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 : 1تمرین 

  
  بالعالقة التالیة : �ذرة الھیدوجین في مستوى طاقي رقمھ  ةیعبر عن طاق
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�مثل في مخطط للطاقة المستویات : -1 = �و   � = �و  � = �و  � = �و  � = �و  � = ∞ 
  عین الحالة األساسیة وحاالت اإلثارة وحالة التأین .-2
��نرسل على ذرة الھیدروجین في حالتھا األساسیة فوتونا طاقتھ -3 = الذرة متص ھل ت ��	��,��

  علل جوابك؟ھذا الفوتون ، 
��نفس السؤال بالنسبة لفوتون طاقتھ -4 = ��,�	�� . 
��تمتص ذرة الھیدروجین فوتونا طااقتھ -5 = لكترون عندما إلل. ماھي الطاقة الحركیة  ��	�,��

  یغادر ذرة الھیدروجین .
  
 

 : 2تمرین 
  

حركة ذرة الھیدروجین تتكون من إلكترون واحد في 
حول بروتون واحد . مستویات الطاقة اإللكترونیة مكماة 

  اي ال یمكن ان تاخذ اال قیما مكماة .
  تعطي الوثیقة التالیة مخطط الطاقة لذرة الھیدروجین .

طاقة الحالة األساسیة لذرة الھیدروجین ب  حدد-1
(eV) .  

أحسب الطاقة الالزمة لتأین ذرة الھیدروجین انطالقا -2
  األساسیة .من الحالة 

الى  ��وجین من المستوى الطاقي تنتقل ذرة الھید-3

�حیث  ��المستوى الطاقي  > � .  
ھل یصاحب ھذا اإلنتقال انبعاث أو امتصاص -3-1

  لألشعة ؟ علل جوابك .
�لھذه االشعة إذا اعتبرنا أن  ����أحسب أصغر طول الموجة -3-2 = � .  
�نرسل على ذرة الھیدروجین في حالتھا االساسیة فوتونات طاقتھا -4 = فتنتقل الى  ��	�,��

  . ��المستوى الطاقي 
  .عین طول الموجة لھذه الفوتونات -4-1
  طاقة المستوى المثار . ��أحسب -4-2

  معطیات :

http://www.svt-assilah.com/


 

�ثابتة بالنك:  = �,��.�����	�.� 
=�سرعة الضوء :  �.���	� .���  

  

 : 3تمرین 
  
اسة طیف اإلنبعاث لذرة الھیدروجین ، الى عالقة ر، بعد د رتوصل عالم الفیزیاء بالمی 1885في العام -1

  مبنیة على قیاسات تجریبیة تعطي أطوال الموجة في الفراغ للحزات الطیفیة المنعثة :
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  . 2عدد صحیح طبیعي أكبر من  �ثابتة و  ��حیث    �

 بالنسبة للحزات الطیفیة األربع األولى لمتساسلة بالمیر : �و  �یعطي الجدول التالي قیم 
  

� 3 4  5  6  

�(�� ) 656,3  486,1  434,0  410,2  
  
في النظام العالمي للوحدات  ��تحقق عددیا أن ھذه القیم موافقة لعالقة بالمیر واستنتج قیمة الثابتة -1-1
.  

  لطول الموجة لمتسلسلة بالمیر. ��أحسب القیمة الحدیة -1-2
  أحسب الطاقة الدنیا للفوتونات المقرونة بھذه المتسلسلة .-1-3
  ھو : �تبین دراسة نظریة لذرة الھیدروجین أن تعبیر طاقة ذرة الھیدروجین في مستوى طاقي رقمھ -2
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��حیث     =   عدد صحیح طبیعي غیر منعدم .  �و    ��	�,��−

  حدد طاقة ذرة الھیدروجین في حالتھا االساسیة وفي حاالت اإلثارة الخمس األولى .-2-1
�بحیث  �الى مستوى طاقي  �بین أن انتقال ذرة الھیدروجین من مستوى طاقي -2-2 > یرافقھ  �

  انبعاث إشعاع طول موجتھ یحقق العالقة التالیة :
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  استنتج تفسیرا لمتسلسلة بالمیر .-2-3
  مثل ھذه المتسلسلة في مخطط الطاقة .-2-4

  معطیات :
� = �,��.������.�     ;        �= �.���	� .���         ;        ��� = �,�.�����	� 

 




