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حل السؤال ّ
األول
ّ
أ .عند انتقال الضوء من املاء إلى الهواء ،فإنه ينتقل من وسط معامل انكساره كبير إلى وسط معامل انكساره أصغر،
ّ
فإنه توجد هنا اوية حرجة .معنى هذا ّ
أن الضوء الساقط من مستعمرة الطحالب على سطح املاء بزاوية أصغر
لهذا
ز
ّ
من الزاوية الحرجة فإنه ينكسر ويخرج إلى الهواء (أنظر إلى الشكل أدناه) ،بينما الضوء الساقط من مستعمرة
ّ
كليا عن سطح املاء كما هو ّ
فإنه ينعكس انعكاسا ّ
مبين في
الطحالب على سطح املاء بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة،
الشكل التالي:

معنى هذا ّ
أن الضوء يخرج فقط من سطح املاء من املنطقة التي فيها زوايا السقوط أصغر من الزاوية الحرجة ،وهي
املنطقة املحصورة بين النقاط  Aو  Bفي الشكل أعاله .بسبب التماثل الدائري ،شكل هذه املنطقة على سطح املاء
هو دائري.
ب .نجد أوال مقدار الزاوية الحرجة من املاء إلى الهواء:
n1 sin  c  n2 sin 90
 sin  c  1/1.33

1.33sin  c  1sin 90
 c  48.75

من الشكل أعاله نحصل على ّ
أن نصف قطر املنطقة
املضاءة هو:
R  BC  h tan c  1m  tan 48.75  1.14m

ج .الضوء الصادر من مستعمرة الطحالبّ ،
يتعرض إلى
انكسار عند انتقاله إلى الهواء ،نتيجة هذا األمر يبدو
للمشاهد ّ
أن هذا الضوء قادم من موقع يختلف عن
ّ
املوقع الذي صدر منه الضوء .في هذه الحالة يبدو أنه
قادم من نقطة أقرب إلى سطح املاء كما هو ّ
مبين في
الشكل التالي:
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أن الضوء قادم منه هو عبارة عن موقع الصورة التي يراها املشاهد .معنى هذا ّ
املوقع الذي يبدو ّ
أن املشاهد يرى في
ّ
هذه الحالة الصورة أقرب إلى السطح .فبدل أن يرى الصورة في املوقع  Aفإنه يراها في املوقع . A
ّ
د .كلما اقتربت السمكة من مستعمرة الطحالب ،تصغر زاوية السقوط للضوء الصادر من مستعمرة الطحالب
والساقط على سطح املاء واملنعكس نحو السمكة ،والتي هي الزاوية  في الشكل التالي:

ّ
أصغر بعد ممكن هو عندما تصبح زاوية السقوط  مساوية للزاوية الحرجة ،وذلك ألنه على أبعاد أصغر تصبح
زاوية السقوط أصغر من الزاوية الحرجة ،والضوء ينكسر خارجا إلى الهواء وال ينعكس نحو السمكة .لهذا نحصل على
ّ
أن:
xmin  2h tan c  2 1 tan 48.75  2.28m

ّ
ه .هذا األمر ناتج عن االنعكاس الجزئي ،فعندما يسقط الضوء بزاوية أصغر من الزاوية الحرجة ،فإنه في الواقع جزء
ّ
منه ينكسر ً
خارجا إلى الهواء ،والجزء اآلخر ينعكس إلى املاء .بواسطة هذا الجزء املنعكس تتمكن السمكة من رؤية
مستعمرة الطحالب ،لكن ّ
بحدة أقل.
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حل السؤال الثاني
ّ
ّ
أ .كما نعلم ،زوايا التداخالت الهدامة ،معطاة بالعالقة ، sin n  n / w :حيث أن  هو طول املوجة ،و  wهو
الشق .لكي يكون باإلمكان الحصول على قالب للحيود ،يجب على األقل الحصول على تداخل ّ
ّ
هدام واحد من
عرض
يتحقق هذا األمر يجب أن ّ
 .لكي ّ
يتحقق ّ
أن:
كل جهة ،أي يجب أن يكون هنالك حل للمعادلة األخيرة عندما n  1
 w

1


w

ب.
)d(mm

30

25

20

15

10

5

0
2.5

2

1

1.5

0

0.5

)L(m

ّ
ّ
نتوصل أوال إلى العالقة التي تصف  dكدالة لـ :
ج.
ّ
ّ
ّ
حسب تقريب يانج نحصل على أن موقع التداخل البناء األول من الجهتين معطى بالعالقة:

w

x1  

املركزية هو عبارة عن  ، d  x  xلهذا نحصل على ّ
ّ
أن:
عرض البقعة

1
1 


d 2

w
لهذا نحصل على ّ
أن ميل الرسم البياني هو عبارة عن  . 2 / wإليجاد ميل الرسم نختار نقطتين من الرسم هما:

  2 m, 25mm و 1.2m,15mm 

لهذا نحصل على ّ
أن( :انتبه للوحدات):


25 mm 15 mm 10 103 m

w
2 m 1.2 m
0.8 m
3
   6.25 10 w  6.25 103 100 106 m   6.25 107 m


دّ .
يتحقق ّ
أن:
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حسب الرسم البياني ،عندما ّ d  20 mm
فإن .  1.6 m
ّ 
x 2
حسب تقريب يانـﭻ نحصل على أن:
w

2

ّ
نعوض في املعادلة  1ونحصل على:

2
625 109 m
2
w
100 106 m

  2  0.716

tan  2 

حل السؤال الثالث
أne  I / e .
ّ
ب .حسب نموذج آينشتاين ،قدرة الضوء تتعلق بعدد الفوتونات التي تسقط بالثانية على املرسل ،وبطاقة الفوتون
ّ
الواحد .إذا قمنا بتغيير قدرة الضوء ،مع إبقاء ّ
التردد ثابت ،فمعنى هذا أننا قمنا بتغيير عدد الفوتونات التي تسقط
ّ
على املرسل في الثانية الواحدة .بما ّ
ّ
أن كل فوتون ّ
املتحررة في الثانية سوف
يحرر إلكترونا ،فإنه عدد اإللكترونات
يتغير األمر الذي ّ
ّ
يؤدي إلى تغيير ّتيار اإلشباع.
P
ج .عدد الفوتونات التي تسقط في الثانية على املرسل هو:
hf
يحرر إلكترونّ ،
أن  hfهي طاقة الفوتون الواحد .بما ّ
حيث ّ
ّ
أن كل فوتون ّ
املتحررة في الثانية
فإن عدد اإللكترونات
nphoton 

من املرسل هو نفسه عدد الفوتونات ّ .  ne  nphoton تيار اإلشباع هو عبارة عن حاصل ضرب شحنة اإللكترون
  e بعدد اإللكترونات امل ّ
تحررة في الثانية من املرسل ،لهذا نحصل على:
P
hf

I  ene  e


  nphoton
د .الكفاءة معطاة بالعالقة/ nphoton :

حيث ّ
أن  nphotonهو عبارة عن عدد الفوتونات التي تسقط في الثانية على املرسل ،وهو عبارة عن ، nphoton  P / hf

 nphotonهو عبارة عن عدد الفوتونات في الثانية التي تنجح بتحرير إلكترونات ،وهو نفسه  neعدد اإللكترونات
بينما
املتحررة في الثانية .لهذا نحصل على ّ
ّ
أن الكفاءة هي:
ne
hfne

P / hf
P



أن قدرة الضوء ثابتة ،والكفاءة ثابتةّ ،
ه .بما ّ
ّ
املتحرر في الثانية الواحدة من املرسل هو ثابت.
فإن عدد اإللكترونات
املتحررة من املرسل تصل إلى املستقبل في الجهة الثانيةّ ،
ّ
ألنها تتطاير إلى جميع الجهات،
ليس جميع اإللكترونات
وبالتالي ليس جميعها يشترك في ّ
ّ
التوتر بين املستقبل واملرسل ،يزداد عدد اإللكترونات
التيار الناتج في الدائرة .مع زيادة
املتحررة ،بسبب التجاذب ،األمر الذي ّ
يؤدي إلى زيادة ّ
ّ
التيار.
التي تصل إلى املستقبل من بين اإللكترونات
ّ
ّ
هذا األمر يستمر ّ
توتر ّ
معين ينجح بجذب كافة اإللكترونات املت ّ
حررة في كل ثانية من املرسل ،األمر الذي
حتى نصل إلى
ّ
ّ
للتيار (تيار اإلشباع) .بعد هذا ال ّ
يتغير ّ
يؤدي إلى أن نصل إلى قيمة قصوى ّ
التيار إذا قمنا بزيادة التوتر أكثر.
حل السؤال الرابع
أ .نحسب طاقة الفوتونات في املجال املعطى:
1240 eV nm
1240 eV nm
 Ephoton 
260 nm
170 nm
 4.77 eV  Ephoton  7.29
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ّ
تتسبب بإثارة ّ
مخطط مستويات الطاقة ُيعطينا ّ
ّ
ّ
ّ
حتى  n  2و
اإللكترومغناطيسية
أن ُحزمة األمواج
التمعن في
 ، n  3لهذا طاقة الفوتونات التي يتم امتصاصها هي E1  4.86eV :و  . E2  6.67eVأطوال املوجة التابعة
لهذه الفوتونات هي:
1240 eV nm
 255.14 nm
4.86 eV
1240 eV nm

 185.9 nm
6.57 eV

12 
13

ب .في طيف االنبعاث يوجد ثالثة خطوط أطوال موجتها هي:
21  255.14 nm
31  185.9 nm
1240 eV nm
 685.08 nm
6.67 eV  4.86 eV

32 

اإللكترومغناطيسية بأطوال املوجة التي امتصت ،والتي تنطلق ّ
ّ
مجددا من الغاز ،تنطلق نحو جميع
ج .األمواج
ّ
ّ
األشعة التي سلطناها على الغاز والتي
الجهات ،وليس حصرا نحو املنشور في جهاز قياس الطيف ،كما هو الحال في
ّتتجه جميعها نحو املنشور.
ّ
لهذا ّ
ّ
املحددة التي ّ
تم امتصاصها ،من الضوء كله تكون قليلة جدا ،وبالتالي
فإن نسبة الضوء املنطلق بأطوال املوجة
ّ
شدة هذا الضوء تكون منخفضة جدا ،ونحصل في الصيف على خطوط معتمة في املواضع التي من املفروض أن
تسقط بها أطوال املوجة هذه.
ّ
الحركية لإللكترونات في دورانها حول النواة ،والطاقة الوضعيةّ
ّ
العددية تنتج من طاقتين هما الطاقة
د .هذا القيمة
ّ
الكهربائية لهذه اإللكترونات.
حل السؤال الخامس
235
146
85
أ92 U  58 Ce+ 34 Se+4n .
ب .نستخدم معادلة آينشتاين ،حيث نحصل على:

E  mc 2   mU  mCe  mSe  4mn  c 2 

  234.9935  145.8782  84.9033  4  1.008665 uc 2   0.17734 931.5MeV   165.19 MeV

حيث ّ
عوضنا في العالقة األخيرة. uc2  931.5MeV :
إشعاعية ،حيث ّ
أن ُنوى النواتج تكون بوضع مثار ،وتطلق بالحال ّ
ّ
ّ
أشعة . 
حركية للنواتج .طاقة
ج .طاقة
ّ
د .هي عبارة عن معدل الطاقة التي علينا بذلها من أجل فك النيوكلئون الواحد من حالة الترابط مع النواة.
ّ
ّ
املتوسطة
العملية طاقة الرباط
ه .االنشطار النووي هو عبارة عن انقسام نواة كبيرة إلى نواتين أصغر ،في هذه
ّ
وتتحرر نتيجة هذا األمر طاقة كبيرة.
للنيوكليون في النواتج تزداد
ّ
ّ
االنصهار النووي هو عبارة عن اندماج نواتين صغيرتين لتتكون نواة أثقل .في هذه العملية تزداد أيضا طاقة الرباط
ّ
ّ
املتوسطة للنيوكليون في النواة الناتجة ،وهذا األمر ينتج عنه ّ
العملية.
تحرر طاقة في هذه
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