
 فــي مـــادة الــفـيزيـــــــاء تــجــريـــبـــــيالـــ مـــتــحــانا

 الفرع العلمي / فيزياء املستوى الثالث

   األستاذ : براء جابر                                                                                                            ساعتانمدة االمتحان : 

 (. 4علًما بأن عدد الصفحات )  ( ، 6اآلتية جميعها وعددها ) سئلة جب عن األ: أملحوظة 

    2كولوم/2.منيوتن 12-10×  8,85=     ،.م/أمبيرتسال 7-10 ×  4=    ،  كولوم ve  =1,6  ×10 -19ـــ  :ثوابت فيزيائية 

 10× 3= م ، س  11-10×  5,29=  بنق

 HR  =1,097  ×10،  جول.ث 34-10×  6,6هـ = ، م/ث   8

 1-م 7

                     ,80 =    60، جا  0,5 =    30، جا غك e  =9,1  ×10-31 ك

 ( عالمة 38ــــؤال األول : ) ــــــــــــــــــــــــــــــالــســـــ

 نم ( من ذرة الهيدروجين ، إذا كان هذا الفوتون يقع ضمن متسلسلة ليمان فجد: 102,6انبعث فوتون طوله الموجي ) أ( 

 رقم المستوى الذي انتقل منه اإللكترون.(  1

 عالمات (                                                                8ب نصف قطر المدار الثالث.                       ) ( احس 3     احسب طاقة الفوتون المنبعث وزخمه. ( 2
 

المغناطيس منها حدد اتجاه التيار الكهربائي الحثي المتولد في الحلقة المبينة في الشكل المجاور في أثناء اقتراب  ب(

 موضًحا ذلك.

 10× 1ج( سقط فوتون تردده ) 

 جول ( 19-10×  3,3هيرتز ( على فلز دالة الشغل له )  15

 ( الطاقة الحركية العظمى لإللكترونات المنبعثة بالجول.2تردد العتبة للفلز.   ( 1احسب : 

 الساقط.( الزخم الخطي للفوتون 3
 

اللفة نصف قطر لفة ( ،  400مكون من )  دائري تسال ( على ملف 0.4د( يؤثر مجال مغناطيسي منتظم مقداره ) 

ث ( انخفض المجال  0,1 ( ، خالل )    30( ، فإذا صنع اتجاه المجال المغناطيسي زاوية مقدارها ) سم  1 ) الواحدة

القوة الدافعة  احسبتسال ( وأصبحت الزاوية بين متجه المساحة ومتجه المجال صفًرا ،  0,2المغناطيسي إلى ) 

 الكهربائية الحثية المتولدة في الملف أثناء تلك الفترة الزمنية.
 

 م (، فتولد مجاًًل كهربائيًا  3-10×  4لوحان فلزيان متوازيان مشحونان تفصل بينهما مسافة ) ( هـ

 10قدره ) 

 ( احسب :   فولت/م 5

 ( فرق الجهد بين اللوحين.  1

 ( مقدار القوة الكهربائية المؤثرة على إلكترون ُوضع بين اللوحين.2

 المجال في نقل بروتون من اللوح السالب إلى اللوح الموجب.( الشغل الذي يبذله 3
 

 ( عالمة 38ــــؤال الثــانــي : ) ــــــــــــــــــــــــــــالــســـــ

 ( لنواة        غير المستقرة إذا : Aالعدد الكتلي )  ( و  Zعلى كل من ) العدد الذري أ( ما التغير الذي يحدث 

 ( بعثت أشعة غاما.2( أطلقت دقيقة ألفا.                    1

 ب( اذكر ثالث طرق يتم فيها تغيير التدفق المفناطيسي.
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 عند النقطة ) أ (كولوم (  6-10×  8بشحنة ) أمبير ( ، إذا تحرك جسيم مشحون  2سلك مستقيم يحمل تياًرا مقداره ) ج( 

 10بسرعة ) 

 فاحسب: ( مع اتجاه التيار كما في الشكل،    30م/ث ( باتجاه يصنع زاوية )  5

 ( مقدار واتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة ) أ (.1

 ( مقدار القوة التي يؤثر بها السلك في الجسيم لحظة مروره بالنقطة ) أ (. 2

 

مم ( ، فإذا كان المجال  4د( يمثل الشكل شحنتان كهربائيتان نقطيتان موضوعتان في الهواء تفصل بينهما مسافة ) 

 10×  4الكهربائي عند النقطة ) هـ ( مقداره ) 

 احسب :نيوتن/كولوم ( نحو اليسار ،  4

 القوة الكهربائية المتبادلة بين الشحنتين.( 2    ( مقدار ونوع الشحنة الثانية.   1

 (.       1( طاقة الوضع الناجمة عن الشحنة ) ش4 الجهد الكهربائي عند النقطة ) هـ (.       (3

  الشغل الالزم لنقل الشحنة الثانية إلى الالنهاية. (5

 أجب عما يأتي :هـ( 

 فولت ( ؟ 3( ماذا نعني بقولنا أن القوة الدافعة الكهربائية لبطارية تساوي ) 1

 ( متى يتولّد في المحث قوة دافعة كهربائيّة حثيّة ذاتيّة طرديّة ؟2

 عليها محاثة المحث.( اذكر ثالثة عوامل تعتمد 3
 

 ( عالمة 73: )  ــالــثالــســــــــــــــــــــــــــــــــــؤال الث

          تساوي   و.ك.ذ ( ، وكتلة نواة الفضة        15,9949تساوي )        أ( إذا علمت أن كتلة نواة األكسجين

 و.ك.ذ ( ، بيّن أي النواتين أكثر استقراًرا. 106,9051)

 اعتماًدا على الشكل المجاور وبياناته ، احسب : أوًلا :ب( 

.       ( مقدار القوة الدافعة الكهربائية2( مقدار المقاومة ) م (   1

 أوم (. 3ة المستهلكة في المقاومة ) القدر( 3

 ( الهبوط في الجهد في البطارية الثانية.4

جول/ث ( عند  2200سخان كهربائي يستهلك طاقة بمعدل )  ثانياا :

فولت ( ، إذا وصل هذا السخان  220هد مقداره ) جوصله مع فرق 

الشحنة التي فولت ( ، احسب مقدار  110مع فرق جهد مقداره ) 

 تعبر هذا السخان خالل دقيقة واحدة.
 

 وكانت (  كولوم 4- 10×  8,85يمثل الشكل المجاور لوحان فلزيان مشحونان بشحنة مقدارها ) ج( 

 ، فاحسب : ( 2م 4- 10×  1مساحة كل من اللوحين ) 

 ( الكثافة السطحية للشحنة. 1

 ( المجال الكهربائي بين اللوحين. 2

 ( المسافة بين اللوحين. 3

 ( جهد النقطة ) ع (. 4

 س (. ( جـ عبر المسار ) ص  5

 ع (.                                                      ( الشغل الالزم لنقل بروتون من النقطة ) س  6
 

 ( عالمة 63: )  رابعالــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ال

 عّرف المصطلحات اآلتية : أوًلا : أ(

 ، أمبير ، التدفق المغناطيسي ، جهد القطع ، طاقة الربط النووية ، الجهد الكهربائي.  المجال المغناطيسي
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 علل ذلك.يتالشى التيار الكهربائي عند فتح الدارة الكهربائية ،  (1 ثانــياا :

 فّسر ذلك.تنبعث دقائق بيتا السابة أو الموجبة من النواة بالرغم من أنها ليست من مكونات النواة ، ( 2         
 

المجاور ، إذا علمت أن جهد المواسع ب( معتمًدا على البيانات المثبتة في الشكل 

 أوجد :فولت ( ،  2( يساوي ) 3)س

 ( المواسعة المكافئة للمجموعة.1

 ( جهد المصدر.2

 (.2( الطاقة المختزنة في المواسع )س3
 

 ( ، ومقاومية مادته  2م 7-10×  16م ( ومساحة مقطعه )  100ج( سلك فلزي طوله ) 

)Ω 8-10 × 1,6 . م ( ، فرق الجهد بين طرفيه ) 8 فولت ( ، فإذا سرى فيه تيار كهربائي لمدة ) 0,2 × 10-5 ث ( 

( عدد اإللكترونات المتحركة في السلك.3( التيار المار في السلك.    2( مقاومة السلك.    1   احسب :  
 

طاه :انقل إلى ورقة إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها من البدائل المع د(  

( أي الشحنات الكهربائية اآلتية األنسب لتكون شحنة اختبار وفق ما اتفق عليه :1  

 أ( ) +8 × 10-9 كولوم (      ب(  )-8 × 10-9 كولوم (   ج(  )+9 كولوم(         د(  )-6 كولوم ( 

( القوى التي تنشأ بين البروتون والنيوترون داخل النواة هي :2  

ب( تنافر كهربائي فقط.       ج( جذب نووي وتنافر كهربائي.      د( تنافر نووي وجذب كهربائي.      أ( جذب نووي فقط.      

يزداد التيار الكهروضوئي في الظاهرة الكهروضوئية بزيادة :( 3  

تردد العتبة للفلز. أ( شدة الضوء الساقط.       ب( تردد الضوء الساقط.      ج( الطول الموجي للضوء.        د(  
  

 ( عالمة 51: )  خامسالــســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال ال

 إلى ورقة إجابتك رقم الفقرة والبديل الصحيح لها من البدائل المعطاه : أ( انقل

 ( في استقرار النواة البروتونات تتجاذب بفعل القوة النووية كما أنها :1
 

 القوى المغناطيسية.              ب( تتجاذب بفعل الفوى المغناطيسية.أ( تتنافر بفعل 
 ج( تتجاذب بفعل القوى الكهربائية.              د( تتنافر بفعل القوة الكهربائية.

 

 ( لحظة غلق الدارة المرسومة جانبًا ، فإن اتجاه التيار الحثي المتولد في الحلقة يكون :2

 زيادة في التدفق المغناطيسي.عقارب الساعة ليقاوم الأ( مع 
 ب( مع عقارب الساعة ليقاوم النقصان في التدفق المغناطيسي.
 ج( عكس عقار الساعة ليقاوم الزيادة في التدفق المغناطيسي.

 د( عكس عقارب الساعة ليقاوم النقصان في التدفق المغناطيسي.
 

 المستقرة أكثر استقراًرا فإنها تتحول إلى نواى ذرات :( لكي تصبح النوى غير 3

 أ( كتلة أقل وطاقة ربط أعلى.               ب( كتلة أكبر وطاقة ربط أقل.

 ج( كتلة أقل وطاقة ربط أقل.                 د( كتلة أكبر وطاقة ربط أعلى.
 

ا يستخدم جهاز يدعى :4  ( للكشف عن التيارات الصغيرة جدًّ

 ميتر.               ب( أميتر.           ج( مطياف الكتلة.             د( الغلفانوميتر.أ( فولت

 ( إذا انتقل إلكترون من ذرة الهيدروجين من مستوى الطاقة الخامس إلى مستوى الطاقة الثالث ، فإن اإلشعاع الناتج هو :5

 حمراء.         د( أشعة فوق بنفسجية.أ( ضوء مرئي.          ب( أشعة سينية.        ج( أشعة تحت ال

 

 ( ةعالم 12) 

 ( عالمات 9) 

 ( عالمات 9) 

 ح



 ( النيوترينو جسيم نووي ينتج عن عملية :6

                                           أ( خروج إلكترون من النواة.                           ب( تحلل البروتون إلى نيوترون وبوزترون.                                  

 ج( تحلل النيترون إلى بروتون وإلكترون.         د( خروج بوزترون من النواة.
 

 زيائية التي تعتبر مقياًسا لممانعة الموصل لمرور تيار كهربائي خالله هي :( الكمية الفي7

 أ( المقاومية لمادة الموصل.               ب( فرق الجهد بين طرفي الموصل.

 ج( المقاومة الكهربائية للموصل.          د( الموصلية للمادة.
 

ن( لفة مع 2ومحاثته ) ح ( ، إذا زادت عدد لفاته بنفس اتجاه الملف لتصبح )( ملف حلزوني ) لولبي ( عدد لفاته ) ن ( لفة ، 8

 بقاء طوله ثابتًا ، فإن محاثته تصبح مساوية لـ :

 ح 0,25ح                ج( ح                د( 2ح                  ب(  4أ( 

 ( يعد قانون كيرشوف األول صيغة من صيغ حفظ :9

 ب( الشحنة.           ج( الطاقة.              د( الكتلة.  أ( الزخم.           

 ( استخدم العالم بور في وضع نموذجه المستقر للذرة :10

 الطاقة (. –أ( حفظ العدد الذري.        ب( الاليقين.           ج( تكمية الطاقة.             د( حفظ ) الكتلة 

 كهربائية على : يعمل معامل الحث الذاتي لملف في دارة( 11

 أ( إسراع نمو التيار وإبطاء تالشيه.              ب( إبطاء نمو التيار وإسراع تالشيه.

 ج( إسراع نمو التيار وإسراع تالشيه.             د( إبطاء نمو وتالشي التيار.
 

 ( عندما تشع نواة عنصر ما جسيم ألفا فإن العدد الذري لها :12

 4د( يقل بمقدار                2ج( يقل بمقدار           2ب( يزداد بمقدار        4أ( يزداد بمقدار 

 ( إذا تحرك إلكترون وبروتون في مجال كهربائي منتظم لنفس الفترة الزمنية فإنهما يتساويان في :13

 قوة الكهربائية التي يتأثران بها.أ( المسافة التي يقطعانها.        ب( سرعتهما النهائية.       ج(التسارع لهما.        د( ال

 تحركت شحنة كهربائية موجبة من جهٍد عاٍل إلى جهد منخفض ، فإن طاقة الوضع الكهربائية لتلك الشحنة : (14

 أ( صفر.           ب( تقل.          ج( تزداد.         د( تبقى ثابتة.

 زيادة :( تزداد مواسعة المواسع ذو اللوحين المتوازيين المشحون ب15

 أ( مساحة كل من اللوحين.         ب( شحنته.            ج( المسافة بين لوحيه.             د( فرق الجهد بين لوحيه.

 ( األثر الذي يحدثه المجال الكهربائي في المسارعات النووية هو :16

 إبطاؤها.                 د( إكسابها طاقة. أ( توجيهها.               ب( تسريعها.                  ج(

 ( شحنتان نقطيتان تفصل بينهما مسافة ، إذا كانت الشحنة األولى خمسة أضعاف الشحنة الثانية فإن :17

 12ق 0,2=  21ق د(             12= ق 21ج( ق              12= ق 21ق 5ب(         12ق 5=  21أ( ق
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