث

املساحة اإلمجالية تساوي 
املساحة1 + املساحة 2 + املساحة 3 + ...

(m
ع (

وق
امل

(s) الزمن

(m
ع (

وق
امل

(s) الزمن

a b

VI .Logarithms اللوغاريتميات 
b اللوغاريتميات لألساس 

 ،y log) ويساوي 
b
 x) يكتب يف صورة b x لألساس  b ≠ 1. فإن لوغاريتم  x عددان موجبان، بحيث  b و  افرتض أن 

الذي   (y) العدد األيس b يساوي  x لألساس  x صحيحة.  إن لوغاريتم   = by املعادلة  y األس الذي جيعل  حيث متثل 
 .x للحصول عىل b ترفع إليه العدد
b y = x  إذا وفقط إذا  logb x = y 

مثال: أوجد  ناتج كل من اللوغاريتامت التالية:
 log

2
   1 __ 16   =-4 ألن    16 ___ 1  = 2-4         

 log
10

 1000 = 3  ألن 1000 = 103            
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عندما تريد إجياد لوغاريتم عددٍ ما يمكنك استعامل اآللة احلاسبة.
ارتباط الرياضيات مع الفيزياء يستعمل الفيزيائيون اللوغاريتامت للعمل بقياسات متتد إىل مقادير متعددة القيمة أو القوة 
الزالزل  تقدير معدل  القدرة عىل  يوفر هلم  لوغاريتمي  مقياس  مقياس رخيرت وهو  اجليوفيزيائيون  10، ويستعمل  للعدد 

من 5 إىل 7 أو أكرب، وختتلف قوة الزالزل بمقدار 7 أو بقو أكرب لألساس 10. 

Common Logarithms  اللوغاريتامت الطبيعية
تسمى اللوغاريتامت لألساس 10 اللوغاريتامت الطبيعية، وتكتب غالبًا بدون الرقم الدليل 10. 

log
10

 x = log x      x > 0

Antilogarithms or Inverse Logarithms املقابالت اللوغاريتيمة أو معكوس اللوغاريتامت 
املقابل اللوغاريتمي هو معكوس اللوغاريتم، ويمثل العدد الذي له لوغاريتم.

 x بالنسبة للمتغري  log x = 4 مثال: حل
log x = 4               

x = 104         4 104 هي املقابل اللوغاريتمي للعدد

L =10 Log. حيث R الشدة 
10

 R بوحدة الديسبل، هي ،L الصوت ارتباط الرياضيات مع الفيزياء إن معادلة مستو 
النسبية للصوت. احسب R لشوكة رنانة تصدر صوتًا بمستو صوت مقداره 130 ديسيبل. 

130 =10 Log
10

 R م طريف املعادلة  عىل العدد 10          قسّ
13 =Log

10
 R               استعمل  قاعدة اللوغاريتم

R =1013            
عندما تعلم  قيمة اللوغاريتم لعدد وتريد معرفة العدد  نفسه يمكنك استعامل اآللة احلاسبة إلجياد معكوس اللوغاريتم.

مسائل تدريبية

Log
3
15. اكتب الصيغة األسية للمعادلة 4 =81 

16. اكتب الصيغة اللوغاريتمية للمعادلة  0.001 = 10-3
.x فأوجد قيمة ،Log x = 3.125 17. إذا كان
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SI  الوحدات األساسية



metermالطول

kilogramkgالكتلة

secondsالزمن

kelvinKدرجة احلرارة

molemolمقدار املادة

ampereAالتيار الكهربائي

candelacdشدة اإلضاءة

SI

SI

m/s2m/s2التسارع

m2m2املساحة

kg/m3kg/m3الكثافة

joulJkg.m2/s2N.mالشغل، الطاقة

newtonNkg.m/s2القوة

wattWkg.m2/s3J/sالقدرة

bascalPakg/m.s2N/m2الضغط

m/sm/sالرسعة

m3m3احلجم



1 in = 2.54 cm 1kg = 6.02 × 1026 u 1 atm = 101 kPa

1 mi = 1.61 km 1 oz ↔ 28.4 g 1 cal = 4.184 J

1 kg ↔ 2.21 lb 1ev = 1.60 × 10-19 J

1 gal = 3.79 L 1 lb = 4.45 N 1kwh = 3.60 MJ

1 m3 = 264 gal 1 atm = 14.7 lb/in2 1 hp = 746 W

1atm = 1.01 × 105 N/m2 1 mol= 6.022 × 1023
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u1.66053886× 10-27 kg1.66×10-27 kgوحدة كتلة الذرة

Nعدد أفوجادرو
A

6.0221415×1023 mol-16.022×1023 mol-1

k1.3806505×10-23 Pa.m3/K1.38×10-23 Pa.m3/Kثابت بولتزمان

R8.314472 Pa.m3/mol.K8.31 Pa.m3/mol.Kثابت الغاز

G6.6742×10-11 N.m2/kg26.67×10-11 N.m2/kg2ثابت اجلاذبية



  

femto f 10-15

baico p 10-12

nano n 10-9

micro µ 10-6

mile m 10-3

cm c 10-2

disa d 10-1

dica da 101

hecto h 102

kilo k 103

mega M 106

giga G 109

terra T 1012

beta P 1015
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gcm3

2.702ألومنيوم

8.642كادميوم

8.92نحاس

5.35جرمانيوم

19.31ذهب

5-10×8.99هيدروجني

7.30إنديوم

7.86حديد

11.34رصاص

13.546زئبق

3-10×1.429أكسجني

2.33سليكون

10.5فضة

(4 C˚) 1.000ماء

7.14خارصني



JkgKJkgK

130رصاص897ألومنيوم

2450ميثانول376نحاس أصفر

235فضة710كربون

2020بخار385نحاس

4180ماء840زجاج

388خارصني2060جليد

450حديد


c c 

660.372467ألومنيوم

10832567نحاس

937.42830جرمانيوم

1064.432808ذهب

156.612080إنديوم

15352750حديد

327.51740رصاص

14102355سيليكون

961.932212فضة

0.000100.000ماء

419.58907خارصين
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JkgJkg

106×1055.07×2.05نحاس

106×1041.64×6.30ذهب

106×1056.29×2.66حديد

105×1048.64×2.04رصاص

105×1042.72×1.15زئبق

105×1058.78×1.09ميثانول

106×1052.36×1.04فضة

106×1052.26×3.34ماء (جليد)



nm

الضوء البنفسجي430-380

الضوء النييل450-430

الضوء األزرق500-450

الضوء األزرق الداكن520-500

الضوء األخرض565-520

الضوء األصفر590-565

الضوء الربتقايل625-590

الضوء األمحر740-625
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gmol

63.54نحاس

107.87فضة

196.97ذهب

26.98ألومنيوم

207.2رصاص

28.09سيليكون



m/s

هواء (0°)331

هواء (20°)343

هيليوم (0°)972

هيدروجني (0°) 1286

ماء (25°) 1493

ماء البحر (0°) 1533

مطاط1600

نحاس (25°)3560

حديد (25°)5130

زجاج التنور5640

أملاس12000
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Alpha Decay  عملية اضمحالل إشعاعي ينبعث فيها جسيم ألفا من النواة.

Beta Decay عملية اضمحالل إشعاعي يتحول فيها نيوترون إىل بروتون يبقى يف النواة وجسيم بيتا 
وأنتي نيوترينو.  

Gamma Decay عملية اضمحالل إشعاعي يتم فيها إعادة توزيع الطاقة داخل النواة، لكن دون 
تغري يف العدد الكتيل أو مقدار الشحنة.

ا بالذرة.  Work Function  الطاقة الالزمة لتحرير اإللكرتون األضعف ارتباطً
Stimulated Emission  عملية حتدث عندما يصطدم فوتون طاقته تساوي الفرق بني طاقتي 
مستو اإلثارة وطاقة مستو االستقرار بذرة مثارة، فتعود الذرة اىل حالة االستقرار، وينبعث فوتون طاقته تساوي 

الفرق بني طاقتي املستويني. 
ل الطاقة إىل جسيامت مزدوجة "مادة وضديد املادة". Pair Production حتوّ

Fusion عملية يتم فيهااندماج أنوية صغرية إلنتاج نواة أكرب وحترير طاقة.
Fission العملية التي تنقسم فيها النواة إىل نواتني أو أكثر و نيوترونات وطاقة.


Photoelectric Effect انبعاث إلكرتونات من سطوح الفلزات عند سقوط إشعاع كهرومغناطييس 

مناسب عليها. 
Compton Effect اإلزاحة يف طاقة الفوتونات املشتتة.

Threshold Frequency  أقل تردد لألشعة الساقطة يمكنها حترير الكرتونات من العنرص. 
Chain Reaction عملية مستمرة ومتكررة من تفاعالت االنشطار سببها حترير نيوترونات من 

تفاعل االنشطاراألول.
Nuclear Reaction عملية حتدث عندما يتغري عدد النيوترونات أو عدد الربوتونات يف النواة. 

وقد حتدث عندما تقذف النواة بأشعة جاما، أو بروتونات، أو نيوترونات، أوجسيامت الفا ، أو إلكرتونات. 


.αجسيامت موجبة الشحنة وثقيلة، وتتحرك برسعات عالية، ويرمز هلا بالرمز Alpha Particles


Excited State أي مستو طاقة للذرة أعىل من مستو االستقرار. 

Ground State حالة الذرة عندما متتلك أقل مقدارمسموح به من الطاقة. 
Force Carriers جسيامت تنقل أو حتمل القو يف املادة.
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Electron Cloud املنطقة ذات االحتاملية العالية لوجود اإللكرتون فيها.


Coherent Light  ضوء من مصدرين أو أكثر، يولد موجة ذات مقدمات منتظمة. أو موجات 

ضوء تكون متطابقة عند القمم والقيعان.  
Incoherent Light   ضوء بمقدمات موجية غري متزامنة تيضء األجسام بضوء أبيض منتظم. 

أو هو ضوء يتكون من موجات خمتلفة يف الطور، قممها وقيعاهنا غري متوافقة. 


Binding Energy الطاقة املكافئة لنقص كتلة النواة، وهي دائام سالبة.

De  Broglie Wavelength  طول املوجة املالزمة للجسم أو اجلسيم املتحرك. 
Absorption Spectrum   جمموعة مميزة من االطوال املوجية، تنتج عند امتصاص الغاز جزء 

من الطيف، وتستخدم للتعرف عىل نوع الغاز. 
Emission Spectrum  ضوء  ينبعث من األجسام الساخنة واملتوهجة يف نطاق حمدد من الرتددات.


Atomic Number  عدد الربوتونات يف نواة العنرص.

Mass Number عدد الربوتونات والنيوترونات داخل نواة العنرص.
Principal Quantum Number  العدد الصحيح n الذي حيدد القيم املكامة لنصف القطر أو 
. n2بينام تعتمد الطاقة عىل مقلوب  n (مدار) االلكرتون _ يتضاعف نصف القطر عندما يتضاعف مربع الطاقة ملستو
Half - Life الفرتة الزمنية الالزمة الضمحالل نصف أي كمية معطاة من ذرات نظري عنرص مشع. 


حزمة مكامة منفصلة من اإلشعاع الكهرومغناطييس، ليس له كتلة سكونية، ويتحرك برسعة   Photon 

الضوء، وله طاقة وكمية حترك.


Weak Nuclear Force  قوة ضعيفة داخل النواة تؤثر يف انبعاث بيتا.
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بني  القوة  نفس  وهي  النواة،  مكونات  تربط  ا  جدً كبرية  قوة    Strong Nuclear Force    
الربوتونات والربوتونات، أو بني الربوتونات والنيوترونات، أو بني النيوترونات والنيوترونات.


ن الربوتونات والنيوترونات والبيونات. Quarksجسيامت صغرية تكوّ


ن االلكرتونات والنيوترينات.  Leptonsجمموعة من اجلسيامت تكوّ

Laserضوء موحد مرتابط متفق يف الطور يستخدم إلثارة ذرات أخر، وينتج عن طريق اإلنبعاث املحفز 
باإلشعاع.


Uncertainty Principle ينص عىل أنه ال يمكن حتديد موقع جسيم وزمخه بدقة عالية، يف 

اللحظة نفسها. 
Energy Level كامت حمددة من الطاقة توجد يف كل مستو للذرة. 

Quantizedالطاقة املوجودة يف حزمة حمددة.  
ا، وهذه اإلشعاعات هلا قدرة عىل النفاذ. Radioactive   املواد التي تنبعث منها إشعاعات تلقائيًّ

Quantum Mechanics دراسة خصائص املادة باستخدام خصائصها املوجية.


Activityمعدل االضمحالل، أو عدد إنحالالت املادة املشعة كل ثانية.

Mass Defect الفرق بني جمموع كتل مكونات النواة منفردة، والكتلة الفعلية هلا.
Quantum Model نموذج يتوقع احتاملية وجود اإللكرتون يف منطقة حمددة فقط.

Standard Model  نموذج  بناء وحدات  املادة،  تتوزع فيه اجلزيئات عىل ثالث عائالت هي 
الكواركات، واللبتونات،  وحامالت القوة. 

ا  يف مركز الذرة، موجب الشحنة،  وترتكز فيه معظم  كتلة الذرة. Nuclide    جزء صغري جدً
Nucleonsمسمى يطلق عىل الربوتونات والنيوترونات. 


 u 6      حيث  

12 C 12    كتلة نظري الكربون
 _ 1 Atomic Mass Unit  وحدة كتلة u ،وتعرف بأهنا   

1.66× 10  -27  kg تساوي
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الجدول الدوري للعناصر

Darmstadtium

110

Ds
(281)

Roentgenium

111

Rg
(272)

* *
Ununquadium

114

Uuq
(289)

*
Ununtrium

113

Uut
(284)

Ununbium

112

Uub
(285)

Ununhexium

116

Uuh
(291)

*
Ununpentium

115
Uup
(288)

* *
Ununoctium

118

Uuo
(294)

الجدول الدوري للعناصر

يدل لون صندوق كل عنرص عىل 
ا أو شبه فلز أو الفلز. كونه فلزًّ

أسامء رموز العنارص 111 إىل 114 مؤقتة، وسيتم اختيار أسامء هنائية هلا عند التأكد من اكتشافها. 
 كان يظن أن العنرصين 116و 118 قد تم تكوينهام، ولكن تم الرتاجع عن ذلك؛ ألنه مل يمكن إعادة التجارب املتعلقة هبام.
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ا للعنرص. الرقم املحاط بقوسني هو العدد الكتيل للنظري األطول عمرً

سلسلة الالنثانيدات

سلسلة األكتنيدات
يدل السهم عىل املكان الذي جيب 
يف  العنارص  هذه  فيه  توضع  أن 
أسفل  إىل  نقلها  تم  لقد  اجلدول. 

اجلدول توفرياً للمكان.

غاز

صلب
سائل

صنع العدد الذريمُ

الكتلة الذرية 
املتوسطة

العنرص

الرمز

تدعى  األفقية  العنارص  صفوف 
العدد الذري من  دورات. يزداد 

اليسار إىل اليمني يف كل دورة.

خواص  وهلا  جمموعة،  تدعى  عمود  كل  يف  العنارص 
كيميائية متشاهبة.

عىل  تدل  العليا  الثالثة  الرموز 
حرارة  درجــة  يف  العنرص  حالة 
الغرفة.بينام يدل الرمز الرابع عىل 

العنارص املصنعة.
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