المملكة االردنٌة الهاشمٌة
وزارة التربٌة والتعلٌم
امتحان شهادة الدراسة الثانوٌة العامة لعام /6106الدورة الشتوٌة
( امتحان تجرٌبً)
المبحث  :الفٌزٌاء /المستوى الثالث

مدة االمتحان  :ساعتان

الفرع  :العلمً

الٌوم والتارٌخ :

ملحوظة  :أجب عن االسئلة جمٌعها  ,علما بأن عدد االسئلة ( )5وعدد الصفحات (.)4

السؤال االول ( 61عالمة):ـ
أوالً:ـ
رسمت العالقة بٌن فرق الجهد ونصف القطر لموصل كروي مشحون  ,باإلعتماد على الشكل المجاور والبٌانات المثبتة علٌه أحسب :ـ
 -0الشغل الالزم لنقل الكترون من النقطة أ التً تبعد مسافة
(1.6م) عن سطح الموصل إلى سطح الموصل .
 -6قٌمة المجال عند نقطة تبعد مسافة (1.6م) عن مركز الموصل
.
 -3المجال الناشئ من الموصل عند نقطة تبعد مسافة (0م) عن
مركز الموصل .

ثانٌا:ـ
أ) فسر  ,ال ٌلزم بذل شغل لنقل شحنة على سطح الموصل الكروي المشحون .
ب)اذكر العوامل التً تعتمد علٌها مواسعة المواسع ذلو لوحٌن متوازٌٌن .

ثالثا:ـ وصلت مجموعة مواسعات كما فً الشكل المجاور باالعتماد على البٌانات المثبتة علٌه إذا علمت
أن جـأب =  05فولت (قبل غلق المفتاح ) احسب وبعد غلق المفتاح .
 -0شحنة المواسع (س )3علما بأن المواسعٌن قبل غلق المفتاح غٌر مشحونٌن .
 -6فرق الجهد بٌن طرفً المواسع (س. )6
ٌتبع الصفحة الثانٌة .....

الصفحة الثانٌة

السؤال الثانً ( 64عالمة):ـ
أ -بطارٌة قوتها الدافعة (قد) ومقاومتها الداخلٌة (مد) وجد أنه إذا وصلت معها مقاومة خارجٌة ( )Ω3وأغلقت الدارة كان فرق الجهد بٌن
قطبً البطارٌة ٌساوي (9فولت) وإذا أستبدلت المقاومة بمقاومة أخرى مقدارها ( )Ω5أصبح فرق الجهد بٌن قطبً البطارٌة ٌساوي
(01فولت) احسب قٌمة كل من (قد,مد).
ب -اعتمادا على البٌانات المثبتة على الشكل  ,احسب
 -0قراءة االمٌتر ,والمفتاح مفتوح
 -6بعد غلق المفتاح ,وإذا كان جـأب = 6فولت  ,احسب
أ -قراءة االمٌتر

ب-

قد

جـ
ٌ -0مثل الرسم البٌانً المجاور العالقة بٌن فرق الجهد بٌن طرفً موصل فلزي منتظم المقطع والتٌار المار فٌه  ,فإذا كان طول الموصل (5م)
ومساحة مقطعه ( )6-01×0م . 6احسب
أ -مقاومة الموصل .
ب -موصلٌة مادة الموصل .
جـ ماذا ٌطلق على الموصل .
 -6فسر سبب زٌادة المقاومٌة عند زٌادة درجة حرارة الفلز .

السؤال الثالث:ـ (61عالمة)
أ-
 -0سلكان مستقٌمان متوازٌان ال نهائٌا الطول فً مستوى الصفحة ٌ ,حمالن تٌارٌن (ت 6 =0أمبٌر )
(ت)6كما فً الشكل  ,احسب مقدار واتجاه (ت )6لٌنعدم المجال عند النقطة (د) .
 -6كم ٌلزم ان تصبح المسافة بٌن السلكٌن لتصبح القوة المتبادلة بٌنهما تساوي (01×44
نٌوتن/م) .

5-

ٌتبع الصفحة الثالثة...

الصفحة الثالثة
ب -سلك طوله (ل) ٌراد عمل ملف منه  ,أٌهما سٌحدث عزم إزداوج أكبر  ,إذا عمل على شكل لفة مربعة واحدة  ,أم على شكل لفتٌن مربعتٌن
 ,مع التفسٌر .
جـ -صفٌحتان مشحونتان ومغمورتان فً مجال مغناطٌسً مقداره ( 1,6تسال)
تحرك جسٌم مهمل الكتلة مشحون بشحنة موجبة مقدارها ( 6- 01 × 6كولوم)
بسرعة ( 4 01 × 0م/ث) باالستعانة بالقٌم واالتجاهات المثبتة على الشكل
احسب:
 -0القوة المغناطٌسٌة المؤثرة فً الجسم مقداراً واتجاها ً؟
 -6القوة الكهربائٌة المؤثرة فً الجسم مقداراً واتجاهاً؟
 -3القوة المحصلة المؤثرة فً الجسم أثناء حركته وماذا تسمى هذه القوة؟

السؤال الرابع:ـ (  04عالمة)
أ -فً الدارة المجاور إذا كانت قراءة الفولتمٌتر فً لحظة ما (4فولت) .
 -0احسب عند تلك اللحظة
أ -معدل نمو التٌار فً المحث .
ب -فرق الجهد بٌن طرفً المحث .
 -6فسر سبب عدم تالشً التٌار دفعة واحدة لحظة غلق الدارة .

بٌ -ؤثر مجال مغناطٌسً مقداره ( 1,4تسال) على ملف مكون من ( 611لفة) مساحة اللفة الواحدة ( 3- 01 × 06م )6والزاوٌة بٌن متجه
المجال ومتجه مساحة اللفة ( ,)° 61خالل ( 1,0ثانٌة) انخفض المجال المغناطٌسً إلى ( 1,0تسال) وأصبحت الزاوٌة بٌن متجه المجال
ومتجه المساحة تساوي صفر .احسب متوسط القوة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة المتولدة فً الملف أثناء تلك الفترة الزمنٌة.
جـ -حلقة دائرٌة من مادة موصلة تدخل تدرٌجٌا ً فً منطقة
مجال مغناطٌسً منتظم كما ٌبٌن الشكل ,حدد اتجاه التٌار
الحثً المتولد فً النقطتٌن (ب  ,د ) مع بٌان السبب.

السؤال الخامس 64 (:عالمة)
أٌ -مثل الشكل ثالث الكترونات أسقط علٌها أشعة ضوئٌة لها تد .
 -0رتب الطاقة الحركٌة لاللكترونات تصاعدٌا .
 -6ماذا تسمى أقل طاقة الزمة لتحرٌر االلكترون من سطح الفلز .
ٌتبع الصفحة الرابعة ...

الصفحة الرابعة
ب -الكترون ذرة هٌدروجٌن فً مستوى طاقة محدد (ن)؛ وجد أن طول موجة دي بروي المصاحبة له تساوي ( π 4نق ب) .احسب:
 -0رقم مستوى الطاقة المحدد (ن).
 -6الطاقة الالزم تزوٌد االلكترون بها لكً ٌغادر مداره نهائٌاً.
 -3الزخم الزاوي لاللكترون.

جـ -مثلث إحدى سالسل االضمحالل االشعاعً كاآلتً:








اضمحالل رقم 0

أوالً -0 :ما اسم السلسلة المبٌنة؟
 -6ما اسم الجهاز المستخدم للكشف عن االشعاعات النووٌة؟
ثانٌاً :احسب كالً من -0 :عدد جسٌمات ألفا وعدد جسٌمات بٌتا المنبعثة فً االضمحالالت رقم (.)0
 -6الكتلة التقرٌبٌة لنواة العنصر ( )Pbبوحدة الكتل الذرٌة.
د -فً الشكل المجاور العالقة بٌن طاقة الربط لكل
نٌوكلٌون وعدد النٌوكلٌونات لبعض النوى  .باالستعانة
بالشكل أجب عما ٌأتً :ـ
 -0قارن طاقة الربط لكل نٌوكلٌون للنوى الناتجة من
االنشطار بطاقة الربط لكل نٌوكلٌون للنواة االصلٌة .
 -6قارن طاقة الربط لكل نٌوكلٌون للنواة الناتجة من
االندماج بالنوى االصلٌة .
 -3تفاعل االندماج عكس تفاعل االنشطار ,فسر سبب
انبعاث الطاقة فً الحالتٌن.
 -4فً أي التفاعلٌن تنبعث طاقة أكبر لكل نٌوكلٌون .
 -5قدر الطاقة المنبعثة باإللكترون فولت  .إذا انقسمت
نواة عددها الكتلً  611الى نواتٌن ذات عدد كتلً
. 011

إنتهت االسئلة
مع تمنٌاتً للجمٌع بالتوفٌق
محمد الطعانً
1949449065

