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 5/0202/    :التاريخ                                                                         .................................. :تالطالباسم 

        88/       العالمة:      _______________________________________________________
  عالمت( 02) األول:السؤال   

 كضع عشج رؤكسو سمكين طهيمين ، يسثل الذكل السجاكر مثمث قائم الداكية  (1
 ف مقجار إأمبيخ ( ف 11= 2أمبيخ , ت 02=1مدتقيسين يحسالف تيارين ) ت

 السجاؿ السغشاطيدي عشج الشقطة )د( بهحجة ميكخكتدال :
 1د(                  5ج(               1ب(             2,51 ( أ
                        

لى إ جشهب الذخؽ ( 02كتسيل بسقجار ) ـ/ ث ( 2 12×4بدخعة مقجارىا ) نانهكهلـه ( 0ذا تحخكت شحشة مقجارىا ) إ (0
 (  -نيهتن ( باتجاه )ز 8- 12×8فتأثخ بقهة مغشاطيدية مقجارىا ) ،مشطقة مجاؿ مغشاطيدي مشتظم يتجو نحه الغخب 

 ( 2,85=  °02، جتا  2,1=  ° 02جا ( :ي بهحجة تدال ف مقجار السجاؿ السغشاطيدإف
 2.0د(                   0ج(                           2.8ب(                   8ا( 
 
 في الذكل يكهف مقجار كاتجاه السجاؿ السغشاطيدي عشج السخكد)د( : (0

            -ز ،تدال 1-12×1+              ب( ز ،  تدال 5-12×1أ(   
 ز+              د( صفخ ، تدال 5-12×0ج(   
 
 نيهتن/ كهلـه ( كمغشاطيدي مقجاره  4 12×4( يتحخؾ الكتخكف في مشطقة مجالين متعامجين: كيخبائي كمقجاره ) 4
 تدال( إذا كاف تدارع اإللكتخكف = صفخ فإف مقجار سخعة اإللكتخكف بهحجة )ـ/ث(  : 2,8)

 كولوم( 16-18×1.6)شحنة االلكترون=

 د(  صفخ                     0222ج(             4 12×00ب(                  4 12×1أ(   
 
  عن األطخاؼ مجاؿ  أمبيخ( فتهلج في محهر السمف بعيجا   0ـ ( كيسخ فيو تيار مقجاره ) 2,1ممف لهلبي طهلو ) (1

 ف عجد لفات السمف :إف تدال( 4-12×6,08مغشاطيدي مقجاره )
 لفة  101لفة            د(  012لفة                       ج(  02لفة               ب(  122أ(  
 
 
 

 

  

 

 في مادة الفيزياء النهائي  ناالمتحا

0202 /0202 

 
 الثانوية للبنات المدرسة:

 المبحث: الفيزيــــــــــــــــاء 
 الثانىي العلمي الثاني  الصف:
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ف ميل الخط إ( يسثل الذكل العالقة البيانية بين السجاؿ السغشاطيدي الستهلج في مخكد ممف دائخي كالتيار السار فيو، 6
 السدتقيم يسثل :

 نق                                                        غ 0 ف / μف / نق               ب(  μ أ( 
 / نق         2ف  μنق / ف              د(  μ 0ج( 

 ت                                                                          
                                                                      
 أمبيخ ( 10لذكل السجاكر جدء من ممف دائخي يسخ فيو تيار مقجاره )( يسثل ا5
 السجاؿ السغشاطيدي  مقجارك  ، سم (   π 0ذا عمست أف نرف قطخ السمف ) إف 

 :( يداكي  ɵف  مقجار الداكية ) إف ،تدال (  5-12×0في مخكد السمف )
 °05د(                  °41ج(                 °02 ب(                °62( أ

 
 ( فانحخؼ بسدار دائخي نرف قطخه 1عمى مجاؿ مغشاطيدي مشتظم )غ عسهديا  بدخعة ) ع ( ( دخل جديم مذحهف 8
( انحخؼ بسدار دائخي 2عمى مجاؿ مغشاطيديا اخخ )غ عسهديا  كبشفذ الدخعة ) ع( سم( ,كعشجما دخل نفذ الجديم  4)

 ( تداكي : 2: غ1ين ) غف الشدبة بإسم( ف 10نرف قطخه ) 
 10:  48د(                    48:  4ج(             0:  1ب(             1:   0أ( 
 
( بدخعة ) 0-تتحخؾ شحشة )( 9   ـ/ث( كسا في الذكل  1ميكخككهلـه

 ف مقجار كاتجاه القهة إفجخمت مشطقة مجالين كيخبائي كمغشاطيدي ف
 السحرمة السؤثخة في الذحشة :

 ، ص+ ميكخك نيهتن 6ب(       °10،  ميكخك نيهتن 12( أ   
 ميكخك نيهتن، ص+ 8د(          -ميكخك نيهتن، ص 8ج(   
 

 في الذكل  ) س ص ق ( سمك معجني عمى شكل مثمث متداكي ( 12
 األضالع كيسخ فيو تيار كيخبائي )ت( كمغسهر في مجاؿ مغشاطيدي

 صحيحة : ، كاحجة من العبارات التاليةمشتظم )غ (  
 أ( الزمع )س ص ( يتأثخ بأكبخ قهة مغشاطيدية .                 
 جسيع األضالع تتأثخ بشفذ القهة السغشاطيدية  . ب(  

 الزمع )ص ق( يتأثخ بأكبخ قهة مغشاطيدية .            ج(   
 الزمع )س ق ( يتأثخ بأكبخ قهة مغشاطيدية . د(    
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 التيارات الحثية ف اتجاه إف، السغشاطيذ نحه )ص+( تحخؾذا إفي الذكل السجاكر  (11
 : ( عمى التختيب عشج الشظخ الييسا من األعمى 0 ، 1في السمفين )

         مع عقارب الداعة . ،مع عقارب الداعة أ(   
 مع عقارب الداعة . ،ب( عكذ  عقارب الداعة  

                         عكذ عقارب الداعة ،مع عقارب الداعة ج(   
 عكذ عقارب الداعة . ،د(عكذ عقارب الداعة    
 
 
 ف :إعشج غمق السفتاح ف ،في الجارة الكيخبائية السجاكرة ( 10  

 ( تبقى ثابتة .Vكقخاءة الفهلتسيتخ ) ،التجفق السغشاطيدي عبخ السمف يدداد  ( أ
 ( تدداد.Vكقخاءة الفهلتسيتخ ) ،التجفق السغشاطيدي عبخ السمف يقل  ب(  
 ( تدداد .Vكقخاءة الفهلتسيتخ ) ،التجفق السغشاطيدي عبخ السمف يقل  ج(  

 ( تقل  .Vكقخاءة الفهلتسيتخ ) ،التجفق السغشاطيدي عبخ السمف يدداد  ( د
 

 ذا،إممف  ىفي الذكل السجاكر مجاؿ مغشاطيدي مشتظم يؤثخ عم (10 
  :يربح  السمفالسغشاطيدي السؤثخعمى ف التجفق إدار السمف ربع دكرة حهؿ محهره ف 

 صفخ                                ب( أكبخ قيسة       ( أ
 د( ربع قيستة العظسى              نرف قيستو العظسى      ( ج

 
 

 سم (  12في الذكل السجاكر مهصل فمدي ) أ ب( طهلو )( 14
 قابل لالندالؽ كمترل بجارة كيخبائية مغسهرة في مجاؿ مغشاطيدي )غ( 

 هى الرفحة اذا تأثخ الدمك بقهة خارجية كتحخؾ عسهدي عمى مدت
 ف إممي أمبيخ ( ف 0 ـ/ث( كتهلج تيار حثي قيستو ) 0بدخعة )ع( مقجارىا )

 مقجار كاتجاه السجاؿ السغشاطيدي )غ( السؤثخ في الجارة :
  ز+ ،تدال  2,20ب(                          +    ز  ،تدال   2,0 ( أ

 -ز ،تدال  0    (د                             -ز  ،تدال  2,20 (ج     
 

  : في الذكل السجاكر تتهلج قهة دافعة حثية طخديو عشج  (11
  كصهؿ التيار الى قيستو العظسى ب(              ثبات قيسة السقاكمة أ( 
 زيادة قيسة السقاكمة .د(               تقميل قيسة السقاكمة ج( 
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 ف العبارة التي إة في السحث كسا في الذكل فتهلجت قهة دافعة حثي (16
 :ترف التيار السار في الجارة الكيخبائية"   

 ثابت نحه اليسين                  ب( يتشاقص نحه اليدار  ( أ
 ( يتشاقص نحه اليسين د                 يتدايج نحه اليسين . ج(
 
ف معجؿ التغيخ في التجفق السغشاطيدي الحي يختخؽ كل مشيسا ذا كاإحمقتاف دائخيتاف قطخ أحجىسا مثمي قطخ الثانية  (15

  :(  0د /: ؽ1د /متداكي فاف الشدبة بين ) ؽ
 1 : 1د(                       1:  4ج(                   0 : 1ب(                   1:  0 ( أ

 
 يسثل الذكل السجاكر عسمية انبعاث الكتخكنات ضهئية من ميبط ( 18

 لكيخكضهئية إذا زاد فخؽ الجيج بين السيبط كالسرعج فاف أحج الخمية ا
 االتية يدداد :

 أ( اقتخاف الذغل لفمد السيبط.         
 ب( تخدد العتبة لفمد السيبط. 
 ج( تيار االشباع.      

 د( عجد االلكتخكنات الزهئية الهاصمة الى السرعج.  
 

ممي أمبيخ( كالطاقة الحخكية  0جة تيار االشباع في الجارة )كانت شف( سقط ضهء عمى باعث خمية كيخكضهئية، 19
 تزاعفت شجة الزهء الداقط مع بقاء تخدده ثابت فاف :  اجهؿ(، اذ 12العظسى لإللكتخكنات السشطمقة )

 جهؿ  12=  عظمىممي أمبيخ، ط ح  0=  االشباعأ( ت 
 جهؿ  12=  عظمىممي أمبيخ، ط ح  6= االشباعت  ب(
 جهؿ 02=  عظمىممي أمبيخ، ط ح  0=  االشباعت  ج(

 جهؿ  02=  عظمىممي أمبيخ، ط ح  6=  االشباعد( ت 
 

 من سطح الفمد: ةتعبخ عن الطاقة الحخكية لإللكتخكنات السشبعثال ( كاحجة من التالية 02
 د(  ق ت                       2ؾ ع 1ج(               قجػ  eب(  ش                   ϕ  - الفوتون أ(  ط   

                                                                       0 
 ( الكتخكف 0.4الكتخكنات ضهئية بطاقة حخكية عظسى مقجارىا ) فانبعثت  ة( سقط ضهء عمى ميبط خمية كيخكضهئي01  

 كولوم( 19-18× 1.6-) شحنة االلكترون =   ج القطع بهحجة )فهلت( :  ف جيإفهلت ف

 0,4د(                    0,4-ج(              19 12× 1,1ب(                  19 12×1,1-( أ  
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( إذا كاف تخدد العتبة لمفمد )س( يداكي ضعف تخدد العتبة لمفمد )ص( عشج سقهط ضهء بتخدد متداكي عمى كل مشيسا 00
 يمي:انبعثت الكتخكنات من كمييسا فاف العبارة الرحيحة فيسا 

                 عظمى )ص(ط ح  0=  عظمى)س(أ( ط ح 
                  (سعظمى )ط ح  0=  ص(عظمى)ب( ط ح  

 ج( اقتخاف الذغل لمفمد )س( = ضعف اقتخاف الذغل لمفمد )ص(  
 د( اقتخاف الذغل لمفمد )ص( = ضعف اقتخاف الذغل لمفمد )س(   

                 
 ص ( ندتشتج من الذكل أف : ،لفمدين ) س  ل العالقة بين تخدد الزهء الداقط كالطاقة الحخكية الذكل السجاكر يسث (00

 .ميل )س( = ميل )ص( أ(    
 .تخدد العتبة لمفمد )س( أكبخ من تخدد العتبة لمفمد )ص( ب(   
 .لمفمد)س( أكبخ من اقتخاف الذغل لمفمد )ص(اقتخاف الذغل  ج(   

 .)ص( عظمىخ من ط ح )س( أكبعظمى د( ط ح     
 

 إذا كاف الطهؿ السهجي الحي يدتطيع أف يحخر الكتخكنات من سطح الفمد دكف اكدابيا طاقة حخكية يداكي ( 04
(λ:فإف إقتخاف الذغل لمفمد بهحجة الجهؿ ،) 
  س λد(                λ ج(                   س ب( ق              سأ(  

   λ                    قλ                                       هـ  ق س 
 

 ( األطياؼ الحرية التي تعطي صفات مسيدة لمعشرخ ىي:01
 طيف االمتراص الخطي كطيف االنبعاث السترل           االنبعاث الخطي كطيف االنبعاث السترل          ب( فأ( طي

 يف االنبعاث السترل كطيف االنبعاث السترلج( طيف االنبعاث الخطي كطيف االمتراص الخطي       د( ط
 
( فإف ىحا الطهؿ السهجي يقع ضسن    RH /4( إذا كاف أقل طهؿ مهجي في أحج متدمدالت ذرة الييجركجين يداكي ) 06  

 مشطقة:
 أ( االشعة فهؽ البشفدجية                    ب( الزهء السخئي          

 د( ضهء غيخ مخئي      ج( االشعة تحت الحسخاء             
 

 ( عشج انتقاؿ الكتخكف ذرة الييجركجين من مدتهى الطاقة الخابع الى السدتهى الثاني يشبعث فهتهف طاقتو بهحجة 05
 )الكتخكف فهلت(:

 10.1د(            0.11ج(                 0.4ب(               4.01أ( 
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( فإف طاقة اإللكتخكف في ىحا السجار بهحجة      πق /  1,1ما يداكي )( إذا كاف الدخم الداكي إللكتخكف في مجار 08
 اإللكتخكف فهلت :               

  2,81-د(                     10,6-ج(                         1,1-ب(                  0,4-أ(     
 
 

 الثاني:ف سخعتو في السجار إ( ف1)علكتخكف في السجار األكؿ لحرة الييجركجين ا كانت سخعة اإلذإ (09
 0/ 1ب( ع                             1ع 0أ(      
 4/ 1ع د(                               1ع 4 ج(    

 
 ( العبارة )في كل نظاـ ميكانيكي البج من كجهد مهجات تراحب الجديسات السادية( ىي تعبيخ عن:02  

 ب( فخضية بالنك       ج( قاعجة ليشد             د( فخضية دي بخكي          تكسيم الطاقة        أأ( مبج   
 

                                                            
 ىه : ف العشرخ األكثخ استقخارا  إالججكؿ ف ىعم اعتسادا   (01

 
 
 

 Be4 9د(                    Li 3 7ج(                              He2 4ب(                    H 1 2أ(    

 
 ( الى :X( في التفاعل الشهكي التالي يذيخ الخمد )00

         ب( بخكتهنين         أ( نيهتخكنين           
 د( جديم الفا            ج( الكتخكنين        
 

( مميهف 8لكل نيهتخكف فييا يداكي ) الشهكيةط ( كطاقة الخب022س( يداكي ) ذا عمست أف العجد الكتمي لمشهاة )إ( 00
 لمشهاة )س( بهحجة )مميهف الكتخكف فهلت( تداكي : الشهكيةفاف طاقة الخبط  ،الكتخكف فهلت/نيهكميهف 

 1622د(                      162ج(                012ب(                     01 أ(  
 

 لإللكتخكف ككفق فخضية دي بخكي يكهف الطهؿ السهجي السراحب  لكتخكف،اإلاة ( من نهاتج تحمل أحج نيهتخكنات الشه 04
 الشهاة: بأبعادمقارنة 

 خارجيا.فتبعثو الشهاة  ،صغيخا  الشهاة خارجيا .               ب(  فتبعثو ،أ( كبيخا    
 داخميا.فتحتفظ بو الشهاة  ،صغيخا  فتحتفظ بو الشهاة داخميا            د(  ،كبيخا  ج(  
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                            عجد الشيهتخكنات في  فإفـ ، (  15-12×4,8( كنرف قطخ نهاتو )01ذا عمست أف العجد الحري لعشرخ ما يداكي )إ( 01
 م( 15-18× 1.2)نق . = نهاتو يداكي:            

 04د(                   00ج(                      00ب(                            01أ(
 

 حالة:( يسكن أف تشبعث الشيهتخكنات من أنهية الحرات في 06
 أ( اضسحالؿ الفا                           ب( اضسحالؿ بيتا               
 الشهكي الرشاعي  عشعاد( اإل     شعاع الشهكي الطبيعي             اإلج(   
 

He 2)الييميـه ذا عمست أف طاقة الخبط لشهاة إ( 05
Li  3مميهف الكتخكف فهلت كلشهاة الميثيهـ ) (08( تداكي ) 4

( تداكي  6
 هاة األكثخ استقخارا ىي نهاة :شف ال، فإمميهف الكتخكف فهلت  (00)

   ،  الف طاقة الخبط الشهكية لكل نيهكميهف ليا أكبخ    أ( الييميـه
، ب(    أصغخ حجسا.  ألنيا الييميـه
، ج(          أكبخ.الشهكية ليا الف طاقة الخبط  الميثيـه
، د(    تحتهي عمى عجد أكبخ من الشيهتخكنات.  ألنيا الميثيـه
 

 يسثل الفخاغ .....: االتية،( في السعادلة الشهكية 08
                    ب( ضجيج الشيهتخيشه                      هأ( نيهتخيش  
 ج( أشعة جاما               د( جديم الفا  
  

 في معادلة االضسحالؿ تكهف  (09
 التختيب : ىص ( عم ،قيسة ) س    

 ( 0، 0د( )         (    0 ،  0)ج(              (    0 ،6ب( )        (           6 ، 0أ( )
 

 مميهف الكتخكف فهلت :فاف طاقة الخبط الشهكية بهحجة  ( ك.ؾ.ذ/( نهاة كتمتيا ) ؾ( ك.ؾ.ذ ككتمة مكهناتيا ) ؾ42
                  901,1× ؾ( -/ب( ) ؾ                 901,1(× /ؾ - )ؾ أ(

 2س×  (  ؾ -/د( ) ؾ                   2س(× /ؾ - )ؾج( 
 
 
 

                                                         انتيت األسئمة                                                  
 عديدة أبه عجسية /رحاب حدهنة دة:السامعمسات 

 

 


