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What are Fundamental particles? 

 



• والتً لٌس (دون الذرٌة)خالصة القول ان الجسٌمات االولٌة 

:الى لها حجم ولٌس لها بنٌة تنقسم   

•  وتمثل القوى وجسٌمات (الفرميونات) وتمثل مادٌة جسٌمات 

  كواركاتو لبتونات قسمٌن الى تنقسم فالفرمٌونات (البوزونات)

  مشحون غٌر واالخر مشحون االول ازواج 3 تحتوي فالبتونات

 نقل عن المسؤول االلكترون وهو االخف هو االول فالزوج

 الكترون-نترٌنٌو شرٌكه اما الٌومٌة حٌاتنا فً الكهربائٌة التٌارات

  مع جدا ضعٌف وهو بغزارة الشمس وتصدره مشحون غٌر وهذا

• وتستطٌعمحٌطه   

 



 عبر منه المالٌٌن وتمر االرض كوكب عبر عوائق بدون المرور•
 . اجسامنا

 وهم االول الزوج من اثقل فهما اللبتونات من والثالث الثانً الزوج اما•
 الى تتحول االثقل فالكواركات اكبر كتلتهم ولكن االول الزوج من نسخة
 تتحول حٌث الجسيم اضمحالل تسمى عملٌة خالل بسرعة وسفلٌة علوٌة
 االكثر والسفلً العلوي الكوارك ٌعد ولهذا اخف كتلة الى االثقل الكتلة

 . الكون فً ووجودا استقرارا
 اٌضا انواع ثالثة وهً الكواركات هو الفرمٌونات من الثانً النوع اما•

 والنٌوترون البروتون لتكوٌن بعضها مع ترتبط (وسفلً علوي)االول النوع
 .الكون تشكٌل فً كبٌر دور فلهم االخران النوعان اما
 .(fermions ) بالفرمٌونات واللبتونات الكواركات مجموع على وٌطلق•
  التً االساسٌة الكونٌة القوى من فتعتبر (البوزونات) القوى جسيمات اما•

 :انواعها ومن بعضها مع بالتفاعل والكواركات للبتونات تسمح

 



 الذرية للتفاعالت القوة حامل فهو (g ) (gluon ) الكولون -•

 انه اال الكتلة عديم وهو .فقط الكواركات بتفاعالت ويتحكم القوية

    .كمومية لونية ديناميكية ربط طاقة وهي اكبر طاقة يمتلك

 وهو الضوء مثل الكهرومغناطٌسٌة القوة حامل فهو لفوتونا -•

 هو اخر بمعنى النٌترٌنو ماعدا اللبتون مع الكوارك بتفاعالت ٌتحكم

 كما جدا مهم وهذا المشحونة الذرٌة الجزٌئات بتفاعالت ٌتحكم

 مع الذرٌة الجزٌئات لتفاعل فاٌنمان مخططات رسم عند سنرى

 القوة حامالت نستخدم ال ان فٌجب نٌوترٌنو نرى وعندما بعضها

 لدٌه لٌس النٌوترٌنو الن والفوتون الكلوون مثل المشحونة للجزٌئات

  .شحنة

 ..فقط المشحونة الذرٌة الجسٌمات جمٌع على فٌؤثر الفوتون اما•

 



 ٌتفاعالن وهم الضعٌفة للتفاعالت القوة حاملٌن وهما بوزون z ,w ماا•

𝑣𝜇 ) وهم النٌوترٌنو فبهم بما الذرٌة الجزٌئات جمٌع مع , 𝑣𝑒 , 𝑣𝜏) . 

 

 بمجال  مرتبط جسٌم وهو ( Higgs boson ) بوزون الهٌغز لدٌنا ثم•

 االولٌة الجسٌمات تكتسب خاللها من الٌه هو الذي هٌغز حقل او هٌغز

 المعروفة االنواع معظم .الكون انحاء جمٌع فً منتشر هٌغز ومجال كتلتها

 الى ٌؤدي مما الحقل بهذا تحتك عبره ٌمر الذي الذرٌة الجسٌمات من

 القوة نقل على ٌساعد الذي الجسٌم هو هٌغز وبوزون. اثقل وجعلهم ابطائهم

 .الكتلة الواهبه المٌدانٌة

•  

 



 

 (:standard model) القٌاسً النموذج 

 
 لجمٌع وصفا ٌعطً الذي النظري االطار القٌاسً النموذج ٌعتبر•

 اكتشاف فً تمثل قد اخرها وكان حالٌا المعروفة االولٌة الجسٌمات
 فٌزٌاء من الناقص والجزء المفقودة الحلقة بمثابة وهو هٌغز بوزون

 والذي المعٌاري النموذج ٌتضمنها التً الدقٌقة االولٌة الجسٌمات
 الموجات اكتشاف نم وكذلك  الجسٌمات بعض فً الكتلة وجود ٌفسر

 وٌحتوي بقلٌل البوزون هذا اكتشاف بعد الجاذبٌة موجات او الثقالٌة
 الكوارك) لها وٌرمز الكواركات من نكهات 6 على النموذج هذا

 (b والقعري t والقمً s والغرٌب c والساحر dوالسفلً u العلوي
 له والذي anti الكوارك بضدٌد للكواركات المضادة االجسام وتسمى

 . بالشحنة معاكس ولكنه واللف والعمر الكتلة نفس

 



 التً الوحٌده الجسٌمات بانها وضدٌداتها الكواركات وتمتاز•

 فً الموجودة الرئٌسٌة االربعة القوى باستخدام بعضها مع تتاثر

 القوى وهذه شدٌدة بقوى بعضها مع مترابطة وهً الطبٌعة

 الكرومودٌنامٌكا ٌدعى الفٌزٌاء من فرع فً تدرس الشدٌدة

  . ( QCD )الكمٌة

• االساسٌٌن للمادة فً  بانها احد المكونين الكواركاتوتعد 

نظرٌة النموذج القٌاسً لفٌزٌاء الجسٌمات والمكون االخر 

لها كتلة ولكن  والتي ليس اللبتوناتحسب هذه النظرٌة هو 

ابعادها صفرٌة وتتم مشاهدتها عند حدوث تصادم شدٌد بٌن 
 البروتون وااللكترون 





2:Theories of elementary particles 

 

• The Eightfold Way : 

 



• The Eightfold Way arranged the baryons and 

mesons into weird geometrical patterns, according 

to their charge and strangeness. 

• The eight lightest baryons fit into a hexagonal 

array, with two particles at the center:' 

 





• This group is known as the baryon octet. Notice that 

particles of like charge lie along the downward-sloping 

diagonal lines: Q = + 1 (in units of the proton charge) for 

the proton and the Ʃ+; Q = 0 for the neutron, the Lambda Ʌ, 

the Ʃ0 , and the 𝛦0; Q = -1for the Ʃ− and the 𝛦−, Horizontal 

lines associate particles of like strangeness: S = 0 for the 

proton and neutron, S= -1 for the middle line, and S = -2 for 

the two Ε's. 

• The eight lightest mesons fill a similar hexagonal pattern, 

forming the (pseudo-scalar) meson octet: 

 



• Once again, diagonal lines determine charge 

and horizontal lines deter-mine strangeness, but 

this time the top line has S = 1, the middle line S 

= 0, and the bottom line S = -1. (This 

discrepancy is again a historical accident; Gell-

Mann could just as well have assigned S = I to 

the proton and neutron, S = 0 to the Ʃ's and the 

Ʌ, and S= -1 to the Z's. In 1953 he had no 

reason to prefer that choice, and it seemed most 
natural to give the familiar particles- proton, 





• neutron, and pion – a  strangeness of zero. 
After 1961, a new term- hypercharge – was 
introduced, which was equal to S for the 
mesons and to S + 1 for the baryons. But later 
developments showed that strangeness was 
the better quantity after all, and the word 
'hypercharge' has now been taken over for a 
quite different purpose.). 
•       Hexagons were not the only figures 
allowed by the Eightfold Way; there was also, 
for example, a triangular array, incorporating 10 
heavier baryons - the baryon decupled:* 

 





•  Now. as Gell-Mann was fitting these particles 
into the decuple. an absolutely lovely thing 
happened. Nine of the particles were known 
experimentally. but at that time the tenth 
particle (the one at the very bottom, with a 
charge of - 1 and strangeness -3) was 
missing; no particle with these properties had 
ever been detected in the laboratory .           
Gell-Mann boldly predicted that such a 
particle would be found. and told the 
experimentalists exactly how to produce it. 
Moreover. he calculated its mass  and its 
lifetime.  



• in 1964 the famous omega-minus particle was 
discovered . precisely as Gell-Mann had  predicted 
see fig.(1). 
•       Since the discovery of the omega-minus (𝛺−). 
no one has seriously doubted that the Eightfold Way 
is correct. Over the next 10 years, every new hadron 
found a place in one of the Eightfold Way 
supermultiplets.  
• Classification is the first stage in the development 
of any science. The Eightfold Way did more than 
merely classify the hadrons. but its real importance 
lies in the organizational structure it provided. I think 
it's fair to say that the Eightfold Way initiated the 
modern era in particle physics. 

 


