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 جاسم الخرافيثانوية         وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء      منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -عشر  أسئلة متابعة للصف الثاني

 

 لـيـبـد نـمـحـأ/ م إعداد :

 : اآلتيةعليها العبارات  الدالةاكتب المصطلحات العلمية 
 

 (ي     التدفق المغناطيس    )عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق سطحا ما بشكل عمودي . -1

 عدد خطوط المجال المغناطيسي التي تخترق وحدة المساحات من السطح بشكل عمودي . -2

 (  شدة المجال المغناطيسي  )          

موصل نتيجة تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز ظاهرة توليد القوة الدافعة الكهربية الحثية في  -3

 (   الحث الكهرومغناطيسي  )         الموصل .

التيار الكهربي التاثيري المتولد في ملف يسري بأتجاه بحيث يولد مجاال مغناطيسيا يعاكس التغير في  -4

 (             قاعدة لنز         )      التدفق المغناطيسي المولد به .

مقدار القوة الدافعة الكهربية التأثيرية المتولدة في ملف تتناسب طرديا مع ضرب عدد اللفات ومعدل  -5

 (       قانون فاراداي         )   .التغيير في التدفق المغناطيسي الذي يجتاز هذة اللفات

المغناطيسي بالنسبة  القوة الدافعة الكهربية المتولدة في موصل تساوي سالب معدل التغير في التدفق -6

 (        قانون فاراداي)                 للزمن .

 
 : ضع عالمة صح او خطأ امام العبارات االتية 

 

متجه يكون التدفق المغناطيسي الذي يجتاز سطحاً ما قيمة عظمى عندما تكون زاوية ميل المجال مع   -1

 ( √  )                   صفرالمساحة 

القوة الدافعة الكهربائية و شدة التيار الكهربائي الحثي في الدائرة تكونان أكبر كلما كانت مقدار  -2

 (  x)      الحركة النسبية بين المغناطيس والملف أبطأ .

 ( √ )   كلما ازداد عدد لفات الملف ازداد مقدار القوة الدافعة الكهربية . -3

الكهربائية التي يقطعها سلك مستقيم يتولد في الموصل قوة إذا حدث تغير في عدد خطوط القوة  -4

 ( x )          .محركة تأثيرية

يتوقف اتجاه التيار الكهربائي التأثيري المتولد في سلك مستقيم على اتجاه حركة السلك بالنسبة  -5

 ( √ )          . للمجال المغناطيسي

 ( √ )القوة الدافعة الكهربية تنشأ بحيث تقاوم التغير في التدفق المغناطيسي المسبب لها  -6

 كمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :أ

الذي يجتاز سطحاً مغموراً في مجال مغناطيسي منتظم أكبر ما يمكن   (  )يكون التدفق المغناطيسي  -1

  …00…زاوية سقوط المجال على السطح تساوي  عندما تكون 

    ……  2m /Wb ……وحدة التسال تكافئ وحدة  -2

( على المجال المغناطيسي  030( يميل متجه مساحته بزاوية )0.4)T  شدتهمجال مغناطيس منتظم  -3
2cm (20 فان التدفق )  المغناطيسي الذي يجتاز هذا السطح يساويwb  ..... 4-x109.6 ... 
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في الشكل المقابل أثناء تقريب المغناطيس من الملف  -5

 .....  S  ( للملف قطباً ...... aيكون الطرف ) 

 

لف يمكن تحديد اتجاه التيار التأثيري المار في م -6

 ……… لنز ………بتطبيق قاعدة 

مغناطيسيا   حسب قاعدة لنز فإن التيار الكهربائي التأثيري المتولد في دائرة كهربائية يولد مجاال -7

 ...   معاكسة المسبب لهيعمل على ...

 اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات االتية :
 

2m (5 ) ذا كانـت قيمـة التدفق المغناطيسـي المنتـظم الذي يجـتاز بشـكل عمـودي سـطحاً مسـاحـته – 1

 -: مسـاوية]بوحـدة التسـال[ المغناطيسـي تكون  شدة المجال( ويـبر، فإن 20هي )

    (100)     (25)     (15)     (4) 

   سلك يتحرك بسرعة ثابتة عمودياً على مجال مغناطيسي منتظم يتولد بين طرفيه فرق جهد تأثيري  -2

 (2V  فإذا زيدت كل من سرعته و شدة المجال المغناطيسي إلى ثالثة أمثال فإن فرق الجهد التأثيري )

 ( V)المتولد يساوي بوحدة

        2                          6                             12                      18 

( لفة فإذا كان الخط البياني  500ملف لولبي عدد لفاته )  -3

( الذي  الموضح بالرسم  يبين تغيرات التدفق المغناطيسي ) 

( فإن القوة المحركة  tمع الزمن ) لملف  يجتاز كل لفة من لفات ا

الكهربائية التأثيرية المتولدة في الملف نتيجة ذلك تساوي بوحدة 

 الفولت : 

     0.02     0.04          20         42 x 10 

 
 اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

 

 التدفق المغناطيسي الذي يجـتاز سطحٍ ما -1

 شدة المجال المغناطيسي -1    

 مساحة الجسم -2    

 الزاوية بين متجه المساحة و خطوط المجال المغناطيسي -3    
 

 القوة المحركة التاثيرية المتولدة في موصل متحرك في مجال مغناطيسي منتظم -2

 شدة المجال المغناطيسي -1    

 طول الموصل -2    

 السرعة -3    
 

                                         ما المقصود بكل من :

 T (5)شدة مجال مغناطيسي =  -1

 . 5أي ان عدد خطوط المجال المغناطيسي العمودية التي تجتاز وحدة المساحة من الجسم تساوي 

 

 

 

N S 
a b 

 

 
Wb)   ) 

5 

200 

t ( s ) 
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 wb (20) التدفق المغناطيسي لسطح  =  -2

 . 20الجسم كله تساوي أي أن العدد الكلي لخطوط المجال المغناطيسي العمودية التي تجتاز 

 
 :  يأتيعلل لما 

 

 األشارة السالبة في قانون فاراداي . -1
 

طبقا لقاعدة لنز فأن القوة المحركة الكهربية المتولدة تنشأ بحيث تعاكس التغير في التدفق المغناطيسي 

 المسبب لها

 

 يمكن توليد قوة دافعة كهربائية في ملف بأستخدام مغناطيس . -2
 

الملف داخل المغناطيسي يحدث تغير في التدفق المغناطيسي ينشأ عنه قوة دافعة كهربية طبقا عند تحريك 

 لقانون فاراداي
 

ينحرف مؤشر الجلفانومتر المتصل طرفا بملف حلزوني عند اخراج المغناطيس  -3

 من الملف بسرعه
 

سي الذي يجتاز الملف و بسبب تولد قوة دافعة كهربية في الملف نتيجة حدوث تغير في التدفق المغناطي

 ذلك طبقا لقانون فاراداي .
 

يصعب دفع مغناطيس في ملف طرفاه موصولين علي مقاومة خارجية عندما  -3

 تكون عدد لفاته كبيرة .
 

الن الملف يصبح مغناطيس قويا و يكون قطبه مشابه لقطب المغناطيس طبقا لقاعدة لنز مما يسبب 

 والمغناطيسحدوث تنافر كبير بين الملف 
 

القوة المحركة الكهربية المتولدة في ملف تكون اكبر منها في سلك مستقيم يقطع  -4

 نفس المجال المغناطيسي .
 

الن عدد لفات الملف أكبر و بالتالي يتولد في كل لفة قوة دافعة كهربية , وطبقا لقانون فارادي بزيادة عدد 

 تولدة .لفات الملف يزداد القوة الدافعة الكهربية الم
 

قد يتحرك موصل مستقيم يتصل مع دائرة مغلقة في مجال مغناطيسي وال يمر  -5

 فيه تيار تأثيريا.
 

النه من الممكن أن يكون الموصل موازي لخطوط المجال المغناطيسي , فال يحدث تغير في التدفق 

 المغناطيسي الذي يجتاز الموصل فال يتولد قوة دافعة كهربية .
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 الحاالت التالية :ماذا يحدث في  -
 

 عند ادخال مغناطيس في ملف متصل بمقاومة و جلفانوميتر . -1
 

 و بالتالي ينحرف مؤشر الجلفانوميتر .يتولد في الملف قوة دافعة كهربية  -

 

ألتجاه التيار الكهربي التأثيري المتولد في ملف عند عكس أتجاه حركة  -2

 المغناطيس داخل الملف .

 التيار الكهربيينعكس اتجاه  -

 
 قارن بين كال مما يلي  :

 التدفق المغناطيسي و شدة المجـال المغناطيسي : -1
 

 شدة المجـال المغناطيسي  التدفق المغناطيسي وجه المقارنة

 

 التعريف

 

عدد خطوط المجال المغناطيسي التي 

 تخترق سطحا ما بشكل عمودي

عدد خطوط المجال المغناطيسي التي 

المساحات من السطح تخترق وحدة 

 بشكل عمودي

 

 نـوع الكمية

 

 متجه عددي

وحـدة/وحدات 

 القياس
Wb T 

 ϕ B الرمز

العالقة 

الرياضية 

 بينهما

Φ = B A cos θ 
 

 

 : استنتج قانون لحساب كال من 

 

 مغناطيسي منتظم .القوة الدافعة الكهربائية الحثية في مجال  -1

ε = - 
𝐝 𝚽

𝐝 𝐭
  

 

ε = - B 
𝐝 𝐀

𝐝 𝐭
  

 

𝐝 𝐀

𝐝 𝐭
=  

𝐝 𝒍 𝐱

𝐝 𝐭
=  𝒍

𝐝 𝐱

𝐝 𝐭
 =  𝒍 𝒗   

 

ε = - B l v 



5 

 

 جاسم الخرافيثانوية         وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء      منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -عشر    أسئلة متابعة للصف الثاني

 
 لـيـبـد نـمـحـأ/ م إعداد :

 

 : اآلتيةعليها العبارات  الدالةاكتب المصطلحات العلمية 
 

جهاز يحول جزء من الطاقة الميكانيكية المبذولة لتحريك الملف في المجال المغناطيسي الي طاقة  -1

 (المولد الكهربي       )          كهربية .

جهاز يحول جزءا من الطاقة الكهربائية الي طاقة ميكانيكية في وجود مجال مغناطيسي بعد تزويده  -2

 (المحرك الكهربي      )       بتيار كهربي مناسب .

 
 : ضع عالمة صح او خطأ امام العبارات االتية 

 

         الملف في المجال المغناطيسي الساكن بدال من تحريك المغناطيس في الملفمن االفضل تحريك يكون   -1

             (√) 

عند دوران ملف المولد الكهربي في المجال المغناطيسي فانه يحدث تغير في التدفق المغناطيسي  -2

 (√)           الذي يجتاز الملف .

 (√)   فأنها تتعرض لقوة حارفة .عند مرور شحنة في مجال مغناطيسي منتظم  -3

 (√)      ال يؤثر المجال المغناطيسي في الشحنة الساكنة . -4

 (√) تظم فإنه يسلك مساراً دائرياً.عندما يقذف بروتون باتجاه عمودي على مجال مغناطيسي من -5

ً  سلك مساراً إذا قذفت ذرة هيليوم عمودياً على مجال مغناطيسي وبسرعة ثابتة فإنها ت -6  (x) .دائريا

تأثير المجال المغناطيسي علي السلك الحامل للتيار بقوة كهرومغناطيسية هو أساس عمل المحرك  -7

 (√)            الكهربي .

 (√)  القوتان المؤثرتان علي ضلعي الملف في المحرك الكهربي متعاكستان في االتجاه . -8

 
 كمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :أ

في  θcos. و ...بالتزايد.....عند تدوير ملف المولد الكهربي في المجال المغناطيسي تبدا الزاوية في . -1

  ........ في التدفق المغناطيسي .تغير.... و بالتالي يحدث ..........التناقص.....

يكون الزاوية بين متجه المغناطيسي خطوط المجال  لفات الملف عمودي علي عندما يكون مستوي  -2

 ............قيمة عظمي......... و التدفق المغناطيسي ...........صفر.........المساحة و خطوط المجال 

عندما يكون مستوي لفات الملف موازي لخطوط المجال المغناطيسي يكون الزاوية بين متجه  -3

 ...........صفرالمغناطيسي  ............ ........... و التدفق90المساحة و خطوط المجال ..........

تحدد القوة المغناطيسية المؤثرة علي شحنة متحركة في مجال مغناطيسي منتظم بواسطة قاعدة  -4

 ......... اليد اليمني..........

إذا قذف أيون موجب بسرعة ثابتة في مجال مغناطيسي منتظم وفي اتجاه مواز للمجال فإنه سوف  -5

 ...... نفس االتجاه.... يتحرك في

منتظم وباتجاه عمودي  إذا أدخل نيترون يتحرك بسرعة منتظمة في خط مستقيم إلى مجال مغناطيسي -6

 ....ال يتأثر بقوة.....عليه فإنه 
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 …ال يتأثر بقوة……إذا قذف بروتون في اتجاه معاكس التجاه خطوط مجال مغناطيسي منتظم فإنه  -7

رعة ثابتة عموديا على مجال مغناطيسي منتظم فإنه يتحرك في عندما يدخل بروتون بس -8

 .  ..... دائري....مسار..

 م( وت 0.4) T( عمودياً على مجال مغناطيسي منتظم شدته  20) cmإذا وضع سلك مستقيم طوله  -9

 N  (4 )..... ( فإن السلك يخضع لقوة مغناطيسية مقدارها 50) .....Aامرارتيار كهربائي بالسلك شدته  

..... و تجعالن ازدواجالقوتان المؤثرتان علي ضلعي الملف في المحرك الكهربي تشكالن ...... -10

 الملف يدور .

مع دوران ملف المحرك الكهربي يقل العزم تدريجيا علي الملف حتي ينعدم عندما يصبح مستوي  -11

 ..... علي خطوط المجال المغناطيسي .عموديالملف ......

 ..... المحرك الكهربي في العمل .كسعاعتبار المولد الكهربي ...... يمكن -21

 
 اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات االتية :

 

 مع اتجاه مجال مغناطيسي منتظم فإن مسار الجسيم يصبح عمودياإذا قذف جسيم مشحون  - 1

                            مستقيما                           دائريا                        حلزونيا توافقيا  

 

في باتجاه يعمل زاوية مقدارها A (8 ) ويمر به تيار شدته cm (25) إذا وضع موصل مستقيم طوله  -2

(30) مع مجال مغناطيسي شدته T (2.5 )مقدارها ةفإنه يتأثر بقوةمغناطيسي : 

    صفر    N (2.5 )    N (1250 )    N (2500) 

 

المؤثرة على سلك موضوع عموديا على  Fالرسم الصحيح الذي يوضح اتجاه القوة المغناطيسية  -3

 مجال مغناطيسي منتظم وعلى مستوى الورقة ويمر به تيار مستمر هو :

                                                                                 

 

 
 اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

 

 القوة المغناطيسية المؤثرة علي شحنة متحركة . -1

 كمية الشحنة -1      

 شدة المجال المغناطيسي -2      

 السرعة -3      

 

 القوة المغناطيسية المؤثرة علي االسالك الحاملة للتيار . -2

 شدة المجال المغناطيسي -1      

 شدة التيار الكهربي -2      

 طول السللك -3      

 



7 

 

 :  يأتيعلل لما 

 

 المجال المغناطيسي لألرض يخفف شدة االشعة الكونية التي تصل الي سطح األرض . -1

 

الن المجال المغناطيسي لألرض يجعل الجسيمات المشحونة القادمة من الفضاء الخارجي 

 النها تتأثر بقوة حارفة بسبب المجال المغناطيسيتنحرف مبتعدة 

 

 ال يؤثر المجال المغناطيسي علي شحنة ساكنة موضوعة فيه . -2

 الن الجسم الساكن سرعته تساوي صفر و بالتالي تنعدم القوة المغناطيسية

F = 0            F = q v B sinθ  

 

 وضع بروتون ساكن في مجال مغناطيسي منتظم فأن ال يتأثر بقوة .عند  -3

 الن الجسم الساكن سرعته تساوي صفر و بالتالي تنعدم القوة المغناطيسية

F = 0            F = q v B sinθ  

 

مجال مغناطيسي منتظم فإنه يستمر بحركته إذا قذفنا نيوترون بسرعة ثابتة باتجاه عمودي على  -4

 .بنفس السرعة واالتجاه

 الن النيترون متعادل كهربيا و بالتالي تنعدم القوة المغناطيسية

F = 0            F = q v B sinθ  

 

 فأنه يدور .عندما يتحرك بروتون في مجال مغناطيسي منتظم عموديا عليه  -5

 النه يتأثر بقوة مغناطيسية حارفة تجعله يتحرك في مسار دائري

 

 .بسرعة ثابتة داخل مجال مغناطيسي منتظم فبقي متحركا في خط مستقيم )بروتون ( قذف إلكترون -6

  ,, sin (0) = zero ألنه قذف باتجاه يوازي المجال فتكون الزاوية تساوي صفرا

F = 0            F = q v B sinθ  

 

 إذا قذفت ذرة هيليوم عموديا على مجال مغناطيسي منتظم فإنها ال تتحرك على مسار دائري . -7

    q = 0  ألن الذرة متعادلة كهربيا

F = 0            F = q v B sinθ  
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 يستمر دوران ملف المحرك الكهربي حتي عندما ينعدم مرور التيار الكهربي في الملف . -8

 ويستمر في دورانه بنفس االتجاه  بسبب القصور الذاتي فأن الملف يعود ليالمس الفرشتان

 ماذا يحدث في الحاالت التالية :

 

 مشحون مجال مغناطيسي عموديا عليه . عندما يدخل جسم -1

 يتأثر بقوة مغناطيسية حارفة و يتخذ مسار دائري

 . موازيا لخطوطه عندما يدخل جسم متعادل مجال مغناطيسي  -2

 ال يتأثر بأي قوة

 عندما يوضع سلك يمر به تيار كهربي في مجال مغناطيسي منتظم عموديا عليه . -3

 يتاثر بقوة مغناطيسية حارفة

 عندما يوضع سلك يمر به تيار كهربي في مجال مغناطيسي منتظم موازيا له  . -4

 ال يتأثر بأي قوة

 اذكر وظيفة كال من :

 

 وظيفتها اسم القطعة م
 نقل التيار الناتج الي الفرشتان الحلقتان المعدنيتان في المولد الكهربي 1

 الدائرةنقل التيار الكهربي الي  قضبان الجرافيت في الدينامو 2

 عكس اتجاه التيار الكهربي المار في الملف نصفي االسطوانة المشقوق في المحرك الكهربي 3

 
 : استنتج قانون لحساب كال من 

 في المولد الكهربي . يمكن حساب القوة الدافعة الكهربية المتولدة -1
 يدور بسرعة منتظمة في مجال مغناطيسي منتظم القوة المحركة الكهربية المتولدة في ملف يمر به تيار كهربي 

 

ε = - 
𝐝 𝚽

𝐝 𝐭
  

 

ε = - 
𝐝 𝐍𝐁𝐀 𝐜𝐨𝐬 𝜽

𝐝 𝐭
  

 

ε = - 𝐍𝐁𝐀
𝐝 𝐜𝐨𝐬 𝜽

𝐝 𝐭
  

 

ε = - 𝐍𝐁𝐀
𝐝 𝛉

𝐝𝐭

𝐝 𝐜𝐨𝐬 𝜽

𝐝 𝛉
  

 

ε = - N B A (ω) ( - sin θ ) 
 

ε = + N B A ω sin θ 

 

sin θmax  ε =  ε  
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 جاسم الخرافيثانوية         وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء      منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -عشر    أسئلة متابعة للصف الثاني

 
 لـيـبـد نـمـحـأ/ م إعداد :

 

 : اآلتيةعليها العبارات  الدالةاكتب المصطلحات العلمية 
 

فيه حدوث تغير في التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الملف زيادة أو نقصانا نتيجة تغير التيار المار  -1

 (         الحث الذاتي )    .يؤدي الي تولد قوة محركة تأثيرية في الملف نفسه

 1Aمقدار القوة المحركة الكهربائية التأثيرية الذاتية المتولدة في الملف بسبب تغير شدة التيار بمعدل  -2

 ( معامل الحث الذاتي )         في كل ثانية .

عند تغير شدة التيار المارة في  1Vمعامل الحث الذاتي لملف تتولد فيه قوة محركة تأثيرية مقدارها  -3

 (        الهنري    )       لكل ثانية . 1Aالملف بمعدل 

 ( معامل الحث الذاتي ) ثابت التناسب بين القوة المحركة التأثيرية و تغيير مقدار شدة التيار . -4

الكهرومغناطيسي الذي يحدث بين ملفين متجاورين أو متداخلين بحيث يؤدي التغير في شدة التأثير  -5

التيار المار في الملف األبتدائي الي تولد قوة دافعة كهربائية في دائرة الملف الثانوي الذي يعمل علي 

 (  الحث المتبادل )        مقاومة هذا التغير .

مقدار القوة المحركة الكهربائية التأثيرية المتولدة في ملف بسبب تغير شدة التيار في الملف المجاور  -6

 ( معامل الحث المتبادل    )       في كل ثانية . 1Aبمعدل 

جهاز يعمل علي رفع او خفض القوة الدافعة الكهربائية المترددة الناتجة من مصدر جهد كهربائي  -7

 ( المحول الكهربي )   .يحدث أي تعديل علي مقدار التردد متردد من دون أن

 ( المحول المثالي ) . و ال يسبب فقد في القدرة %100كفائته  ذي تكون المحول ال -8

 ( )    المحول غير المثالي   . % 100هو المحول الذي تكون كفائته أقل من  -9

 الثانوي الي القدرة الكهربية في الملف األبتدائي .هي النسبة بين القدرة الكهربية في الملف  -10

 (  كفاءة المحول )          
 كمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :أ

  ......... .V S / A....... وهي تكافئ ......... H يقاس معامل الحث الذاتي للملف بوحدة .......... -1

 ....... للتيار الكهربي . خافض ........المحول رافع الجهد يكون  -2

 ............ المتردد .المحول الكهربائي أداة تغير جهد التيار ........ -3

 .......... القدرة الخارجة . تساوي في المحول المثالي تكون القدرة الداخلة للمحول ........ -4

....... القدرة الخارجة و ذلك بسبب  أكبر من .........في المحول غير المثالي تكون القدرة الداخلة  -5

 .............  فقدان جزء من التدفق المغناطيسي في الهواء ...........

عند محطات توليد الطاقة الكهربائية بينما يوضع محوالت  ...... رافعة للجهد ...... يوضع محوالت -6

 استخدامها....عند  مناطق  خافضة للجهد ........
 

 : ضع عالمة صح او خطأ امام العبارات االتية 
 

 (√)               معامل الحث الذاتي للملف دائما قيمة موجبة  -1

بنقصان شدة التيار االصلي في الملف و نتيجة للحث الذاتي يتولد تيار كهربي معاكس التجاه التيار  -2

 (x)          االصلي طبقا لقاعدة لنز .
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 (√)    يزداد معامل الحث الذاتي للملف عند لفه علي قالب من الحديد . -3

 (X) تحدث ظاهرة الحث المتبادل بوضوح عند استخدام مصدر تيار مستمر في الملف األبتدائي. -4

المحول الكهربائي الذي يكون فيه عدد لفات ملفه الثانوي أكبر من عدد لفات ملفه االبتدائي  يعمل  -5

 (x)      .رفع جهد التيار الكهربائي  المتردد والمستمرعلى  

 (√)   .في المحول المثالي فقط تتساوى القدرة الداخلة للمحول مع القدرة الناتجة -6

في المحول الرافع للجهد تكون شدة التيار الناتج في الملف الثانوي أقل من شدة التيار الداخل الى  -7

 (√)           .  الملف االبتدائي

 (x)    المحول الكهربائي الرافع للجهد يرفع شدة التيار و ال يغير تردده . -8

عند بداية خطوط نقل التيار الكهربائي يستخدم محول خافض للجهد بينما يستخدم  محول رافع   -9

 (x)         . للجهد عند نهاية خطوط النقل

 . الكهربائية في خطوط النقل بشدة منخفضة للتيارتزداد كفاءة النقل عن طريق إرسال القدرة  -10

             (√) 
 اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات االتية :

15محول كهربائي رافع للجهد النسبة بين عدد لفاته   -1

1

 V 240يتصل بمصدر تيار متردد جهده   

 فيكون الجهد الناتج في الملف الثانوي :    

      3600                     16                        360                             1600 
 

 ببطاريةاالبتدائي  ملفه وصل فإذا( 4:1)  كنسبة(  N2  :N1)  بين النسبة كهربائى محول -2

 الثانوي الملف طرفي بين الجهد فرق فان( (V 12قطبيها بين الجهد فرق        

      0                  48 V                3  V                    12 V 
 

إذا كانت النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف االبتدائي في محول كهربائي  -3

تساوي  
𝟏

𝟐
هرتز فإن تردد التيار المار في دائرة   ƒفإذا اتصل ملفه االبتدائي بمصدر تيار متردد تردده    

 الملف الثانوي  بوحدة )الهرتز( يساوي :

         ƒ                    4 ƒ                       ƒ 
𝟏

𝟒
                             2 ƒ 

 

 يستخدم المحول الكهربائي : -4

            ةتوليد الطاقة الكهربائي                         لرفع جهد أو خفض جهد التيار المتردد 

                  توليد التيار المتردد الجيبي  أو خفض جهد التيار المستمرلرفع جهد 
 

( فإن هذا  200( لفه وعدد لفا ت ملفه الثانوي )  800ملفه االبتدائي ) محول كهربائي عدد لفات -5

 المحول :

              رافع للجهد خافض لشدة التيار                           رافع لشدة التيار خافض للجهد 

                     رافع للجهد ولشدة التيار    خافض للجهد ولشدة التيار 

فإن شدة التيار   A( 8)وشدة التيار الداخل  v(240)إلى  v(120)محول مثالي رافع للجهد من  -6

 الخارج  باألمبير :

          8                  4                   2                      1 

 أفضل وسيلة لنقل الطاقة الكهربائية من محطة توليدها إلى أماكن استهالكها تكون على هيئة  -7

 تيار كهربائي :     

                   منخفض الجهد منخفض الشدة   مرتفع الجهد منخفض الشدة 

                     منخفض الجهد مرتفع الشدة    مرتفع الجهد مرتفع الشدة 
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 اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

 

 معامل الحث الذاتي لملف . -1

 عدد اللفات -3    خصائص الملف -1

 مساحة مقطع الملف -4    طول الملف -2

 مادة الوسط داخل الملف -5          

 معامل الحث المتبادل بين ملفين -2

 عدد اللفات للملفين -3    خصائص الملفين -

 مساحة مقطع الملفين -4    طول الملفين -2

 مادة الوسط داخل الملفين -5          
 :  يأتيعلل لما 

 

 تأخر تشغيل بعض األجهزة االلكترونية عند أغالق المفتاح علي وضع التشغيل . -1

اتجاه معاكس للتيار حيث يتولد قوة محركة كهربية تولد تيار تأثير في بسبب الحث الذاتي 

 االصلي للدائرة مما يسبب بطء نمو التيار

 

عند توقيف محرك جهاز الدوران بطريقة قسرية نالحظ ارتفاع درجة حرارته نتيجة ارتفاع شدة التيار  -2

 . في ملفه 

بسبب الحث الذاتي حيث يتولد قوة محركة كهربية تولد تيار تأثير في اتجاه معاكس للتيار 

وحيث ان التيار ينهار فيتولد تيار في نفس اتجاه التيار االصلي مما يسبب زيادة ئرة االصلي للدا

 شدة التيار و زيادة درجة الحرارة 

 

 ينمو التيار ببطء و ينهار ببطء في دائرة الملف الحثي . -3

بسبب الحث الذاتي حيث يتولد قوة محركة كهربية تولد تيار تأثير في اتجاه معاكس للتيار 

وعند انهيار التيار يتولد قوة محركة كهربية تولد تيار  االصلي للدائرة مما يسبب بطء نمو التيار

 في نفس اتجاه التيار االصلي للدائرة مما يسبب بطء انهيار التيار

 

ددها قانون اوم في نفس لحظة امراره في ملف كما حال يصل التيار الي قيمته الثابتة التي ي -4

 .في نفس لحظة قطعه ال ينعدم التيار

بسبب الحث الذاتي حيث يتولد قوة محركة كهربية تولد تيار تأثير في اتجاه معاكس للتيار 

وعند انهيار التيار يتولد قوة محركة كهربية تولد تيار  االصلي للدائرة مما يسبب بطء نمو التيار

 في نفس اتجاه التيار االصلي للدائرة مما يسبب بطء انهيار التيار

 

من ي تحتوي علي ملف حثي له عدد كبير تظهر شرارة بين طرفي المفتاح عند فتح الدائرة الت -5

 . اللفات

بسبب الحث الذاتي حيث يتولد قوة محركة كهربية تولد تيار تأثير في اتجاه معاكس للتيار 

بب زيادة وحيث ان التيار ينهار فيتولد تيار في نفس اتجاه التيار االصلي مما يساالصلي للدائرة 

 شدة التيار في الدائرة مما يسبب شرارة 
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ينعدم التيار  في السلك المستقيم اسرع منه في الملف وفي الملف اسرع من ملف ملفوف علي  -6

 .قلب من الحديد

الن الملف له حث ذاتي والسلك ال يوجد له حث ذاتي , بينما الملف الذي له عدد لفات أكبر يكون 

 أكبر من الملف ذو عدد اللفات االقلالحث الذاتي له 

 

عند ثبات شدة التيار المار في دائرة الحث الذاتي المحتوية على ملف تأثيري وبطارية فإن  -7

 التأثيرية المتولدة فيه = صفرا    εمقدار 

 

الكهربية الن المعدل الزمني للتغير في شدة التيار يصبح صفرا , وبالتالي تنعدم القوة المحركة 

 التأثيرية

 

 ال يوجد محول مثالي في الطبيعة . -8

 فقدان جزء من التدفق المغناطيسي في الهواء -1

 فقدان جزء من الطاقة علي صورة طاقة حرارية في اسالك الملفين و في القلب الحديدي. -2

 

 . % 100ال تصل كفاءة المحول إلى  -9

 المغناطيسي في الهواءء من التدفق زفقدان ج -1

 فقدان جزء من الطاقة علي صورة طاقة حرارية في اسالك الملفين و في القلب الحديدي. -2

 

 . المحول الذي يخفض الجهد يعمل على رفع شدة التيار -10
 

 الن القدرة الكهربية ثابتة وبالتالي رفع الجهد يؤدي الي خفض التيار الكهربي

 

 الملف االبتدائي للمحول غير المثالي ال تساوي القدرة الخارجة .القدرة الداخلة علي  -11

 فقدان جزء من التدفق المغناطيسي في الهواء -1

 فقدان جزء من الطاقة علي صورة طاقة حرارية في اسالك الملفين و في القلب الحديدي -2

 

 )البطارية(.المحول ال يغير جهد التيار المستمر ثابت الشدة  -12

الن التيار المستمر شدته ثابته و بالتالي يكون معدل التغير في شدة التيار تساوي صفر , لذلك ال 

 يتولد في الملف الثانوي قوة محركة كهربية حثية 

 

 .%   100ال تصل كفاءة النقل إلى  -13

 بسبب فقدان جزء من القدرة علي شكل حرارة في اسالك النقل

 

 و الثانوي للمحول الكهربي علي قطعة الحديد نفسها .يتم لف الملف االبتدائي  -14

خطوط المجال المغناطيسي المتغيرة في الملف الثانوي بسبب الن ذلك يؤدي الي زيادة في 

 الحقفول المغناطيسية في الحديد

 

تقوم النواة الملفوف حولها المفان االبتدائي و الثانوي في المحول الكهربي بزيادة الحث  -15

 الكهرومغناطيسي .

بب الن ذلك يؤدي الي زيادة في خطوط المجال المغناطيسي المتغيرة في الملف الثانوي بس

 الحقفول المغناطيسية في النواة
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 . تستخدم محوالت رافعة للجهد عند محطات توليد الطاقة الكهربائية – 15

 

 القدرة الضائعة في االسالكلتقليل التيار المرسل في اسالك التوصيل مما يؤدي الي تقليل 

 

 تنقل القدرة المولدة في محطات انتاج الطاقة علي شكل تيار متردد . -16

 

للتحكم في رفع وخفض جهد التيار المرسل لتقليل القدرة الضائعة في االسالك عن طريق خفض 

 التيار المرسل, لكن التيار المستمر ال يمكن التحكم فيه و رفع أو خفض جهده
 

 ماذا يحدث في الحاالت التالية : -

 

 عند توقيف محرك جهاز الدوران بطريقة قسرية . -1

 يزداد شدة التيار الكهربي في ملف الجهاز , بسبب الحث الذاتي

 

 عند نمو التيار في دائرة ملف حثي  . -2

 الحث الذاتييتولد قوة محركة كهربية تولد تيار حثي في اتجاه معاكس للتيار االصلي للدائرة , بسبب 

 

 عند انهيار التيار في دائرة ملف حثي . -3

 لتيار االصلي للدائرة , بسبب الحث الذاتيااتجاه نفس يتولد قوة محركة كهربية تولد تيار حثي في 

 

 ف الملف االبتدائي و الثانوي علي قالب من الحديد .عند ل -4

الحقول المغناطيسية في الحديد و التي تعمل علي يظهر الجلفانومتر تغير أكبر في شدة التيار , بسبب 

 زيادة خطوط المجال المغناطيسي المتغيرة في الملف الثانوي

 

 عند نقل الطاقة الكهربية بدون استخدام محوالت رافعة للجهد عند منطقة االنتاج . -5

 

 الطاقة الكهربية المرسلةترسل الطاقة الكهربية بتيار كهربي كبير مما يؤدي الي فقدان جزء كبير من 

 

 . نتاجعند نقل الطاقة الكهربية باستخدام محوالت رافعة للجهد عند مناطق اال -6

 

 ترسل الطاقة الكهربية بتيار كهربي صغير مما يؤدي الي فقدان جزء صغير من الطاقة الكهربية المرسلة
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 ماذا يقصد بكل مما يلي :
 

 H 0.05 معامل الحث الذاتي لملف يساوي  -1
 

 0.05ثابت التناسب بين القوة المحركة التأثيرية و تغيير مقدار شدة التيار يساوي  -

 1Aمقدار القوة المحركة الكهربائية التأثيرية الذاتية المتولدة في الملف بسبب تغير شدة التيار بمعدل  -

 . v 0.05في كل ثانية = 
 

 H 5-3X10المتبادل بين ملفين =  معامل الحث -2
 

مقدار القوة المحركة الكهربائية التأثيرية المتولدة في ملف بسبب تغير شدة التيار في الملف المجاور 

 . v 5-3x10في كل ثانية  =  1Aبمعدل 

 
 :  نشاط عملي 

 الشكل المقابل يمثل محوالً كهربائياً أجب عما يلي -1

 ما نوع المحول ؟        –أ 
 

 محول رافع للجهد

 خافض للتيار

طارية  –ب  تدائي بب v  (3   )إذا وصلللللللل طرفي الملف االب

 والملف الثانوي يتصللللل بمصللللباح كهربائي يعمل على فرق

 ( فهل يضئ المصباح أم ال علل إجابتك   6)  vجهد 

 

 ال يضيئ المصباح

 جهد التيار المستمر و البطارية مصدر للجهد و التيار المستمرالن المحول ال يعمل علي رفع او خفض 

 

 

 

 هل يضئ المصباح . 3vجهده إذا استبدلت البطارية بين طرفي الملف االبتدائي بمصدر تيار متردد  –ج 

                  

 يضيئ المصباح

 

 

 سببين من أسباب فقد الطاقة الكهربائية في المحول الكهربائي أذكر –د 

 

 فقدان جزء من التدفق المغناطيسي في الهواء -1

 فقدان جزء من الطاقة علي صورة طاقة حرارية في اسالك الملفين و في القلب الحديدي. -2
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 جاسم الخرافيثانوية         وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء      منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -عشر    أسئلة متابعة للصف الثاني

 
 لـيـبـد نـمـحـأ/ م إعداد :

 : اآلتيةعليها العبارات  الدالةاكتب المصطلحات العلمية 

  .ه يساوي صفرا في الدورة الواحدة تيار يغير اتجاهه كل نصف دورة و معدل مقدار شدت -1

 (  التيار المتردد )           

شدة التيار المستمر الذي يولد كمية الحرارة نفسها الذي ينتجها التيار المتردد في مقاومة أومية لها  -2

 (  القيمة الفعالة لشدة التيار  )     نفس القيمة خالل الفترة الزمنية نفسها .

 . مسافة أفقية بين قمتيين متتاليتين لمنحني كل من فرق الجهد وشدة التيارأقرب  -3

 (  فرق الطور )          

 المقاومة التي تحول الطاقة الكهربائية بأكملها الي طاقة حرارية فقط و ليس لديها تأثير ذاتي . -3

 ( المقاومة الصرفة )          

 .معدومة Rكبير  و مقاومته األومية  Lالملف الذي له تأثير حثي , حيث أن معامل حثه الذاتي  -4

 (  الملف الحثي )          

 ( الممانعة الحثية )  الممانعة التي يبديها الملف لمرور التيار المتردد من خالله . -5

 ( الممانعة السعوية )  . خاللهالممانعة التي يبديها المكثف لمرور التيار المتردد  -6

ولكن تكون فيها المقاومة السعوية للمكثف تساوي الممانعة الحثية   R,L,Cدائرة تحتوي علي  -7

 (  دائرة الرنين )         . للملف الحثي
 كمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :أ

 .... لشدة التيار و الجهد. الفعالة عليها القيمة ....األجهزة الكهربية التي تعمل بالتيار المتردد يسجل  -1

 .... في الطور . متفقين = صفر , فأن شدة التيار و الجهد ...... ϕاذا كان فرق الطور  -2

 ..... أمبير 10 .....فإن شدته الفعالة تساوي  A   210إذا كانت القيمة العظمى لشدة التيار المتردد -3

 ..التتغيرالتيار المتردد المار في دائرة تحوي مقاومة صرفة فقط فإن مقاومة الدائرة ....إذا زاد تردد  -4

 ....... تزداد بزيادة تردد التيار المتردد فأن قيمة الممانعة الحثية للملف الحثي ........ -5

 ..العالي..لتردد و تمنع مرور التيار ذو ا ...المنخفضالملفات الحثية تسمح بمرور التيار ذو التردد... -6

 ........ مغناطيسية الملف الحثي النقي يحول الطاقة الكهرربائية الي طاقة ........ -7

 ..... عملية الشحن و التفريغ ........المكثف الكهربائي يسمح بمرور التيار المتردد من خالله بسبب  -8

 علي عند مرور التيار في دائرة تحوي  90فرق الجهد المتردد يتأخر عن شدة التيار بمقدار ْ -9

 فقط.... مكثف.....

 ....... للمكثف  المجال الكهربييختزن المكثف الطاقة الكهربائية في ....... -10

دد أكبر من تردد الرنين ..... عن التيار  و عند تريتأخرعند تردد أق من دائرة الرنين فان الجهد ...... -11

 ..... التيار . يسبق فأن الجهد ......

 ......... في الطور .متفقينعند تردد الرنين فأن الجهد و التيار .... -12

دائرة التيار المتردد المحتوية علي ملف ومكثف متساويا الممانعة تكون فيها زاوية فرق الطور بين  -13

 ......صفر.....الجهد وشدة التيار مساوية 

 ... الممانعة السعوية للمكثف . تساوي في دائرة الرنين تكون الممانعة الحثية للملف ...... -14

 ....... قيمة لشدة التيار . أكبر ..... قيمة لمقاومة الدائرة و ..... أقل في دائرة الرنين تكون ... -15
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 : ضع عالمة صح او خطأ امام العبارات االتية 
 

 (X)             القيمة الفعالة لشدة التيار تتناسب عكسيا مع شدته العظمي   -1

 (√) .التيار المتردد الجيبي هو التيار المتغير الشدة لحظياً كدالة جيبيه و االتجاه كل نصف دورة -2

 (√)  الفولتميتر القيمة الفعالة لشدة التيار و الجهد الكهربي .يقيس جهاز االميتر و  -2

 (√)       معامل الحث الذاتي للمقاومة الصرفة = صفر . -3

 (X)   قيمة موجبة فأن شدة التيار تسبق الجهد الكهربي . ϕاذا كان فرق الطور  -4

 (√)  متردد أو مستمر .قيمة المقاومة الصرفة ال تتغير بتغير نوع التيار المار سواء  -5

 (√)       الممانعة الحثية للملف ليست مقاومة أومية . -6

 (X)    الملف الحثي النقي يحول الطاقة الكهربائية الي طاقة حرارية . -7

 (X)     بزيادة تردد التيار فان الممانعة الحثية للملف ال تتغير . -8

 (X)   .بمصدر تيار مستمر تساوي صفراالممانعة السعوية لمكثف عندما يتصل  -9

 (X)    .يمانع المكثف مرور التيارات المترددة عالية التردد في دائرته -10

 (√)    المكثف ال يحول أي قدر من الطاقة الكهربائية الي طاقة حرارية . -11

 تساوي المجموع العددي لمقاومة كل منها . R,L,Cلدائرة تحتوي علي  Zالمقاومة الكلية  -12

             (X) 

 (√) أن الجهد الكلي هو المجوع االتجاهي للعناصر الثالث .ف  R,L,Cفي دائرة تحتوي علي  -13

 
 اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات االتية :

 في دائرة تيار متردد تحوي مقاومة صرفة فقط فإن المنحنى البياني المعبر عن تغير كل من   -1
(R, V RI: خالل دورة كاملة هو   ) 
 
 

 

 

            

 (L, V LIالبياني المعبر عن تغير كل من )في دائرة تيار متردد تحوي ملف نقي فقط فإن المنحنى  -2
 خالل دورة كاملة هو :   

 
 

 

             

 

( خالل C, V CIفي دائرة تيار متردد تحوي مكثفا فقط فإن المنحنى البياني المعبر عن تغير كل من ) -3

 دورة كاملة

 

 

 

            

θ θ θ θ 

RV 

RI RI 

RI 

RI 

RV 

RV 

RV 

θ θ θ θ 

LV 

LI LI 

LI 

LI 

LV 

LV 

LV 

θ θ θ θ 

LV 

LI LI 

LI 

LI 

LV 

LV 

LV 
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 اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :
 

   R المقاومة الصرفة -1

 طول الموصل -1    

 مساحة المقطع -2    

 نوع المادة . -3    

 

  L Xالممانعة الحثية لملف -2

 تردد التيار -1    

 الذاتي للملف .معامل الحث  -2    

 

 

  F Xالممانعة السعوية لمكثف -3

 تردد التيار -1    

 سعة المكثف -2    

 

   f تردد دائرة الرنين -4

 سعة المكثف -1   

 معامل الحث الذاتي للملف . -2   

 
 :  يأتيعلل لما 

 

 تصنع المقاومة األومية علي صورة ملف ملفوف لفا مزدوجا أو سلك مستقيم . -1

 

 يتالشي تأثير الحث الذاتيلكي 

 

 . تنعدم الممانعه الحثية للملف في دوائر التيار المستمر -2

 

 الن تردد التيار المستمر يساوي صفر , وبالتالي تنعدم قيمة الممانعة الحثية

 

 . الجهد يسبق التيار في دوائر التيار الممتردد التي تحتوي علي ملف حثي نقي -3

 

حيث يتولد في الملف تيار حثي يقاوم التيار االصلي للدائرة فيسبق بسبب الحث الذاتي للملف 

 الجهد التيار

 

 . يستخدم الملف الحثي في فصل الترددات العالية عن الترددات المنخفضة -4

 

مانعة الحثية تتناسب طرديا مع قيمة تردد التيار , وبالتالي التردد العمنخفض يجد ممانعة الن ال

 الدائرة , بينما التردد العالي يجد ممانعة حثية كبيرة و ال يمر في الدائرةحثية صغير ويمر في 
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 . يسمح المكثف بمرور التيار المتردد -5

 

بسبب عملية الشحن والتفريغ المتعاقبة التي تحدث وبالتالي يمر التيار برغم وجود مادة عازلة 

 بين لوحيه

 

 . ال يسمح المكثف بمرور التيار المستمر -6

 

ن تردد التيار المستمر يساوي صفر , وبالتالي تصبح الممانعة السعوية قيمة النهائية , ال

 وبالتالي تصبح الدائرة مفتوحة وال يمر التيار المستمر

 

 . يستخدم المكثف في فصل الترددات العالية عن الترددات المنخفضة -7

 

الدائرة و تمر , بينما الترددات المنخفضة الن الترددات العالية تجد ممانعة سعوية صغير في 

 تجد ممانعة حثية كبير فال تمر في الدائرة

 

 . ال تصلح المقاومة في فصل الترددات العالية عن المنخفضة -8

 

الن مقدار المقاومة األومية ال يتوقف علي تردد التيار , و بالتالي الترددات العالية و المنخفضة 

 تجد نفس المقاومة

 

 ماذا يحدث في الحاالت التالية :

 

 لمقدار المقاومة الصرفة بزيادة تردد التيار المتردد . -1

 ال تتغير , النها ال تتوقف علي التردد

 

 لمقدار المقاومة الصرفة عند استبدال مصدر التيار المتردد بمصدر تيار مستمر . -2

 ال تتغير

 

 المتردد  . لمقدار الممانعة الحثية بزيادة تردد التيار -3

 تزداد , النها تتوقف علي مقدار تردد التيار

 

 لمقدار الممانعة الحثية بزيادة معامل الحث الذاتي لملف . -4

 تزداد , النها تتوقف علي معامل الحث الذاتي للملف 

 

 لمقدار الممانعة الحثية عند استخدام تيار مستمر بدال من تيار متردد . -5

 التيار يصبح صفرتنعدم الن تردد 
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 لمقدار الممانعة السعوية بزيادة تردد التيار المتردد . -6

 تقل النها تتناسب عكسيا مع التردد

 

 لمقدار الممانعة السعوية بزيادة سعة المكثف . -7

 تقل النها تتناسب عكسيا مع سعة المكثف

 

 المتردد .لمقدار الممانعة السعوية عند استخدام تيار مستمر بدال من التيار  -8

 تصبح قيمة النهائية 

 

 ماذا يقصد بكل مما يلي :
 

 A rmsI 10 =الشدة الفعالة للتيار المتردد تساوي  -1

شدة التيار المستمر الذي يولد كمية الحرارة نفسها الذي ينتجها التيار المتردد في مقاومة أومية لها 

 . A 10نفس القيمة خالل الفترة الزمنية نفسها = 

 قارن بين كال مما يلي : 

1-  

 - = ϕ = zero ϕ = + ϕ وجه المقارنة

 

العالقة بين الجهد و 

 شدة التيار

 

 الطورمتفقين في 

 

 

 الجهد يسبق التيار

 

 الجهد يتأخر عن التيار

 

 في دائرة رنين : - -2

تردد أكبر من تردد  وجه المقارنة

 الرنين

 تردد مساوي 

 لتردد الرنين

تردد أكبر من تردد 

 الرنين

العالقة بين الجهد و 

 شدة التيار

 

 الجهد يسبق التيار

 

 متفقين في الطور

 

 

 التيارالجهد يتأخر عن 
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 دائرة تيار متردد تحتوي علي كال من : -3

 مكثف فقط ملف حثي نقي مقاومة صرفة وجه المقارنة

 

التمثيل 

االتجاهي 

لفرق الجهد 

 وشدة التيار

 
 

 

 

 

 

 زاوية الطور

 

 صفر

 

+ π/2 - π/2 

المقاومة 

 للتيار المتردد
R LX CX 

العالقة 

الرياضية بين 

الجهد فرق 

 والتيار

 

(ωt)sin max  =  V R V 

 

(ωt) Sin max= i  R(t) i  

 

 

π/2 ) +(ωt sin max  =  V L V 

 

(ωt) Sin max= i  L(t) i  

 

 

π/2 ) -(ωt sin max  =  V C V 

 

(ωt) Sin max= i  (t) Ci  

 

 

تتحول الطاقة 

 الكهربائية الي

 

 طاقة مغناطيسية طاقة حرارية
المجال طاقة كهربية في 

 الكهربي
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 :  نشاط عملي 

 ارسم دائرة الرنين مع ذكر خواصها : -1
 

 الممانعة الحثية تساوي الممانعة السعوية . -1

مقاومة الدائرة الكلية تسااااااااوي مقدار المقاومة األومية فقط .  -2

تالي يمر عندها أكبر قيمة للتيار  لدائرة , وبال وهي أقل مقاومة ل

 الكهربي .

شاااادة تيار الرنين هي أكبر قيمة لشاااادة التيار التي تسااااري في  -3

 الدائرة .

 الجهد الكلي في الدائرة يساوي الجهد علي المقاومة األومية . -4
 

 استنتج :

 يقالممانعة الحثية لملف حثي ن -1

 

α f LX 

α L LX 

α f L LX 

f L ثابت=  LX 

= 2π f L LX 

= ω L LX 
 

  لمكثفالممانعة السعوية  -3
𝟏

𝒇
α  CX 

𝟏

𝐂
α  CX 

𝟏

𝐟 𝐂
α  CX 

𝟏

𝐟 𝐂
 CX  =ثابت 

𝟏

𝟐𝛑 𝐟 𝐂
=  CX                                   

𝟏

𝛚 𝐂
=  CX                                     

 

 تردد الدائرة في حالة الرنين -4

 

C= X LX 

  𝟐𝛑 𝐟 𝐋 =
𝟏

𝟐𝛑 𝐟 𝐂
 

 

𝒇𝟎
𝟐  = 

𝟏

𝟒𝛑𝟐 𝐋 𝐂
 

𝟏

𝟐 𝛑√𝐋 𝐂 
=   0f 
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 جاسم الخرافيثانوية         وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء      منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -عشر    أسئلة متابعة للصف الثاني

 
 لـيـبـد نـمـحـأ/ م إعداد :

 : اآلتيةعليها العبارات  الدالةاكتب المصطلحات العلمية 
 

حزمه من مستويات الطاقة القريبة من بعضها البعض والمتداخله معا في مجموعه كبيرة من الذرات -1

 (نطاق الطاقة)           

 (الموصالت)  مواد تتميز بعد وجود نطاق محظور بين نطاقي التكافؤ والتوصيل -2

 (العوازل) بين نطاقي التكافؤ والتوصيل فجوة طاقة كبيرة جدا وجود بمواد تتميز  -3

 

بشوائب في  مواد ال تسمح بمرور التيار الكهربائي خاللها إذا كانت نقية وتسمح بمروره عند تطعيمها -4

 (اشباه الموصالت)          بلورتها

 مقدار الطاقة االزمة لكي ينتقل الكترون من نطاق التكافوء الي نطاق التوصيل -5

 (طاقة الفجوة)           

 (فجوة الطاقة)  طاقة تساوي الفرق بين طاقة نطاق التوصيل و طاقة نطاق التكافؤ . -6

دول الدوري حيث يمكن تغير درجة توصيلها الكهربية بتغير درجة عناصر المجموعة الرابعة من الج -7

 (أشباه الموصالت)         حرارتها او تطعيمها

عملية اضافة ذرات عناصر فلزية ثالثية التكافؤ او الفلزيه خماسية التكافؤ لبلورة شبه موصل نقي -8

 (التطعيم)           

 بلورة نقية من اشباه الموصالت ظهور الكترون حرنوع الشوائب التي تنتج عند اضافتها الى  -9

 (ذرات مانحة)            

  ثقبنوع الشوائب التي تنتج عند اضافتها الى بلورة نقية من اشباه الموصالت ظهور  -10

 (ذرات متقبلة)            

 بلورات لمواد شبه موصلة مطعمة بذرات عناصر ال فلزية ) خماسية التكافؤ( -11

           (N-Type) 

) الثالثي التكافؤ ( ( Ga( مطعمة بشوائب من الجاليوم   ) Geبلورة شبه موصل من الجرمانيوم ) -12

            (P-Type) 

موصل من النوع  عن التصاق بلورة شبه موصل من النوع السالبة مع بلورة شبه الناشئالسطح  -13

 (الوصلة الثنائية)          الموجب

 الكترونية تنتج من التحام بلورتين احدهما من النوع الموجب واالخري من النوع السالبقطعة  -14

 (الوصلة الثنائية)            

 بلورة احدايه يطعم أحد طرفيها بشوائب مانحه والطرف االخر بشوائب متقبله -15

 (الوصلة الثنائية)           

من النوع السالب و يطلي السطحان الخارجيان  شبه موصل من النوع الموجب ملتحم بشبه موصل -16

 (الوصلة الثنائية)     بمادة موصلة من أجل وصلها بأسالك كهربية 

 منطقة علي جانبي الوصله الثنائيه تكونت فيها شحنه فراغيه وتخلو من نوعي حامالت الشحنه -17

 (منطقة االستنزاف)            
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 علميا :كمل العبارات االتية بما يناسبها أ
 

... ألتجاه  المعاكس في اشباه الموصالت يسير الثقب في اتجاه المجال الكهربي وهو االتجاه ..... -1

 حركة االلكترونات .

إذا احتوت بلورة جرمانيوم على شوائب من عنصر ثالثي التكافؤ تصبح بلورة شبه الموصل من  -1

 ..……… الموجب ……النوع 

 تزداد درجة توصيل بلورة شبه الموصل للتيار الكهربي بزيادةفي درجة الحرارة الثابتة  -2

 ..……… التطعيم نسبة …… 

 .في درجة حرارة ثابتة.…… نسبة الشوائب …شبه الموصل غير النقية بزيادة  بلورةتقل مقاومة  - 3

. بينما …الثالثة…الذرة المتقبلة في بلورة شبه الموصل الموجبة هي ذرة عنصر من المجموعة  -4

 .التكافؤ  ………… خماسية ……الذرة المعطية هي الذرة الشائبة 

 

 
 : ضع عالمة صح او خطأ امام العبارات االتية 

 

 (x)   تزداد المقاومة الكهربية ألشباه الموصالت النقية بارتفاع درجة حرارتها . -1

التساوي عدد حامالت الشحنة في بلورة شبه الموصل النقية يكون عدد حامالت الشحنة الموجبة  -2

 (x)            السالبة .

عند تطعيم بلورة جرمانيوم النقية بشوائب من أحد عناصر المجموعة الرابعة مثل الكربون نحصل  -3

 P – Type  .         (x)على شبه موصل 

مح بمروره عند أشباه الموصالت هي المواد التي ال تسمح بمرور التيار الكهربي وهي نقية بينما تس -4

 (√)           تطعيمها بالشوائب . 

 توصل التيار فإنهاعند توصيل بلورة شبه الموصل السالبة مع مصدر  التيار المتردد  - 5

 (√)           في أي اتجاه .  

 (x)     بلورة شبه الموصل الموجبة تكون موجبة الشحنة والجهد . -6

 (√)    بلورة شبه الموصل السالبة أو الموجبة تكون متعادلة كهربائيا .  -7

 تعرف أشباه الموصالت السالبة بأنها بلورات لمواد شبه موصلة مطعمة بذرات عناصر  -8

 (x)          ال فلزية رباعية التكافؤ .

 الشحنة الموجبة . في البلورة النقية يكون عدد حامالت الشحنة السالبة مساويا لعدد حامالت -9

             (√) 

شحنة األغلبية والفجوات حامالت الهي  اإللكتروناتتكون    N – Typeفي البلورة من نوع  -10

 (√)          شحنة األقلية حامالت ال

ينشأ مجال كهربي داخلي يكون   P/Nعند توصيل البلورات ) التصاقها ( لتكوين وصلة ثنائية  -11

 (√)          . باتجاه البلورة الموجبة 

 

جهد موجب  Pللتيار الكهربي أكبر ما يمكن في حالة إعطاء البلورة   P/Nمقاومة الوصلة  -12
 (x)         جهد سالب . Nوالبلورة الموجبة 

 (√)  بمرور التيار في حالة التوصيل األمامي فقط .  P/Nتسمح الوصلة الثنائية  -13

 عند توصيل الوصلة في االتجاه العكسي يقل جهد الحاجز على جانبي الوصلة بمقدار كبير . -14

             (x) 
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 اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات االتية :

 ( بها:Nبلورة شبه الموصل من النوع السالب )  -1

            شحنات سالبة فقط                       شحنات سالبة أكثر من الشحنات الموجبة 

         شحنات سالبة أقل من الشحنات الموجبة  شحنات سالبة تساوي الشحنات الموجبة 
 
 ( هو نتيجة :Pالثقب في نصف الموصل من النوع الموجب ) -2

              زيادة االلكترون                نقص اإللكترون             زيادة ذرة نقص ذرة 
 
 إذا استبدلت إحدى ذرات بلورة سيليكون نقية بذرة فلز األلمونيوم ثاللثية التكافؤ فإننا نحصل على : -3

  شبه موصل من النوع الموجب    شبه موصل من النوع السالب 

 ( وصلة ثنائيةN-P )    بلورة عازلة تماماً للتيار الكهربائي 
 
 ( : Rفي الشكل المقابل سيكون التيار المار خالل المقاومة ) -4

 متردد   مستمر ثابت الشدة 

  مكبر   مستمر متذبذب 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 الكهربائي خاللها :إحدى التوصيالت التالية ألشباه الموصالت ال تسمح بمرور التيار  -5

 

 

            

 

 

 

         

  

 

 

( لتكوين وصل ثنائية )دايود( فإن P( مع بلورة شبه موصل )Nعند التصاق بلورة شبه موصل ) -2

 (    تكتسب :Nالبلورة )

  ( جهداً سالباً والبلورةP                     ًجهداً موجبا )   ( جهداً سالباً والبلورةP ً  ( جهداً سالبا

  ( جهداً موجباً والبلورةP                    ًجهداً موجبا )  ( جهداً موجباً والبلورةP ً  ( جهداً سالبا

 
 

R 

 مصدر متردد

 (Nبلورة )

N P 

N P 
N P 
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 :  يأتيعلل لما 

  

 .طاقة الفجوة بين نطاقي التكافؤ والتوصيل هي التي تحدد الخواص الكهربائية للمادة -1

كترون من نطاق التكافؤ الي نطاق التوصيل أللفجوة الطاقة يزداد صعوبة انتقال األن بزيادة 

 وبالتالي يقل التوصيل الكهربي للمادة 

 

 

 . يزداد توصيل أشباه الموصالت النقية للتيار بزيادة درجة الحرارة -2

مما بزيادة درجة الحرارة يحدث كسر في بعض روابط البلورة و ينتج عنه اكترون حر وثقب 

 يعمل علي تحسين الخواص الكهربية للبلورة

 

 

 .علي الرغم من التسمية لبلورة شبه الموصل موجبة أو سالبة إال أنها متعادلة كهربائياً. -3

 

 الن عدد الشحنات الكهربية الموجبة في البلورة يساوي عدد الشحنات السالبة

 

 

بتوصيل التيار الكهربائي بينما   (P)أو البلورة   (N)من بلورة شبه الموصل  تقوم كالً  -4

 .بلورة شبه الموصل النقي تكاد ال توصل التيار الكهربائي

 

الن البلورة المطعمة يضاف اليها شوائب تعمل علي زيادة عدد حامالت الشحنة فيها بصورة 

 كبيرة مما يساعد في تحسين الخواص الكهربية للبلورة بصورة كبيرة

 

 

 ر التيار الكهربائي في حالة التوصيل األمامي.الوصلة الثنائية تمر -5

 

في   inE) للبطارية ( معاكس للمجال الكهربي الداخلي للدايود  exEيكون اتجاه المجال الكهربي الخارجي 

 منطقة االستنزاف , مما يقلل من سمكها و يقلل مقاومتها ويؤدي ذلك الي مرور تيار كهربي في الدائرة 

 

 

 الوصلة الثنائية ال تمرر التيار الكهربائي في حالة التوصيل العكسي.  - 6

 

  inE) للبطارية ( نفس اتجاه المجال الكهربي الداخلي للدايود  exEيكون اتجاه المجال الكهربي الخارجي 

 في منطقة االستنزاف , مما يزيد من سمكها و يزيد مقاومتها ويؤدي ذلك الي  عدم مرور تيار كهربي في

 الدائرة

 

 تعمل الوصلة الثنائية كموصل جيد كما تعمل كعازل جيد بالنسبة للتيار المتردد. - 7

 

في نصف الدورة األول للتيار المتردد يكون الدايود في وضع االنحياز األمامي و بالتالي يعمل كموصل 

األنحياز العكسي و للتيار و عندما يعكس التيار اتجاه في نصف الدورة الثاني يكون الدايود في وضع 

 يعمل كعازل للتيار الكهربي
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 تعمل الوصلة الثنائية كمفتاح كهربي . -8

 

وصل للتيار الكهربي و يمر التيار وعند توصيل معند توصيل الوصلة في وضع األنحياز األمامي تعمل ك

 الوصلة في وضع االنحياز العكسي تعمل كعازل للتيار الكهربي و تمنع مرورو التيار

 

 .الوصلة الثنائية تقوم التيار المتردد - 9

 

في نصف الدورة األول للتيار المتردد يكون الدايود في وضع االنحياز األمامي و بالتالي يعمل كموصل 

للتيار و عندما يعكس التيار اتجاه في نصف الدورة الثاني يكون الدايود في وضع األنحياز العكسي و 

 لتالي ال يمر من التيار اال نصف الدورة الموجب فقطو با يعمل كعازل للتيار الكهربي

 

 ماذا يحدث في الحاالت التالية :

 

 عند رفع درجة حرارة بلورة شبه موصل نقية . -1

 يحدث كسر في الروابط و يتحرر الكترونات و تتكون فجوات و تقل مقاومة شبه الموصل 

 

 ثالثي التكافؤ إذا احتوت بلورة الجرمانيوم علي شوائب من ذرات عنصر -2

 

 يتكون بلورة شبه موصل من النوع الموجب نتيجة ظهور ثقوب في البلورة

 

 عند تطعيم بلورة شبه موصل نقية بذرة عنصر الفلزية خماسية التكافؤ . -3

 

 تتكون بلورة شبه موصل من النوع السالب نتيجة ظهور الكترون حر في البلورة

 

 االنحياز االمامي  . عند توصيل الوصلة الثنائية بطريقة -4

 

 تقل مقاومة الوصلة و تعمل كموصل للتيار الكهربي

 

 جهدا موجبا . N-typeو البلورة  جهدا سالبا  P-typeعند اعطاء البلورة  -5

 

 تزداد مقاومة الوصلة و تعمل كعازل للتيار الكهربي
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 ماذا يقصد بكل مما يلي :
 

 الوصلة الثنائية  -1

الموجب ملتحم بشبه موصل من النوع السالب و يطلي السطحان الخارجيان بمادة شبه موصل من النوع 

 موصلة من أجل وصلها بأسالك كهربية

 

 تقويم نصف موجي للتيار المتردد -1

 

 تحويل التيار المتردد الي تيار متغير الشدة ثابت االتجاه ) نحصل علي الجزء الموجب فقط من التيار (

 

 

 قارن بين كال مما يلي : 

  المواد المواصله والعازله واشباه الموصالت : -1

 

 المواد شبه الموصلة المواد العازلة المواد الموصلة وجه المقارنة 

 التعريف

مواد تتميز بعد وجود 

نطاق محظور بين 

نطاقي التكافؤ 

 والتوصيل

مواد تتميز بوجود 

فجوة طاقة كبيرة جدا  

التكافؤ بين نطاقي 

 والتوصيل

عناصر المجموعة 

الرابعة من الجدول 

الدوري حيث يمكن تغير 

درجة توصيلها 

الكهربية بتغير درجة 

 حرارتها او تطعيمها

 متغيرة  كبيرة  صغيرة جدا مقاومتها للتيار

 ev 12و  ev 4بين  صفر (Egطاقة الفجوة )
أكبر من صفر و أقل من 

4 ev 
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 من مادة الجرمانيوم من حيث  ( N )وبلورة شبه الموصل السالبة  ( P )بلورة شبه الموصل الموجبة  -2

 

 Nالبلورة  Pالبلورة  وجه المقارنة

نوع حامالت 

 االكثرية الشحنة
 األلكترونات الثقوب

تكافؤ الذرة 

 الشائبة
 خماسي ثالثي

 ذرة مانحة ذرة متقبلة اسم الذرة شائبة

حركة حامالت 

 االكثرية الشحنة
 عكس اتجاه التيار االصطالحي مع اتجاه التيار االصطالحي

حامالت الشحنة 

 االقلية
 الثقوب االلكترونات

 

 

 :  وصلة الثنائية العكسي في ال و األنحيازاالمامي  األنحياز -3

 

 العكسي األنحياز االمامي ألنحيازا وجه المقارنة

 توصيل البطارية

 

 القطب الموجب  pالبلورة 

 بالقطب السالب  Nالبلورة 

 

 القطب السالب  pالبلورة 

 بالقطب الموجب  Nالبلورة 

اتجاه مجال 

 البطارية

 

 عكس المجال الداخلي للدايود

 

 نفس اتجاه المجال الداخلي للدايود

سمك منطقة 

 االفراغ

 

 صغيرة

 

 كبيرة

 مقاومة الوصلة

 

 صغيرة

 

 كبيرة

 شدة التيار المارة

 

 كبيرة

 

 صغيرة جدا
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 اشرح عمليا كال من :

 

 بين كيف يمكنك تكوين كل مما يلي مع التوضيح بالرسم -1  

 ( .  Pبلورة شبه موصل من النوع ) -1         

 

عند تطعيم بلورة شبه الموصل النقية بعناصر المجموعة الثالثة ) فلزات ( والتي تحتوي علي 

لها , وبالتالي فأنها تنشي ثالث روابط تساهمية مع ذرات  ثالث الكترونات في مستوي التكافؤ

شبه الموصل بينما يبقي األلكترون الرابع في ذرة السيليكون ليكون رابطة تساهمية ناقصة 

مع الذرة الثالثية , يسمي هذا األلكترون الناقص ثقبا ,  و يتم التوصيل الكهربي بواسطة 

 . الثقوب وتتحسن الخواص الكهربية للبلورة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلورة شبه موصل من النوع السالب -2 

 

 

عند تطعيم بلورة شبه الموصل النقية بعناصر المجموعة الخامسة ) الفلزات ( والتي تحتوي 

علي خمس الكترونات في مستوي التكافؤ لها , وبالتالي فأنها تنشي أربع روابط تساهمية مع 

الخامس حر الحركة ويتمكن بسهولة من القفز الي ذرات شبه الموصل بينما يبقي األلكترون 

 نطاق التوصيل وتتحسن الخواص الكهربية للبلورة .
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للوصييييله الثنائيه موضييييحا اتجاه المجاالت الكهربيه داخل وخار  الوصييييله  االماميه  طريقة توصيييييل -3

 واتجاه التيار الكهربي االصطالحيواتجاه حركة حامالت الشحنه 

 

 

بالقطب السالب للبطارية , يسمي هذا  Nبالقطب الموجب للبطارية و البلورة   Pعند توصيل البلورة 

) للبطارية ( معاكس للمجال  exEالتوصيل باالنحياز االمامي , يكون اتجاه المجال الكهربي الخارجي 

في منطقة االستنزاف , مما يقلل من سمكها و يقلل مقاومتها ويؤدي ذلك   inEالكهربي الداخلي للدايود 

 الي مرور تيار كهربي في الدائرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(في تقويم التيار الكهربائي المتردد  تقويم نصييييف موجي مع  P/Nكيفية اسييييتخدام الوصييييلة الثنائية ) -4

 توضيح االجابة برسم الدائرة  المستخدمة وشكل منحنى التيار قبل وبعد التقويم

       

 

عند توصيل الدايود في دائرة تيار كهربي متردد , نالحظ ان في نصف الدورة األول للتيار المتردد يكون 

 المامي فيعمل كموصل للتيار الكهربي و يمر التيار الكهربي .الدايود في وضع االنحياز ا

 

في نصف الدورة الثاني من التيار الكهربي يعكس التيار الكهربي اتجاهه و بالتالي يكون الدايود في  -

 وضع االنحياز العكسي , وبالتالي يعمل الدايود كعازل للتيار الكهربي وال يمر التيار .
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 جاسم الخرافيثانوية         وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء      منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -عشر    أسئلة متابعة للصف الثاني

 
 لـيـبـد نـمـحـأ/ م إعداد :

 : اآلتيةعليها العبارات  الدالةاكتب المصطلحات العلمية 
 

تحصران بينهما شريحة رقيقة   pوصلة ثالثية تتكون من شريحتين من أشباه الموصالت الموجبة -1

 ( PNPترانستور  )          Nمن النوع السالب 

 (   B القاعدة ) الطبقة الوسطي في الترانزستور والتي لها اقل سمك واقل شوائب -2

 البلورة الطرفية في الترانزستور والتي تحتوي علي اعلي نسبة شوائب -3

 (  E  الباعث ) 

 (   Cالمجمع )    البلورة الطرفية في الترانزستور االكبر حجما  -4

 ( الباعث المشترك ) يستخدم في تكبير الجهد والقدرة  رالترانزيستوأحد توصيالت  -5

 ( βمعامل التكبير ) ستور .للترانزالنسبة بين شدة تيار المجمع إلى شدة تيار القاعدة  -6
 .تيار القاعدة او انخفاضها الي ازدياد تيار المجمع او انخفاضهاالنسبة الثابتة بين ازدياد  -7

 ( βمعامل التكبير )          
 ( αنسبة كسب التيار )    النسبة بين تيار المجمع إلي تيار الباعث  . -8
 
 كمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :أ

 

 …… المجمع …و  ……الباعث ……… يتساوى تقريبا كل من شدة تيار  رالترانزيستوفي  -1
 

 بلورة شبه الموصل التي تدخل ضمن تركيب الترانزستور والتي تحتوي أكبر نسبة شوائب تسمى -2

 .. … القاعدة ……. بينما التي تحتوي على أقل نسبة شوائب تسمى … الباعث … 
 

(   ma 0.4القاعدة ) وشدة تيار( 50mAكانت شدة تيار الباعث في الترانزستور في لحظة ما )  إذا -3

  ma ……49.6………فان شدة تيار المجمع = 
 

 عند توصيل ترانزستور بطريقة الباعث المشتركة فان معظم تيار الباعث يتجه نحو -4

 ......…القاعدة ………ونسبة قليلة منه تتجه نحو  ……… المجمع …… 
 

 في طريقة الباعث المشتركة دائما أكبر من الواحد الصحيح  معامل التكبير مقدار  -5

 ……… BI …….. أكبر من … CI……وذلك ألن 

 ...     الجهد و القدرة  عند توصيل الترانزستور بطريقة الباعث المشتركة نحصل على تكبير في .... -6

 ......... صفر عند توقف تيار القاعدة فأن تيار الباعث و المجمع يساوي ......... -7

تساوي  αفأن نسبة كسب التيار  200يساوي  βاذا كان معامل التكبير في الترانزستور  -8

.....0.995....... 
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 : ضع عالمة صح او خطأ امام العبارات االتية 
 

 (√)       (  (P - N - Pالترانزستور المرسوم من نوع  -1

 

 

عندما تكون وصلة المجمع والقاعدة في حالة انحياز عكسي ووصلة     NPNنوع الترانزستور  -2

  (√)   الباعث والقاعدة في حالة انحياز امامي ويكون جهد القاعدة والمجمع موجباً .  

 (X)  .المشترك  ليعمل ) كمكبر ( للجهد والقدرة قاعدةيوصل الترانزستور بطريقة ال -3

  NPNو   PNPفي الترانزستور من النوعين  و معامل التناسبين معامل التكبير يستخدم نفس قوان -4

             (√) 
 اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات االتية :

 

 في الترانزستور الموضح بالشكل المقابل يكون :  -1

       الباعث من النوع السالب والمجمع من النوع الموجب 
       الباعث من النوع الموجب والمجمع من النوع السالب 
       المجمع من النوع الموجب والقاعدة من النوع الموجب 
       المجمع من النوع السالب والقاعدة من النوع الموجب 

 
 
 ( من األشكال التالية هو :N – P – Nالشكل الصحيح للترانزستور من النوع ) -2
 
 

                
 
 
 
 

                  
 
 
 

 فانه يتم توصيل: المشترك باعثبطريقة ال  NPNرالترانزستو توصيل عند  -3

  (أماميا . القاعدة – الباعثقاعدة ( أماميًا و )  - المجمع ) 
  (المجمع -  ) وجهد القاعدة والمجمع موجب.( أماميا  القاعدة – الباعثو )  عكسياً قاعدة 
  (المجمع -  ) وجهد القاعدة والمجمع سالب .( أماميا  القاعدة – الباعثو )  عكسياً قاعدة 
  (عكسياً القاعدة – الباعثقاعدة ( عكسيًا و ) - المجمع ) 

 

 
 

 
 

C E 

B 

C E 

B 

C E 

B 

C E 

B 

C E 

B 
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 :  يأتيعلل لما 

  

عث عند توصيل الترانزستور بطريقة الباعث لباتكون شدة التيار المجمع قريبة من شدة تيار ا -1
 المشترك .

 
نظرا لضاله سمك شريحة القاعدة و انخفاض نسبة التطعيم فيها , وارتفاع نسبة التطعيم في الباعث فأن 

 معظم تيار الباعث ينفذ الي المجمع وال يخرج من القاعدة اال تيار بسيط
 
 بكثير من تيار المجمع.تيار القاعدة  في الترانزستور أصغر  - 2
 

نظرا لضاله سمك شريحة القاعدة و انخفاض نسبة التطعيم فيها , وارتفاع نسبة التطعيم في الباعث فأن 
 معظم تيار الباعث ينفذ الي المجمع وال يخرج من القاعدة اال تيار بسيط

 
 
  المشترك . المجمع عند توصيل الترانزستور بطريقة الباعثالى عث لباتيار ايتجه معظم  -3
 

نظرا لضاله سمك شريحة القاعدة و انخفاض نسبة التطعيم فيها , وارتفاع نسبة التطعيم في الباعث فأن 
 معظم تيار الباعث ينفذ الي المجمع وال يخرج من القاعدة اال تيار بسيط

 
 
 شدة تيار الباعث يساوى تقريبا شدة تيار المجمع في الترانزستور . -4
 

شريحة القاعدة و انخفاض نسبة التطعيم فيها , وارتفاع نسبة التطعيم في الباعث فأن نظرا لضاله سمك 
 معظم تيار الباعث ينفذ الي المجمع وال يخرج من القاعدة اال تيار بسيط

 
 
 دائما معامل التكبير أكبر بكثير من الواحد الصحيح  -5
 

 يكون خارج القسمة دائما أكبر من الواحد الصحيحالن تيار المجمع دائما أكبر من تيار القاعدة و بالتالي 

 

 نسبة كسب التيار دائما أقل من الواحد الصحيح بقليل . -6

الن تيار المجمع أقل من تيار الباعث بمقدار بسيط و بالتالي يكون خارج القسمة اقل من الواحد الصحيح 

 بمقدار بسيط
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 قارن بين كال مما يلي : 

 والترانزستور :الدايود  -1

 

 الوصلة الثالثية )ترانزستور( الوصلة الثنائية) دايود ( وجه المقارنة 

رمزه في الدوائر 

 الكهربائية

 

 

 

وظيفتها في 

 الدائرة الكهربائية 

 تكبير القدرة و الجهد تقويم التيار المتردد

 الباعث المشترك :عند توصيل الترانزستور بطريقة  -2

 NPNترانزستور  PNPترانزستور  وجه المقارنة 

جهد القاعدة و 

 المجمع 

 موجب سالب

 

 جهد الباعث

 

 موجب

 

 سالب

 

 

 دائرتي االدخال واالخراج في الترانزستور  -4

 (outputخرج )مدائرة ال (inputدخل )مدائرة ال وجه المقارنة 

 عكسي امامي طريقة التوصيل

 

 

 

C E 

B 



35 

 

 الباعث والقاعدة و المجمع -3

 وجه المقارنة 
 

 الباعث

 

 

 القاعدة

 

 المجمع

 

 نسبة التطعيم

 

 

 أكبر

 

 أقل

 

 متوسط

 

 السمك

 

 

 متوسط

 

 أقل

 

 أكبر

 

 التوصيل الكهربي

 

 

 أكبر

 

 أقل

 

 متوسط

 

 المقاومه

 

 

 أقل

 

 أكبر

 

 متوسط

 

 الرمز

 

 

E 

 

B 

 

C 

 

 اشرح عمليا كال من :
 

 الكترونية موضحة في الرسم :امامك قطعة  -1  

 ........... ترانزستور اسم القطعة .............. -أ

 ............. PNP نوع القطعة ............ -ب

 وضح علي الرسم اسم كل جزء من القطعة . –ج 

 ة .القدرأكمل الرسم لتوصيل القطعة لتعمل كمكبر للجهد و  -د
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 جاسم الخرافيثانوية         وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء      منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -عشر    أسئلة متابعة للصف الثاني

 
 لـيـبـد نـمـحـأ/ م إعداد :

 : اآلتيةعليها العبارات  الدالةاكتب المصطلحات العلمية 
 

خواص  أخرى و يحمل نموذج للذرة اعتبر أن الذرة أصغر جزء من المادة ال يمكن تقسيمه ألجزاء  -1

                                      (  نموذج دالتون )            المادة .

تشبه بذور البطيخ   نموذج للذرة اعتبر أن الذرة مؤلفة من كتلة موجبه تحتوي على الكترونات -2

      ( نموذج طومسون )    الموزعة باللب األحمر ) الكتلة الموجبة ( .    

الشحنة و محاطة بإلكترونات  نموذج للذرة اعتبر أن الذرة تتكون من نواة صغيرة و كثيفة موجبة -3

 ( نموذج رذرفورد )     سالبه الشحنة تدور حول النواة .         

 تدور الكواكب حول الشمس.    نموذج للذرة اعتبر أن اإللكترونات تدور حول النواة في مدارات كما -4

                                            (   نموذج بور )          

نبضات متتابعة و متصلة من الطاقة منفصلة عن بعضها البعض و هي أصغر مقدار يمكن  أن يوجد  -5

 (  الفوتون )     منفصال من الطاقة .                      

 (  طاقة الفوتون )   أصغر مقدار من الطاقة يمكن أن يوجد منفصالً .        -6

 (  ثابت بالنك ) .                        ( ƒ )وتردده   (E)النسبة بين طاقة الفوتون -7

 ( االلكترون فولت ) 1Vهو الشغل المبذول لنقل الكترون بين نقتطين فرق الجهد بينهم  -8

 .                               تردد مناسب نتيجة سقوط ضوء له , من فلزات معينة  اإللكتروناتانبعاث -9

              ( الكهروضوئيةالظاهرة    )          

 .                                                               االلكترونات المنبعثة من سطح فلز معين عند سقوط ضوء له تردد مناسب-10

 ( االلكترونات الضوئية    )          

               . له تردد مناسب عند سقوط ضوء تنبعث منه االلكترونات  لوح معدني حساس للضوء-11

                                              (  الباعث      )          

 (  دالة الشغل )      أقل مقدار للطاقة الالزمة لتحرير اإللكترون من سطح فلز.  -21

 ررة من الباعث                                                       أكبر فرق جهد بين السطح الباعث و المجمع يؤدي الى ايقاف اإللكترونات المتح-13

 (  جهد القطع )          
 كمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :أ

 

مهد ..... مما  االطياف الخطية.....النظرية الكالسيكية في الفيزياء موقف العاجز في تفسير وقفت  -1

 االطياف علم لظهور

ال تنبعث وال تمتص بشكل سيل مستمر ومتصل وإنما تكون على صورة وحدات الطاقة اإلشعاعية  -2

(Units أو نبضات متتابعة ومنفصلة عن بعضها بعضا تسمى ) كمات ...أو  ..... فوتون ...كل منها ... 

لتحرير اإللكترون من سطح فلز دون إكسابه طاقة حركية يجب أن تكون طاقة الفوتون الساقط  -3

 دالة الشغل للفلز.     ……… أكبر او تساوي ………

سقط ضوء أحادي اللون على سطح فلز فلم تتحرر منه إلكترونات ، وبالتالي فإن تردد الضوء الساقط  -4

 تردد العتبة للفلز.من     ……… أقل ………
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 يتناسب المعدل الزمني النبعاث اإللكترونات الضوئية من سطح فلز تناسباً طردياً مع -5

  ………… شدة التيار ………… 

 علي تتوقف سرعات اإللكترونات الضوئية المنبعثة من سطح فلز معين ، ال -6

 الساقط على سطح الفلز. …………شدة الضوء………… 

 ……… تردده …………تتناسب طاقة الفوتون طردياً مع  -7

  ……… فوتونات …………يصدر الضوء على شكل وحدات من الطاقة تسمى  -8

اإلشعاع  ……طاقة………يمكن أن تنبعث إلكترونات ضوئية من سطح أي فلز إذا كان مقدار  -9

 الكهرومغناطيسي الساقط مناسباً.

 ..... m7-4x10 ...... يساوي (  ( فإن طوله الموجي )  1410  ×7.5)  Hzفوتون تردده  -01

فإن تـردد العتبة لهـذا الفلز بوحدة      e.v ( 2.2 )إذا علمت أن دالة الشغل لفلـز الصوديوم   - 11

 .......                                                               Hz 145.3x10الهرتـز يســاوي ........

 فإن تردده بوحدة الهرتز يساوي M7-X10( 4  (يساوي   )  (فوتون طوله الموجي     - 21

 ... Hz 14 7.5x10..... 

 ......          نوع الفلز عند سقوط الضوء على سطح فلز فإن تردد العتبة للفلز يتوقف على ..... – 31

..........الموجة ، وعكسيا  تردد يتناسب مقدار الطاقة التي يحملها الفوتون تناسبا طردياً مع ...... - 14

 ....الموجة الطول الموجي .....مع 

 يتناسب نصف قطر المدار المتاح لإللكترون في ذرة الهيدروجين تناسبا طرديا مع -15

 …………مربع رتبة المدار ………

فإن نصف قطر المدار الثالث  ( r)إذا كان نصف قطر المدار األول في ذرة الهيدروجين  -16

 ……… 9r …………يساوي
 

 

 : ضع عالمة صح او خطأ امام العبارات االتية 

أن الذرة أصغر جزء من المادة ال يمكن تقسيمه إلى أجزاء أخرى ويحمل خواص  دالتون  اعتبر -1

 (√)             .المادة

 (√)    .افترض راذرفورد أن الشحنة الموجبة للذرة تتمركز في نواتها -2

 (√)     .تطلق طيفا مستمراً بحسب نموذج راذرفورد فإن الذرة  -3

بينت ظاهرة األطياف الخطية للذرة أن انبعاث االشعة لم يكن متصال مما أدى وضع النظرية  -4

 (√)         .الكالسيكية في موقف العاجز

 (x)  .عندما ينتقل اإللكترون إلى مستوى طاقة أعلى فإنه يفقد كمية محددة من الطاقة -5

 .بزيادة تردد األشعة الساقطة عليه سطح فلزيزداد عدد االلكترونات المنطلقة من  -6

             (x) 

يستطيع ضوء أحمر ساطع أن يحرر الكترونات من سطح معدن في حين ضوء أزرق خافت ال يستطيع  -7

 (x)        .لكترونات من نفس الفلزاال ان يحرر

 (√)      ضوء الساقط.جهد اإليقاف ال يتوقف على شدة ال -8

نبعاث اإللكترونات الضوئية من سطح فلز تناسباً طردياً مع شدة الضوء الساقط عليه.امعدل يتناسب  -9

             (√) 

 (√)   يزداد جهد اإليقاف لسطح بعاث معين بزيادة تردد الضوء الساقط عليه. -10

 (√)      تتناسب طاقة الفوتون تناسباً طردياً مع تردده. -11

 (√)    ( باختالف نوع الفلز. oيختلف تردد العتبة الكهروضوئية )  -12

 ال تتحرر اإللكترونات من سطح الفلز البعاث إذا كان تردد الضوء الساقط مساوياً لتردد عتبة الفلز -13

             (x) 
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فإن كل فوتون يكون  عندما تسقط فوتونات ضوء مناسب على سطح فلز بعاث لإللكترونات الضوئية -14

 (√)      مسئوالًعن تحرير إلكترون واحد فقط من سطح الفلز.

طاقة الحركة لإللكترونات الضوئية المنبعثة من سطح معدني ، تزداد كلما نقص الطول الموجي  -15

 (√)          على السطح. الضوء الساقط

بزيادة تردد األشعة الضوئية الساقطة  سطح الفلزتزداد سرعة اإللكترونات الضوئية المنطلقة من  -16

 (√)             عليه.

إذا زادت شدة الضوء الساقط على سطح فلز بعاث لمثلي ما كانت عليه فإن السرعة العظمى ألسرع  -17

 (x)      .اإللكترونات الضوئية المنبعثة تزداد لمثلي ما كانت عليه

           ردده مناسب على كاثودهاتإال إذا سقط ضوء  المجمعبين الباعث و التيار الكهربائي ال يمر  -18

 (√)          ن شدته (.ع) بغض النظر

 (√)       دالة الشغل مميزة لنوع مادة الفلز البعاث. -19

 (√)       لنوع مادة الفلز البعاث.  مميزتردد العتبة  -20

أحادي اللون ( تتناسب طردياً مع عدد الطاقة اإلشعاعية الساقطة على سطح ما ) من ضوء  -21

 (x)            الفوتونات.

ولم تنبعث منها إلكترونات دل ذلك  سطح فلز باعث لاللكتروناتإذا سقط ضوء أحادي اللون على  -22

 على شدة الضوء صغيرة ) غير مناسبة ( ويمكن أن تنبعث اإللكترونات عند زيادة شدة الضوء.

             (x) 

دما نسقط حزمة ضوئية على سطح فلز معين فإنها تحرر منه إلكترونات ضوئية وإذا سقطت عن -23

    نفس الحزمة على فلز آخر فإنها تحرر منه نفس العدد من اإللكترونات   

             (x) 

 الخلية الكهروضوئية لصغر دالة الشغل لها باعثيفضل استخدام الفلزات القلوية في صنع  – 24

             (√) 

لزيادة سرعة اإللكترونات الضوئية التي تحرر من سطح معين البد من زيادة شدة الضوء الساقط  - 25

 (x)             عليه

 

 (x)   .يزداد جهد االيقاف لسطح بعاث معين بزيادة شدة الضوء الساقط عليه  -26

                   (x)    جهد اإليقاف يتوقف على شدة الضوء الساقط على كاثودها   – 27

 
 اختر االجابة الصحيحة من بين االجابات االتية :

 طاقة اإلشعاع الكهرومغناطيسي تتناسب : -1

 ةطرديا مع طول الموج  عكسيا مع تردد اإلشعاع 

                                      عكسيا مع شدة اإلشعاع  عسكيا مع طول الموجة 

 الكم لماكس بالنك أن الطاقة اإلشعاعية تنبعث أو تمتص عل هيئة :تفترض نظرية  -2

  سيل متصل من اإللكترونات     نبضات متتابعة من اإللكترونات 

  سيل متصل من الفوتونات    نبضات متتابعة من الفوتونات 

إذا زاد تردد الضوء الساقط على كاثود  خليه كهروضوئية إلى مثلي ما كان عليه فان المقدار الذي ال   -3

 يتغيرهو 

   سرعة االلكترونات المنبعثة       سرعة الفوتونات الساقطة 

     طاقة حركة االلكترونات المنبعثة     طاقة الفوتونات الساقطة 

 (فان :                                       E , E 2( طاقتهما علي الترتيب  )     B , Aفوتونان ) -4

        A= B 2                A  =B   2           A= B                     A  =B  
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  :            e.v ( 2 )يكون للقوتون الذي طاقته   e.v ( 10 )بالمقارنة مع فوتون طاقته  -5

  تردد أكبر     سرعة أكبر    تردد أصغر  ر    سرعة أصغ 

علي سطح فلز فانبعثت منه الكترونات بطاقة   Hz  (1410  ×3 )أسقط ضوء أحادي اللون تردده  -6

(فان االلكترونات تنبعث بطاقة  1410  ×6)  Hz( فاذا زيد تردد الضوء الساقط الي (Kحركية عظمي 

 مي مقدارهاحركية عظ

   اكبرمنK 2                        اقل منK                       K                     K 2 

 عن الطاقة الحركية العظمى لإللكترونات الضوئية : ال تعبرإحدى الكميات التالية  -7

  دالة الشغل –طاقة الفوتون       شحنة اإللكترونx   جهد القطع 

 ½  x   كتلة اإللكترونx   مربع سرعته العظمى    ثابت بالنكx  تردد الفوتون الساقط 

 

 لرابع يساوي.نصف قطره في المدار ا ( فإنه rإذا كان نصف قطر المدار إللكترون ذرة الهيدروجين )  -8

  (4r  )    (r/4   )       (r/16     )     (16r ) 

    

 ( إلى المستوى الذي طاقته 3.4-)   e.vذرة الهيدروجين من المستوى الذي طاقته  إلكترونإذا قفز  -9

 e.v  (-13.6  : فإن هذا يعني أن ذرة الهيدروجين قد ، ) 

 

فوتوناً طاقته  امتصتe.v   (10.2  ) فوتوناً طاقته  امتصتe.v   (17 ) 

فوتوناً طاقته   أطلقتe.v   (10.2   ) فوتوناً طاقته  أطلقتe.v   (17 ) 

 : االقل لعنصر ومن الجدول نجد أن تردد العتبة  ( e.v )يوضح الجدول قيمة دالة الشغل لبعض الفلزات بوحدة  -10
 بالتين نيكل نحاس ألومنيوم الفلـــز

 4.2 4.4  5.03 6.3 ( e.v )دالة الشغل 

 لأللومنيوم ا   لبالتينا  لنحاسا  للنيكا 
 وحررت منه إلكترونات الطاقة   e.v ( 4 )إذا سقطت فوتونات ضوئية على سطح فلز دالة شغله  -11

 فإن طاقة كل فوتون تساوي :  e.v ( 3 )الحركية العظمى  لكل منهما 

 7 e.v    1.33 e.v    1 e.v        0.75 e.v  

 إذا أسقطت حزمة ضوئية خضراء على سطح فلز ولم تتحرر منه إلكترونات ، فإن الحزمة الضوئية  -12

 التي يحتمل أن تحرر  اإللكترونات من نفس السطح هي :

 صفراء   زرقاء               برتقالية                     حمراء 

 

 (  rالمتاح في ذرة الهيدروجين )  اإللكترونالخط البياني الذي يمثل العالقة بين نصف قطر مدار  -13

  هـــــو:(  n2رتبة )  ومربع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n2 

r 

 (0.0  ) 

 

r 

n2 
 (0.0  ) 

 

r 

n2 
 (0.0  ) 

 

r 

 (0.0  ) 

 

n2 
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 ( إلى مستوى  0.544-)  e.vذرة الهيدروجين من المستوى الذي طاقته تساوي  إلكترونإذا قفز  -14

 الذرة بوحدة ( فإن تردد اإلشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من 3.4-)  e.vطاقة يساوي 

 ) الهرتز ( يساوي 


1410  ×8.2     

1410   ×6.9  
1410   ×1.3 

1410   ×9.5 

 بداللة ثابت بالنك  لثلهيدروجين في مستوى الطاقة الثاكترون ذرة الكمية الحركة الزاوية إل -15

 (h :  تساوي  ) 

 
𝟑𝐡

𝟐𝝅
    

𝟒𝐡

𝟐𝝅
   

𝐡

𝟐𝝅
    

𝐡

𝝅
 

     
 

 

 :  يأتيعلل لما 

  

 طاقة الحركة العظمى لإللكترونات المنبعثة يعتمد على تردد الضوء وليس شدته. -1

 

 طاقة الفوتونالن تغير تردد الفوتون يؤدي الي تغير طاقته بينما تغير الشدة ال يغير من 

 

 تزداد الطاقة الحركية العظمي لإللكترونات الضوئية بزيادة تردد الضوء الساقط عليه.  -2

 

 الن زيادة تردد الفوتون يزيد من طاقة الفوتون الساقط و بالتالي زيادة طاقة حركة االلكترونات

 

 

 رون من موقعه.إذا سقط ضوء بتردد أقل من تردد العتبة ال يمتلك الطاقة لنزع اإللكت -3

 

النه في هذة الحالة تكون طاقة الفوتون الساقط اقل من دالة الشغل للفلز و ال تكفي طاقة 

 الفوتون الساقط لتحرير االلكترون من سطح الفلز

 

اذا سقط ضوء علي سطح فلز ولم يحرر منه الكترونات فأن زيادة شدة الضوء ال تحرر  -4

 الكترونات ايضا .

 وء ال تزيد من طاقة الفوتون الساقطالن زيادة شدة الض

 

 
 ماذا يحدث في الحاالت التالية :

 

 اذا سقط علي فلز ضوء ذو تردد أقل من تردد ا لعتبة -1

 ال تتحرر الكترونات ضوئية

 اذا سقط علي فلز ضوء ذو تردد مساوي لتردد العتبة . -2

 تتحرر الكترونات ضوئية و تكون طاقة حركتها = صفر

 االلكترونات الضوئية بزيادة شدة الضوء الساقط . لطاقة حركة -3

 , النها تتوقف علي طاقة الفوتون الساقطال تتغير
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 لدالة الشغل ) تردد العتبة ( بزيادة شدة و طاقة الضوء الساقط . -4

 ال تتغير , النها تتوقف علي نوع الفلز

 لطاقة الفوتون بزيادة الطول الموجي . -5

 تتناسب عكسيا مع الطول الموجيتقل , الن طاقة الفوتون 

 اذكر العوامل التي يتوقف عليها كل من :

 ) تردد العتبة ( داله الشغل -1

 نوع الفلز

 الطاقة الحركية العظمي لاللكترونات -2

 طاقة ) تردد ( الفوتون الساقط

 

 اللكترونات الضوئيها سرعة -3

 طاقة ) تردد ( الفوتون الساقط

 جهد االيقاف –جهد القطع  -4

 تردد ( الفوتون الساقططاقة ) 

 طاقة الفوتون -5

 الطول الموجي -2    التردد -1

 

 ماذا يقصد بكل مما يلي :
 

  Hz  145.3 x 10تردد العتبة  لفلز ما =   -1

 

 Hz 145.3x10أقل تردد يلزم لتحرير االلكترونات الضوئية من سطح الفلز = 

 

 V 3 جهد اإليقاف =  -2

 

 3vأكبر فرق جهد بين السطح الباعث و المجمع يؤدي الى ايقاف اإللكترونات المتحررة من الباعث = 

 

 اشرح عمليا كال من :
 

 اذكر فروض نظرية الكم.      -1  

الطاقة االشعاعية ال تنبعث وال تمتص من المادة بشكل سيل مستمر بل علي صورة وحدات من الطاقة  -1

 بعضها تسمي الفوتونات أو الكمةمتتابعة و منفصلة عن 

 طاقة الفوتون تتناسب طرديا مع تردده -2
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 جاسم الخرافيثانوية           وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء        منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -اوراق عمل للصف الثاني عشر  

 

 إعداد :أ/ محمد نبيل
 اكتب المصطلحات العلمية الدالة عليها العبارات اآلتية :

 

 (  النيوكلون )  اخل النواة  لفظ يطلق على كل من البروتون والنيوترون د -1

 (  العدد الذري )     عدد بروتونات  نواة ذرة العنصر -2

 (  العدد الكتلي )   مجموع عدد بروتونات وعدد نيوترونات ذرة العنصر -3

12تساوي  -4

1

C12من كتلة الكربون  

 ( وحدة الكتل الذرية )     .9

 ري ولكن تختلف في العدد الكتلي رات العنصر الواحد التي  لها نفس العدد الذذ -5

 (  النظائر     )          

 (  طاقة السكون )      الطاقة المكافئة لكتلة الجسيم . -6

 (  القوة النووية )    القوة التي تربط مكونات النواة بعضها ببعض   -7

 ( طاقة الربط النووية ) ات في نواة  الذرة بعضهم ببعضالطاقة الالزمة لربط النيوكلون -8

 ( طاقة الربط النووية ) .الطاقة الكلية االزمة لكسر النواة و فصل نيوكليونتها فصال تاما -9

 .لتكوين نواة ونات غير مترابطة مع بعضها البعضمقدار الطاقة المحررة من تجمع نيوكلي -10

 ( طاقة الربط النووية )          

  س: اكمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :

عدد النيوترونات في نواة  ] -1
Th230

 نيوترون......... 140 ..........[  يساوي   90

 للعنصر ...........الكيميائيةيؤثر العدد الذري في تحديد الخواص ............ -2

 ..... الى طاقة مكونات النواة ء من كتلة ......مصدر طاقة الربط النووية هو تحول جز -3

 ........ قصير .........تتميز القوى النووية بأنها قوى ذات مدى   -4

 .....أكثر استقرار .......لعنصٍر ما كلما كان هذا العنصر     لكل نيوكلون كلما زاد طاقة الربط النووي   -5

He4إذا كانت طاقة الربط النووية للنواة } -6

 لكل نيوكلونفإن طاقة الربط  (M.e.v 28 ){ يساوي 2

 ......... M.e.v   ......... 7يساوي 

 Ag 107وطاقة الربط النووية للنواة  M.e.V 115تساوي  O16إذا كانت طاقة الربط النووية لنواة  -7

 ……Ag……فإن النواة األكثر استقرارا هي نواة  M.e.V 862تساوي  
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تكون أقـل استقراراً وهى تميل إلى الدخول في تفاعالت نووية    ذات االنوية الخفيفة العناصر  -8

. بينما االنوية الثقيلة تكون غير مستقرة و تميل الي الدخول في تفاعالت ....اندماجية......

 .....انشطارية....نووية.

 س: ضع عالمة صح او عالمة خطاء امام العبارات االتية

في نواة العنصر   } تلنيوتروناا عدد -1
X63

 (x)  .( 29{  يساوى )29

 

   النظائر عبـارة عن مجمـوعة ذرات لعناصـر متقـاربة في أعـدادها الكـتليـة، وفي أعـدادها الذريـة.-2

  (x) 

   البروتـونات. نظائر العنـصر الواحـد تكون مخـتلفة في عـدد النـيوتـرونات ومتسـاوية في عـدد -3

  (√) 

 (x)  عـدد البروتـونات.ما بيـنها في في خـتلفتنظائر العنـصر الواحـد    -4

 (x)  النظائر هي ذرات العناصـر التي تكون النـيوتـرونات في أنويتـها متسـاوية العـدد.   -5

نظـير النيــون    -6 Ne22

هـو    10 Ne22

11.  (x) 

 عنصـرال   -7 X14

  يعـتبر نظـير للعنصـر  6 Y15

6.  (√) 

إذا تغير عدد البروتونات داخل نواة عنصر معين نتيجة لتفاعل نووي فإن نوع العنصر يتحول إلى    -8

 (√)  .نوع أخر 

 (x)  .وتوناتنظائر العنصر الواحد تختلف فيما بينها في عدد البر   -9

 (√)  .تتشابه نظائر العنصر الواحد في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية   -10

 (√) قصيرة المدى . تالقوى النووية بين النيوكليونا -11

 (x) في االنوية الثقيلة تقل قوة التنافر بزيادة عدد البروتونات -12

 (√)  .ر المتوسطة في الجدول الدوري  الحديثأكثر العناصر استقرارا هي العناص   -13

 .طاقة الربط النووية ناتجة عن نقص مكونات النواة من النيوكليونات عن الكتلة الفعـلية للنواة    -14

  (x) 

 (x)  .قيمة طاقة الربط النووية لعنصر تّدل على مدى استقراره   -15

 (x)  .النيوكلونات كتلة نواة العنصر أكبر من مجموع مكوناتها من   -16

 (x)      أقل األنوية استقرارا هي نواة النيكل -17

 

 س : اختر االجابات الصحيحة من بين االجابات االتية :
 

 العدد الكتلي لعنصر هو عدد -1

  البروتونات في النواة    البروتونات وااللكترونات  

  االلكترونات في النواة     البروتونات والنيوترونات 

 

 نظائر العنصر الواحد تتشابه في   -2

   عدد البروتونات   عدد النيوترونات   عدد النيوكلونات     العدد الكتلي 

 

 الخواص التالية من خواص القوي النووية ما عدا واحدة وهي : -3

  قوي قصيرة المدى    قوي تجاذب كهربائية  

  قوي ال تعتمد علي الشحنة   اديةقوي تجاذب م 
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 كتلة نواة العنصر تكون  : -4

   مساوية لمجموع كتل مكوناتها    أكبر من مجموع كتل مكوناتها 

   مساوية لمجموع األعداد الذرية لمكوناتها  أصغر من مجموع كتل مكوناتها 

 

 طاقة الربط النووي هي تلك الطاقة التي   -5

   تحفظ االلكترونات حول النواة    تلزم لفصل مكونات النواة 

   تلزم لفصل االلكترونات فصال تاما    تنطلق من النواة حين تنشطر 
 

 تتناسب طاقة الربط النووية للنواة مع : -6

                                          كتلة النواة       النقص في كتلة النواة 

                  عدد بروتونات النواة                  عدد نيوترونات النواة 
 

للنـواة لكل نيوكلون إذا كان طاقـة الربط النـوويـة  -7 He3

[، فإن طاقـة الربط 2.55] Mevيسـاوي  2

 -تسـاوي : - Mevبوحـدة   –النـواة  النـوويـة لهـذه

   [5.1 ]   [7.65 ]   [12.75 ]   [0.85] 
 

لنـواة الليثــيوم لكل نيوكلون كان طاقـة الربط النـوويـة إذا   -8 Li7

[، فإن طاقـة 5.1] Mevيسـاوي   3

 -تسـاوي : - Mevبوحـدة   -لنـواته  الربط النـوويـة

   [15.3 ]   [1.7 ]   [35.7 ]   [0.7286] 

 

( كمـا يلي، فإن  Mevعناصـر التاليـة مقـدرة بوحـدة )إذا كانـت طاقـة الربط النـوويـة ألنويـة ذرات ال  -9

 -األنويـة اســتقراراً هي النــواة : أكثر هـذه

     2
4 He

  19
39 K

  6
12 C

  4
9 Be

 
        [28]  [196]   [79] [56]  

             

 

كان النقـص في كتـلة نـواة الهيلــيومإذا  -10 He4

a.m.u [0.03 ،]عن كتل مكوناتها منفردة يسـاوي  2

 -يسـاوي  : - Mevبوحدة للهيلــيوم لكل نيوكلون  فإن طاقـة الربط النـوويـة

   [27.93 ]   [13.96 ]   [6.98 ]   [4.65] 

 

كتلة نواة ذرة الليثـيوم  -11 Li7

[  عن مجمـوع كتـل مكوناتها، فيكون 0.042] a.m.uأقـل بمقـدار   3

 -مسـاوياً : -الكـتل الذريـة بوحـدة -لها لكل نيوكلون  طاقـة الربط النـوويـة

   [0.006 ]   [0.0042 ]   [0.0105 ]   [0.014] 

 

 -وويـة  من العناصـر التاليـة هـو  :العنصـر الذي تمـتلك أنويتـه أكــبر طاقـة ربط نـ -12

    He4

2    C12

6    Ni58

28    U235

92 

 

 النواة األكثر استقرارا هي التي يكون لها : -13

        لكل نيوكلونأصغر طاقة ربط نووية                    طاقة ربط نووية أصغر 

        لكل نيوكلونأكبر طاقة ربط نووية                     أكبر طاقة ربط نووية 
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 أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل مما يلي  :        
 

 استقرار النواة -1

 طاقة الربط النووية لكل نيوكلون -1   

 

 

 

  س: علل لكل مما يلي :

 

 تشابه في الخواص الكيميائية وتختلف في الخواص الفيزيائية  .نظائر العنصر الواحد ت -1

 

الن لها نفس العدد الذري و بالتالي تتشابه في الخواص الكيميائية و تختلف في العدد الكتلي 

 لذلك تختلف في الخواص الفيزيائية

 

 تكون بعض نظائر أنوية ذرات العناصر الكيميائية أكثر وفرة في الطبيعة -2

 

جة اختالف الطريقة التي ادت الي تكون العنصر , سواء طبيعية او صناعية , و وذلك نتي

 بحسب استقراره , العنصر المستقر تكون نسبة وجوده اعلي في الطبيعة

 

 

 برغم وجود قوة التنافر الكهربائية بين بروتونات النواة إال أنها مترابطة .  -3

 

 ب نيوكلونات النواةبسبب و جود القوة النووية التي تعمل علي تجاذ

 

 

 اختالف القوة النووية عن باقي القوة في الطبيعة -4

 

 قوة ال تعتمد علي الشحنة -1

 قوة قصيرة المدي -2

 

  العناصر المتوسطة في الجدول الدوري أكثر العناصر  استقراراً  -5

 

 الن لها أكبر طاقة ربط نووية لكل نيوكلون

 

 .ة النواة كتلة مكونات النواة أكبر من كتل -6

 

 الن جزء من كتل النيوكلونات يتحول الي طاقة ربط نووية تعمل علي استقرار النواة



46 

 

 

أكثر حكماً على استقرار النواة من طاقة الربط النووية لكل نيوكلون طاقة الربط النووية  -7

 .نفسها 
 

 النها تعطي مؤشر علي سهولة انتزاع نيوكلون واحد من النواة 

X20النواة -8

Y30( أكثر استقراراً من النواة100) mevالتي طاقة ربطها 10

 التي طاقة ربطها  15

mev(120 ) 

 

 Yلها طاقة ربط نووية لكل نيوكلون أكبر من النواة  Xالن النواة 

 وبالتالي فهي أكثر استقرار

 

 

 منحنى االستقرار تنحرف عن  82األنوية التي يزيد عددها الذري عن  -9

 

الن قوة تنافر بروتونتها تصبح كبيرة جدا , وال تستطيع زيادة النيترونات تعويض زيادة القوة 

 الكهربية

 

 . N=Zانحراف النوي عن الخط  -10

 

الن مع زيادة العدد الذري يزداد عدد البروتونات في النواة و يزداد التنافر الكهربي بينهم 

 يترونات أكثر لزيادة القوة النووية و التغلب علي التنافر الكهربيلذلك تحتاج النواة الي ن

 

 عنصر النيكل هو أكثر العناصر استقرار في الجدول الدوري . -11

 

 الن له أكبر طاقة ربط نووية لكل نيوكلون

 

تميل أنويه العناصر الثقيلة إلى التفاعالت االنشطارية بينما تميل األنوية الخفيفة إلى  -12

  عالت االندماجية التفا

 

الن طاقة الربط النووية لكل نيوكلون لها يقل و بالتالي تنشطر أو تندمج ليزداد طاقة الربط 

 النووية لكل نيوكلون لها و تستقر
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 ثانوية جاسم الخرافي         وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء        منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -اوراق عمل للصف الثاني عشر  

 

 إعداد :أ/ محمد نبيل
 اكتب المصطلحات العلمية الدالة عليها العبارات اآلتية :

 

عملية اضمحالل تلقائي مستمر من دون أي مؤثر خارجي ألنوية غير مستقرة لتصبح أكثر استقرارا -1

 ( النشاط االشعاعي )          

عملية اضمحالل تلقائي مستمر من دون مؤثر خارجي النوية غير مستقرة لتصبح أكثر استقرار حيث  -2

 ( االنحالل االشعاعي )    .تزداد طاقة الربط بين نيوكليونتها و تقل كتلتها

 (صطناعيالنشاط االشعاعي اال)    النشاط االشعاعي لنواة محضرة اصطناعيا . -2

 (النشاط االشعاعي الطبيعي)    النشاط االشعاعي لنواة مشعة موجودة طبيعياً.-3

 .حدوث التحول النووي دون تدخل خارجي وبشكل طبيعي نتيجة عدم استقرار النواة   -4

 ( التحول الطبيعي )          

عناصر ونظائر نتيجة قذف أنوية عناصر بجسيمات نووية الى تحولها الى التحول النووي حدوث  -5

 ( التحول االصطناعي )          .جديدة

 .مجموع االعداد الذرية لألنوية الناتجة بعد االنحالل يساويالعدد الذري للنواة قبل االنحالل  -6

 (قانون بقاء العدد الذري)          

 .مجموع االعداد الكتلية لالنوية الناتجة بعد االنحالل يساويالعدد الكتلي للنواة قبل االنحالل  -7

 (قانون بقاء العدد الكتلي)          

 .مجوع الكتل والطاقات بعد االنحالل يساويمجموع الكتل و الطاقات قبل االنحالل  -8

 (قانون بقاء الكتلة و الطاقة)          

 .عنصرا مشعا اخر حتي ينتهي بعنصر مستقرمجموعة العناصر المشعة التي ينحل أحدها ليعطي  -9

 (سالسل التحلل االشعاعي)          

 (  عمر النصف )  .الزمن الالزم لتنحل نصف أنوية ذرات العنصر المشع -10

 

  س: اكمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :

 ( 1 )فإن العدد الذري للنواة الناتجة يزداد بمقدار . ...بيتا....إذا فقدت نواة عنصر مشع جسيم    -1

 أكثر    .مستقرة..ما  يؤدي إلي تحولها إلى نواة   انطالق جسيم ألفا أو جسيم بيتا من نواة عنصر مشع -2

إذا فقدت نواة مشعة جسيماً واحداً من جسيمات   -3 .   وعددها الكتلي  ..يقل...فإن عددها الذري ..

 .... يقل...
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إذا فقدت نواة مشعة جسيماً واحداً من جسيمات -4  ...   وعددها الكتلي  يزدادفإن عددها الذري ،...

 ... ال يتغير....

إذا فقدت نواة مشعة أشعة   -5 ...   ال يتغير ...، وعددها الكتلي  ....ال يتغيرفإن عددها الذري... 

U238عند تحول نواة ذرة اليورانيوم -6

Th234يوم إلى نواة ذرة الثور 92

 .....جسيم الفاينبعث منها   ...90

 ...........يزدادفإن عدد النيترونات ......موجب عندما تطلق نواة جسيم بيتا  -7

في سالسل التحلل االشعاعي االزاحة أربع وحدات الي أسفل علي محور العدد الكتلي و وحدتين الي  -8

 ........ من النواة .الفا....... جسيم اليسار علي محور العدد الذري يعني انبعاث

(  gm ( 0.06( يوماً تحلل منها 120، وبعد مضي ) gm ( 0.08 ) كتلة من عنصر مشع مقدارها  -9

 ...... يوماً 60فإن عمر النصف للعنصر يساوي ........

 باقية دون تحلل( يوماً فإن عدد األنوية التي تكون 12إذا كان عمر النصف لعنصر مشع يساوي ) -10

..........( يوماً تساوى  36بعد )
𝟕

𝟖
 العدد األصلي.............

 س: ضع عالمة صح او عالمة خطاء امام العبارات االتية
 

 (x) .( من نواة عنصر مشع نتيجة لتحول جسيم ألفا إلى بروتون وإلكترون βتنبعث جسيمات )  -1

 (x) طاقة أعلي الي مستوي طاقة أقل .تنبعث اشعة جاما نتيجة انتقال االلكترونات من مستوي  -2

 (x) ال تنفصل االشعاعات الناتجة عن انحالل النواة في المجال المغناطيسي . -3

 (x) أشعة جاما يمكن ايقافها عن طريق ورقة سميكة . -4

 (√) تنبعث أشعة جاما مصاحبة النبعاث جسيم الفا أو بيتا من النواة . -5

 (√) لتحول بروتون الي نيترون او العكس .ينبعث جسيم بيتا نتيجة  -6

 (√) يستخدم عنصر الكربون المشع في تحديد وقت وفاة الكائن الحي . -7

 (√) يستخدم عنصر اليورانيوم المشع في تحديد تاريخ تكون االثار . -8

 (√) يختلف عمر النصف بأختالف العناصر المشعة . -9

(  60) ذرة ، فإذا كان عمر النصف لهذا العنصر  10 × 12 )7 (عينة من عنصر مشع تتكون من  -01

 (√) ذرة .(  1.5 × 710( يوماً يساوي ) 180يوماً، فإن ما تبقى من هذه العينة بعد مرور )

مشعاً، فإن   g (0.02)يوما تبقي منها  (120)وبعد مضي  g (0.08)إذا كانت كتلة عنصر مشع  -11

ً 60لهذا العنصر يساوي  ) فعمر النص  (√) .( يوما

 

 س : اختر االجابات الصحيحة من بين االجابات االتية :
 

إذا فقدت نواة مشعة جسيماً واحداً من جسيمات  -1 : فإن عددها الذري 

        يقل بمقدار 2  وعددها الكتلي يقل بمقدار ، 4                       

        يقل بمقدار 2  وعددها الكتلي يزداد بمقدار ، 4  

        يزداد بمقدار 2  وعددها الكتلي يزداد بمقدار ، 4                       

        يزداد بمقدار 2  وعددها الكتلي يقل بمقدار ، 4          

عندما يفقد العنصر المشع  -2 x  أشعة  : فإن عدده الذري 

         يزيد بمقدار 1            يقل بمقدار 4  

        يقل بمقدار 2                ال يتغير 

مادة مشعة عمر نصفها  -3 3دقائق ، فإن مقدار ما يتبقى منها بعد 15  : دقيقة يساوي 

        16

1

   2

1

     8

1

   32

1
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 ساعة فان عمر النصف لهذه العينة بالساعات يساوى  12خالل  8/7منها  تحللماده مشعه إذا  -4

   2   3     4   6  

 

 (  نواة , فإذا كان عمر النصف لهذا العنصر 8×10 10عينة من أنوية عنصر مشع تتكون من  ) -5

 ساعة من بدء التحلل يساوي :  (80) بعد مرور  األنوية المتحللةساعة , فإن عدد (20)

  (10 10×80نواة  )    (10 10×7.5نواة  )  

  (10 10×4نواة  )    (10 10×0.5نواة  )                                     

 

 أذكر العوامل التي يتوقف عليها كل مما يلي  :        
 

 عمر النصف . -1

 نوع العنصر فقط   
 

  س: علل لكل مما يلي :
 

 يحول النواة الي نواة اخري دون تغير عددها الكتلي عانطالق اشعة بيتا من نواة عنصر مش -1

 
انبعاث بيتا ينتج نتيجة تحول نيترون الي بروتون و الكترون و ينبعث االلكترون علي صورة بيتا , الن 

 و يظل العدد الكتلي كما هو 1قدار وبالتالي يزداد العدد الذري للنواة بم

 

 تنطلق اشعة جاما من االنوية المشعة مصاحبة النطالق جسيمات الفا و جسيمات بيتا  -2

 
 في حالة اثارة , وبالتالي تطلق اشعة جاما للوصول الي حالة االستقرارالن النواة تكون 

 

 

 الشكل التخطيطي املصاحب ميثل  جزءاً من إحدى سالسل التحلل اإلشعاعي
 

    A238

92                        
B234

90                        C
234

91                        D234

92     
 املرحلة الثالثةاملرحلة الثانية                                            ويلاملرحلة األ            

 ما هو املقصود بسلسلة التحلل اإلشعاعي ؟ -1 
 حيت ينتهي بعنصر مستقرجمموعة العناصر املشعة اليت ينحل أحدها ليعطي عنصرا مشعا اخر 

 
 اذكر اسم اجلسيم املنطلق يف كل من املرحلتني األوىل والثالثة ؟ -2 

 املرحلة االويل : جسيم الفا
 املرحلة الثالثة : جسيم بيتا سالب    



50 

 

 حسب وجه المقارنة المطلوب :         أكمل جدول المقارنة التالي
   

 

 

 وجه المقارنة

 

 

 {   جسيمات} 

 

 {   جسيمات} 

 

 { أشعة }  

 شعاع كهرومغناطيسي الكترون نواة هيليوم نوع الشعاع

 غير مشحون سالب  موجب شعاعإلشحنة ا

 ليس له كتلة صغير كبير كتلة اإلشعاع

 عالية جدا متوسطة قليلة نفاذية اإلشعاع

 عالية متوسطة صغيرة طاقة اإلشعاع

درجة 

خطورتها على 

 اإلنسان

 عالية متوسطة قليلة
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 جاسم الخرافيثانوية           وزارة التربية
 فيزياء ( -قسم العلوم ) كيمياء        منطقة العاصمة التعليمية

 علمي -اوراق عمل للصف الثاني عشر  

 

 إعداد :أ/ محمد نبيل
 اكتب المصطلحات العلمية الدالة عليها العبارات اآلتية :

 

 ( التفاعالت النووية )   التفاعالت التي تؤدي الي تغيير في أنوية العناصر -1

 ( االنشطار النووي ) .الي نواتين أو ثالث أنوية أصغر فيهاتنقسم النواة تفاعالت نووية  -2

 ( االندماج النووي ) .حيث تتحد نواتين أو ثالث انوية لتكون نواة جديدةتفاعالت نووية  -3

تفاعل نووي تنقسم فيه نواة ثقيلة غير مستقرة بعد قذفها بجسيم  الي نواتين أو أكثر أخف وزنا و  -4

 ( االنشطار النووي )     .استقرارا و مترافقة مع اطالق طاقةأكثر 

 ( التفاعل المتسلسل )   . هو التفاعل الذي يؤدي انشطاره الي انشطار جديد -5

 

  س: اكمل العبارات االتية بما يناسبها علميا :

 النووي ..... اندماجية ....و ... ...... انشطارية......تشمل التفاعالت النووية تفاعالت  -1

 ...........كوقود نووي في المفاعل النووياليورانيوميستخدم  ............ -2

اليورانيوم  ةيتم شطر نوا -3
U235

 .............نيترون بطئ..........في االنشطار النووي باستخدام   92

 ............امتصاص النيترونات الزائدة...........تستخدم قضبان الكادميوم في المفاعل النووي في    -4

....... للتغلب على قوى التنافر  عالية.......  لحدوث اندماج نووي يجب ان تكون سرعة األنوية -5

 الكهربائية

 ........... التفاعالت االندماجية مصدر الطاقة الشمسية هو ..... -6

 .......  أنوية الهيدروجين  اندماج تنتج القنبلة الهيدروجينية عن  ......... -7

 

 س: ضع عالمة صح او عالمة خطاء امام العبارات االتية
 

 (x)  .خالل االنشطار النووي واالندماج النووي والنشاط اإلشعاعي تنطلق طاقة هائلة -1

   .مصدر الطاقة الشمسية هو االنشطار النووي النوية الهليوم وذلك إلنتاج انوية الهيدروجين -2

  (x) 

 .يستخدم الماء الثقيل في المفاعالت النووية في عمليات التحكم في تشغيل وإيقاف التفاعل النووي -3

       (x) 

 يمكن السيطرة على التفاعل المتسلسل الحادث في قلب المفاعل النووي باستخدام قضبان اليورانيوم -4

       (x) 

HeHeHمن المحتمل حدوث التفاعل النووي التالي :  -5 4

2

3

2

1

1              (x) 

 (√)    .من الصعب حدوث اندماج  نووي في المختبرات العلمية -6
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 س : اختر االجابات الصحيحة من بين االجابات االتية :
 

 في المفاعل الذرى بواسطة     Uيتم شطر نواة اليورانيوم    -1

   نيوترون سريع   نيوترون بطئ   إلكترون     بروتون 

 

يستخدم في المفاعل النووي قضبان من ) الوقود النووي, قضبان تعمل كمهديء, قضبان للتحكم في  -2

 التفاعل( والمواد المستخدمة لذلك علي الترتيب هي :

   يورانيوم,  كادميوم, جرافيت   جرافيت, كادميوم, يورانيوم 

   كادميوم, جرافيت, يورانيوم   يورانيوم, جرافيت, كادميوم 

 

 تعمل أعمدة التحكم في المفاعل النووي على :  -3

   امتصاص النيوترونات الزائدة    نقل الطاقة الحرارية إلى المبادل الحراري 

   تهدئة النيوترونات السريعة   كوقود نووي للمفاعل   

 

 للنواة الجديدة الناتجة :، فإن العدد الكتلي اندماج نووي لنواتين خفيفتين او ثالثه  تفاعلعندما يحدث  -4

 لألنوية المتفاعلة .ن العدد الكتلي مقل أ  

 لألنوية المتفاعلة .العدد الكتلي  يساوي مجموع  

 لألنوية المتفاعلة.ن العدد الكتلي أكبر م  

 يقل لحدوث نقص بالكتلة 

 

 التفاعل الذي ال يمكن أن يتم من التفاعالت المقترحة التالية هو : -5

  e4

2    e3

2     +1

1      e4

2   +e8

4    11

5 +
1

1   

  e4

22    Li7

3     +11          3

1   +e8

4     +11

5                  

 

 

  س: علل لكل مما يلي :
 

 يتحقق قانون بقاء الكتلة في التفاعالت النوويةال  -1

 

 الن جزء من كتل المتفاعالت تتحول الي طاقة مع النواتج

 

مصدر الطاقة الناتجة من االندماج النووي أو االنشطار النووي هو حدوث نقص في كتل  -2

 المواد المتفاعلة

 

 الن جزء من كتل المتفاعالت تتحول الي طاقة مع النواتج

 

 .انشطارها نواة يورانيوم بنيوترون بطيء يؤدي الى قذف -3

 

 الن النيترون متعادل الشحنة , لذلك ال يتأثر بالتنافر الكهربي مع النواة
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 يستخدم الماء الثقيل أو الجرافيت في المفاعل النووي  -4

 

 سرعة النيترونات الناتجة من التفاعل النووي الستمرار التفاعل بطاءيستخدم أل

 

 استخدام المهدئ في المفاعل النووي  -5

 

 سرعة النيترونات الناتجة من التفاعل النووي الستمرار التفاعل بطاءيستخدم أل

 

 تستخدم أعمدة الكادميوم أو البورون في المفاعل النووي  -6

 

 المتصاص بعض النيترونات و التحكم في معدل التفاعل

 

 الحراري . يسمي التفاعل االندماجي بالتفاعل النووي -7

 

 النه يجب رفع درجة حرارته الي ماليين الدرجات لكي يتم التفاعل

 

 و طاقتهاسرعة االنويه  زيادة لحدوث اندماج نووي يجب -8

 

 للتغلب علي قوي التنافر الكهربي بين االنوية

 

 شطارية اوال .نيلزم لتفجير القنبلة االندماجية تفجير قنبلة ا -9

 

 الحرارة التي تحتاجها انوية الهيدروجين لتندمجلتعمل علي رفع درجة 

 

 ندماجية في االغراض السلمية .االستفادة من الطاقة النووية االال يمكن  -10

 

 لصعوبة التحكم فيها او السيطرة عليها

 
 كال من: اذكر شروط اتمام

 تفاعل نووي اندماجي -1

 يجب ان تكون سرعة االنوية كبيرة -1    

  الحرارةرفع درجة  -2    

 

 

U235تفاعل نووي انشطاري لليورانيوم  -2

92 

 

 استخدام نيترون بطئ -1   
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 : من دراستك للمفاعل النووي أذكر وظيفة كل من

 الماء الثقيل -1

 

 .ألبطاء سرعة النيترونات الناتجة لضمان استمرار التفاعل المتسلسل  

 

 قضبان الكادميوم -2

 

  النيترونات الزائدة و التحكم في معدل التفاعلالمتصاص   
 

 حسب وجه المقارنة المطلوب :         أكمل جدول المقارنة التالي
   

 

 التفاعل االنشطاري و التفاعل االندماجي : -1

 

 التفاعل النووي االندماجي التفاعل النووي االنشطاري وجه المقارنة

 التعريف
فيها تفاعالت نووية تنقسم النواة 

 الي نواتين أو ثالث أنوية أصغر
تفاعالت نووية حيث تتحد نواتين أو 

 ثالث انوية لتكون نواة جديدة.

 اندماج انوية الهيدروجين في الشمس انشطار اليورانيوم بنيترون بطئ مثال

 
 اكتب في الجدول التالي وظيفة كل جزء من أجزاء المفاعل النووي : - 2

 

 الوظيفة اسم الجزء

 (قضبان اليورانيوم 
235

92U ( وقود نووي 

 ابطا سرعة النيترونات الماء الثقيل  أو الجرافيت 

 امتصاص النيترونات الزائدة الكادميوم  قضبان 

 
 


