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اختبار مقترح لمادة الفيزياء  3للصف الثاني لثانوي العلمي 2016

السؤال األول :
أ) الشكل المجاور ٌمثل تخطٌطا للمجال الكهربائً الناشئ عن صفٌحتٌن فلزٌتٌن متوازٌتٌن العلوٌه موجبه والسفلٌه سالبه
.معتمدا على الشكل اجب عما ٌلً :
 )1ما اتجاه المجال عند (ب) ( ،د) .
 )2أي النماط (د) ( ،ب) ( ،ج) اكبر جهد ولماذا .
 )3اي النماط المثبته على الشكل اصغر مجاال  ،واٌها اكبر مجاال  ،ولماذا .
 )4ال تتغٌر طالة الوضع عند االنتمال بٌن النمطتٌن (د) ( ،ج)

ب) وضعت شحنه نمطٌه (ش) 9-10 × 2- = 1كولوم عند النمطه (أ) وعلى بعد (2م) من مركز موصل الكروي معزول ٌحمل
شحنه (ش) 9-10 ×2 =2كولوم كما فً الشكل  .معتمدا على الشكل جد ما ٌلً :
 )1الجهد الكهربائً على سطح الموصل الكروي .
 )2الشغل الالزم لنمل إلكترون من الماالنهاٌه إلى النمطه (أ) .
 )3المجال الكهربائً عند النمطه (ص) التً تنصف المسافه بٌن الشحنتٌن .

جـ) مواسع (س )1مشحون مواسعته ( 2مٌكروفاراد) وجهده ( 15فولت) وصل مع مواسع اخر (س)2غٌر مشحون ومواسعته
(4مٌكروفاراد) جد :
 )1جهد المواسع س 2بعد التوصٌل .
 )2ممدار التغٌر فً الطالة الكهربائٌة المختزنة فً المواسع س1

د) علل ما ٌلً :
 )1سطح اي موصل هو سطح تساوي الجهد .
ٌ )2سمى تفاعل االندماج النووي بالتفاعل الحراري .

السؤال الثانً :
أ) احسب الطاله النووٌه المتحررة من التفاعل النووي التالً :
17

O8 + 1H1

He2 + 14N7

4

إذا علمت أن الطالة الحركٌة للهٌلٌوم  0,0083 = He2و ن ذ (وكتله  1,0081 = 1H1وكتلة  17,0045 = 17O8وكتله =
 14,0075 14N7وكتله  ) 4,0039 = He2و ن ذ .
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ب) معتمدا على الرسم البٌانً المجاور والذي ٌمثل العالله بٌن الموة الدافعه الحثٌه المتولدة فً ملف عدد لفاته  250لفه
والزمن  .جد:
 )1التغٌر فً التدفك المغناطٌسً الذي ٌعبر الملف خال الثوانً الثالث االخٌرة .
 )2ما هً الفترة الزمنٌة التً ٌتولد خاللها تٌار حثً ٌعمل على مماومة الزٌادة فً التدفك المغناطٌسً الذي ٌخترق
الملف ؟ فسر إجابتن .

جــ) اذا كانت الطاله الكلٌه إللكترون ذرة الهٌدروجٌن فً مدار ما تساوي ( )3,4 -الكترون فولت جد ما ٌلً :
 )1سرعة اإللكترون فً هذا المدار .
 )2تردد الفوتون المنبعث عند انتمال هذا االلكترون الى مستوى االستمرار؟ وما اسم السلسله التً ٌنتمً إلٌها.

د) اصطدم إلكترون ذرة الهٌدروجٌن كتلته (ن) وسرعته (ع) بذرة فأصبحت سرعته بعد التصادم (ع ).بٌنما ارتفع احد
إلكترونات الذرة إلى مستوى أعلى ثم عاد إلى مستواه الذي كان فٌه باعثا فوتونا أثبت أن تردد الفوتون الناتج ٌعطى بالعالله
التالٌه :

السؤال الثالث :
أ) ٌمثل الرسم البٌانً المجاور العالله بٌن الطاله الحركٌه والتردد فً الخلٌه الكهروضوئٌه معتمدا على الرسم جد :
 )1اكبر طول موجً ٌستطٌع تحرٌر اإللكترونات من باعث الخلٌه .
 )2ثابت بالنن .

ب) ٌوضح الرسم البٌانً المجاور العالله بٌن التٌار والزمن لمحث محاثته  5هنري ومماومته  3اوم اجب عما ٌلً :
 )1الموة الدافعه الكهربائٌه للبطارٌه بعد مضً  1ثانٌه من لحظة االغالق .
 )2جهد المحث عندما ٌكون التٌار لد بلغ لٌمته العظمى .

جــ) معتمدا على الشكل المجاور :
 )1ماذا ٌحدث إلضاءة المصباح عند تحرٌن المغناطٌس المبٌن ,مع بٌان السبب .
 )2اذكر طرق ٌمكن تولٌد لوة دافعه حثٌه طردٌه فً المحث .
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د) علل/انبعاث جسٌمات بٌتا من انوٌة بعض العناصر المشعة لها على الرغم ان اإللكترون لٌس من مكونات النواة .

السؤال الرابع :
أ) ملف حلزونً مغمور كلٌا فً مجال مغناطٌسً ممدارة ()3-10 ×9تسال نحو الٌمٌن إذا علمت ان عدد لفات الملف ( )50لفه
وطوله ()0,11م وٌسري به تٌار ممداره ()7امبٌر  ،جد:
 )1ممدار المجال المحصل عند ألنمطه (هــ) ممدارا واتجاها .
6
 )2ممدار الموة المغناطٌسٌة المؤثرة على اإللكترون ٌتحرن بسرعة ( ) 10 × 5نحو الشمال  ,عند مروره بالنمطة (هــ)
.

ب)اذكر العوامل التً تعتمد علٌها محاثة محث لولبً .

جــ) ٌمثل المىحىى المجبوز العالقة بٍه طبقة السبط الىىوٌة
لكل وٍىكلٍىن والعدد الكتلً لمجمىعة مه العىبصس) Z, Y,
 )X, Wاعتمبدا على المىحىى ،اجب عه األسئلة اَتٍة:
 )1أي هري العىبصس أكثس استقزازا؟ ولمبذا ؟
 )2أي هري العىبصس أكثس قببلٍة لإلوشطبز  ،وأٌهب أكثس-
قببلٍة لالودمبج عىد إحداث تفبعل وىوي.
 )3احسب طبقة السبط لىىاة العىصس) .(X

السؤال الخامس :
أ) ٌبٌن الشكل المجاور مجال كهربائً منتظم ممداره ()600فولت/م ,إذا تحركت شحنه كهربائٌة موجبه بسرعة ثابتة ممدارها(5
×  )310م/ث جد:
 )1حدد اتجاه الموى المؤثرة على الشحنه .
 )2ممدار المجال المغناطٌسً .
 )3متى تنحرف الشحنه عن مسارها نحو الٌمٌن .
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ب) بٌن لماذا التبذل الموة المغناطٌسٌه شغال على شحنه متحركه موضوعه فً مجال مغناطٌسً .

جــ) مماومه كهربائٌه تستهلن طاله بمعد ()500جول/ث وتعمل على فرق جهد ممداره ()100فولت صنعت من سلن فلزي
مساحة ممطعه العرضً ( 0,3ملً متر) ومماومٌته ( )8-10 ×9اوم/م جد:
 )1مماومة السلن .
 )2طول الموصل .

د) معتمدا على الشكل المجاور جد :
)1
)2
)3
)4

جــأب .
المماومه (مس) .
الموه الدافعه (قد) .
لراءة الفولتمٌتر .
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