
  

 

 7من  1صفحة 
 

 

  اإلجابة  ئيابهلل مث ابد ينيوفقك هللا استع ةالطالب ابنيت
 
 

 اجابة واحدة صحيحة يف كل من الفقرات التالية ؟  اختاري السؤال األول :
 

 عدد خطوط اجملال املغناطيسي اليت خترتق السطح يسمى ................ -1

  اجتاه اجملال املغناطيسي (د التدفق املغناطيسي (ج الكهرومغناطيسية  (ب اجملال املغناطيسي   (أ
 

 تشري االهبام يف القاعدة األوىل لليد اليمىن اىل اجتاه .............. -2

 القوة الكهربية  (د اجملال املغناطيسي  (ج القوة املغناطيسية  (ب التيار االصطالحي  (أ
 

. ما مقدار القوة  T 0.40، موضوع عموداي يف جمال مغناطيسي منتظم مقداره  m 0.50يف سلك طوله  A 8.0يسري تيار مقداره  -3
 املؤثرة يف السلك ؟ 

 N 1.6 (د N 3.2 (ج N 5.6 (ب N 4  (أ
 

 اجلهاز الذي يقوم بتحويل الطاقة امليكانيكية اىل طاقة كهرابئية هو .................. -4

 املولد الكهرابئي (د هرابئياحملول الك (ج مكرب الصوت (ب اجللفانوميرت (أ
 

 وجد فاراداي أنه ميكن توليد ................. عن طريق حتريك سلك موصول داخل جمال مغناطيسي . -5

زايدة يف املقاومة  (ب تيار كهرابئي  (أ
 الكهرابئية 

 موجة كهرومغناطيسية  (د قوة مغناطيسية  (ج

 

 القوة الدافعة الكهرابئية ليست قوة ، امنا هي .................... -6

 مقاومة كهرابئية  (د تيار كهرابئي  (ج جهد فرق (ب شحنة كهرابئية  (أ
 

 ، ما مقدار اجلهد الفعال ؟  V 170 مولد تيار متناوب يولد جهدا ذا قيمة عظمى مقدارها  -7

 V 240.45 (د V3 -10×4.16 (ج V 197.4 (ب V 120.19  (أ
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 7من  2صفحة  
 

 الثانوي .يف احملول الرافع للجهد ، يكون عدد لفات امللف االبتدائي .................... عدد لفات امللف  -8

 مساوية لـ (د أقل من   (ج أكرب من  (ب ضعف (أ
 

 اجلهود الكهرابئية اىل مستوايت قابلة لالستعمال .األجهزة املنزلية املوجودة يف تضبط ................  -9

 احملوالت  (د املغانط (ج التيارات الكهرابئية  (ب امللفات  (أ
 

 ....................... اجلهاز الذي يقيس بدقة نسبة شحنة األيوانت املوجبة اىل كتلتها هو  -10

 ) األنود (املصعد  (د اهلوائي  (ج أنبوب أشعة املهبط  (ب مطياف الكتلة (أ
 

 تسمى ذرات العنصر نفسه اليت متتلك كتال خمتلفة ....................  -11

 العوازل الكهرابئية  (د النظائر  (ج مصادر األيون  (ب األيوانت (أ
 

 دائما .............. سرعتها يف الفراغ .تكون سرعة املوجات الكهرومغناطيسية خالل العازل   -12

 ساوي اثبتة وت (د  متغرية كما يف  (ج من  أقل (ب أكرب من  (أ
 

 (   m/s  810 ×3؟ ) علما أبن سرعة الضوء تساوي   Hz  1410 ×8.2ما الطول املوجي ملوجة كهرومغناطيسية ترددها   -13

 8.20× 1410  (أ

m 
 2.46× 2310  (ب

m 
 27.33× 510  (ج

m 
 3.66× 10-7    (د

m 
 

 ..................... هو مدى الرتددات واألطوال املوجية اليت تشكل مجيع أشكال االشعاع الكهرومغناطيسي .   -14

نسبة الشحنة اىل  (أ
 الكتلة 

الطيف  (ب
 الكهرومغناطيسي

 احملول  (د دائرة امللف واملكثف  (ج

 

 السلك الذي يبث أو يستقبل املوجات الكهرومغناطيسية يسمى .................  -15

  اهلوائي (د مطياف الكتلة  (ج   املكثف اهلوائي  (ب املستقبل  (أ
 

 حتسب طاقة الفوتون من العالقة ................ -16

 E = h/f (د E = hfI (ج    E = hf (ب E = hfc (أ
 

 الكرتوانت من الفلز اذا كان تردد الضوء الساقط ................ تردد العتبة .وانطالق ميكن حترير   -17

 ال عالقة بينهما  (د مساو لـ  (ج أقل من  (ب أكرب من  (أ
 

 أتثري كومبتون يعين أنه عند اصطدام ضوء طوله املوجي قصري جبسيم ، فإن ............. اجلسيم يتغري .  -18

 نوع (د زخم (ج شحنة  (ب حجم  (أ
 

 اعتمادا على نظرية دي برويل ، جيب أن تظهر جسيمات مثل الفوتوانت واإللكرتوانت خصائص .......................   -19

 احليود  (د مادية  (ج  موجية  (ب جسيمية  (أ
 

 مبدأ عدم التحديد هليزنربج هو نتيجة ................... خلصائص الضوء واملادة .  -20

 لالنعكاس واحليود (د للطبيعة املزدوجة  (ج للتشوه البلوري  (ب لالنبعاث التلقائي  (أ
 
 



 

 7من  3صفحة  
 

 العينة ؟ما املعلومات اليت ميكن أن يشري اليها طيف االنبعاث حول العناصر املوجودة يف   -21

الرتاكيز النسبية  (ب نوع العناصر فقط (أ
 للعناصر فقط

نوع العناصر وتراكيزها  (ج
 النسبية 

يوضح كميات   (د
   أخرى 

 

 .................. االستقرار اىل حالة االاثرة فالبد أن يتحرك االلكرتون من حالة لكي  -22

 ينتزع من الذرة  (د يصبح أكثر استقرارا  (ج ميتص طاقة  (ب يبعث طاقة  (أ
 

 ماهي طاقة مستوى الطاقة الثاين لذرة اهليدروجني ؟   -23

 eV 1.5- (د eV 6.8- (ج eV 13.6- (ب eV 3.4- (أ
 

 تعرف جمموعة اخلطوط امللونة اليت تكون طيف ذرة اهليدروجني املرئي بـ ........................   -24

 االشعة حتت احلمراء  (د سلسلة ابملر  (ج سلسلة ابشن (ب سلسلة ليمان  (أ
 

 االحتمالية العالية لوجود االلكرتون فيها تسمى .................املنطقة ذات   -25

 السحابة االلكرتونية  (د مستوى االاثرة  (ج حالة االستقرار (ب النواة  (أ
 

 تضخيم الضوء بواسطة االنبعاث احملرض لإلشعاع هو ...................   -26
 االلياف البصرية  (د النموذج الكمي للذرة  (ج ااثرة الذرة  (ب الليزر  (أ

 

 الضوء الذي يتكون من موجات خمتلفة يف الطور يسمى ..................  -27

 موجة دي برويل  (د الليزر  (ج الضوء الغري مرتابط  (ب الضوء املرتابط  (أ
 

 يعد السليكون واجلرمانيوم من ........................  -28

 أشباه املوصالت (د العوازل  (ج املوصالت  (ب الغازات  (أ
 

 بسهولة اىل أن ...................متيل املواد املوصلة للكهرابء   -29

ال متتلك الكرتوانت  (أ
 تكافؤ 

تكون ذات حزم  (ب
 مملوءة كليا 

تكون ذات حزم  (ج
 مملوءة جزئيا 

تكون حزمة التوصيل  (د
بعيدة عن حزمة 

 التكافؤ
 

 كيف ترتبط املوصلية ابملقاومية ؟   -30

املوصلية هي مقلوب  (ب ال ترتبطان معا  (أ
  املقاومية 

ترتبطان معا بصورة  (ج
 طردية 

  متساويتان  (د

 

 ماذا حيدث ملوصلية الفلزات عند زايدة درجة احلرارة ؟  -31

ال توجد عالقة بني  (د تبقى كما هي  (ج  تزداد (ب تقل  (أ
 املوصلية ودرجة احلرارة 

 
 
 
 



 

 7من  4صفحة  
 

  .  DCاىل تيار مستمر  ACميكن استخدام ................. يف دوائر التقومي لتحويل التيار املرتدد   -32

 الرتانزستورات  (د الدايودات  (ج الرقائق امليكروية  (ب الدوائر املتكاملة  (أ
 

 تستخدم الرتانزستورات أساسا بوصفها ...............  -33

 عوازل  (د مقاومات  (ج مضخمات للجهد  (ب مقومات  (أ
 

 كم عدد طبقات أشباه املوصالت املوجودة يف الرتانزستور ؟    -34

 4 (د 3 (ج 2 (ب  1 (أ
 

 ؟   nما نوع الرتانزستور الذي تكون طبقته املركزية شبه موصل من النوع   -35

  pnpترانزستور  (د  npnترانزستور  (ج pترانزستور  (ب nترانزستور  (أ
 

هي دوائر متكاملة تتكون من اآلف الرتانزستورات والدايودات واملقاومات واملوصالت ، وطول كل منها ال يتجاوز  ....................  -36
 رت الواحد .امليكروم

  pnوصلة  (د بلورة السليكون  (ج الرقاقة امليكروية  (ب الشوائب  (أ
 

  تكون الفجوة املمنوعة يف شبه املوصل ......................... فجوة الطاقة املمنوعة يف العوازل .  -37

 أصغر من  (د نفس احلجم  (ج أكرب قليال من  (ب أكرب كثريا من  (أ
 

 اىل شبه املوصل إلنتاج ............... تضاف الذرات املعاجلة اليت تزيد املوصلية  -38

  عازل كهرابئي (د شبه موصل نقي  (ج  شبه موصل غري معاجل (ب  شبه موصل معاجل  (أ
 

 الدايود الذي تبتعد فيه الفجوات وااللكرتوانت إحدامها عن األخرى .........................  -39

 يعطي شحنة حمصلة  (د يتحول اىل ترانزستور  (ج يكون منحاز عكسيا  (ب يكون منحاز أماميا  (أ
 

  اجلسيم املشحون يف النواة هو ..........................  -40

 فقطااللكرتون  (د فقطالربوتون  (ج فقطالنيوترون  (ب الربوتون والنيوترون  (أ
 

 مجيع نويدات العنصر هلا العدد نفسه من ...................  -41

 األنوية  (د النظائر  (ج النيوتروانت  (ب الربوتوانت  (أ
 

 جمموع كتل النيوكليوانت املفردة املكونة للنواة والكتلة الفعلية هلا بـ ....................يسمى الفرق بني   -42

 طاقة الربط النووية  (د فرق الكتلة  (ج الطاقة الكامنة للكتلة  (ب النظائر  (أ
 

 نظري ؟ال نيوتروانت هذاما عدد .  92، والعدد الذري لليورانيوم هو   234العدد الكتلي لنظري اليورانيوم هو   -43

 142 (د 326 (ج 92 (ب 234 (أ
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𝐶6كتلة نظري الكربون    -44
12 12.0000 u   = 1.007825، احسيب فرق الكتلة ؟ علما أبن كتلة الربوتون u   = وكتلة النيوترون ،

1.008665 u   

 u 6.15093 – (د u 24.09894 (ج u 12.00504 (ب u 0.09894 – (أ
 

 ( 1u =931.49 Mev ) علما أبن طاقة الربط النووية لـ؟  Mevابلرجوع اىل السؤال السابق ، احسيب طاقة الربط النووية بوحدة   -45

 931.39106 (أ

Mev 
 92.1616 – (ب

Mev 
 9414.696 (ج

Mev 
 0.0768 -  (د

Mev 
 

 نيوتروانت وطاقة .عملية تنقسم فيها النواة اىل نواتني أو أكثر وينتج عنها انبعاث  .....................  -46

 االندماج النووي (د االنشطار النووي  (ج املعادالت النووية  (ب املفاعالت النووية  (أ
 

 عنصر مشع هي .............الفرتة الزمنية الالزمة الضمحالل نصف أي كمية من ذرات نظري   -47

 عمر النصف (د العدد الذري (ج التفاعل النووي  (ب الزمن الدوري (أ
    

 الورق أن توقف ......................إبمكان صفيحة رقيقة من   -48

 األشعة السينية  (د γاشعاع  (ج βاشعاع  (ب αاشعاع  (أ
  

  يسمى االلكرتون املوجب بـ .............................  -49

 فوتون  (د نيوترون  (ج بوزترون  (ب لبتوانت  (أ
  

 يستخدم .................... ملسارعة الربوتوانت أو االلكرتوانت .  -50

 املسارعات اخلطية  (د املفاعل النووي  (ج اهلولوجرام  (ب مطياف الكتلة  (أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يتبع



 

 7من  6صفحة  
 

 

 ( للعبارة اخلاطئة : للعبارة الصحيحة أو الدائرة ) خطأ  ( حظللي الدائرة ) ص السؤال الثاين :
 

51 
ينص قانون لنز على أن ، اجتاه التيار احلثي يعاكس اجملال املغناطيسي الناشئ عن التغري يف اجملال 

 خطأ ○ صح  ○ املغناطيسي الذي سببه . 

 خطأ ○ صح  ○ .القوة املغناطيسية ترتكز يف منتصف املغناطيس الطبيعي  52
 خطأ ○ صح  ○ .هبذا االسم ؛ ألن طبيعتها كانت جمهولة يف وقت اكتشافها  مسيت األشعة السينية 53
 خطأ ○ صح  ○ .امتصاص الكرتوانت عند سقوط شعاع كهرومغناطيسي على جسم هو التأثري الكهروضوئي  54
 خطأ ○ صح  ○ وفقا لفرضية بالنك ؛ فإن طاقة اجلسم املتوهج مكماة . 55
 خطأ ○ صح  ○ .عندما نقول أبن الطول املوجي للفوتون قد قل ، فهذا يعين أبن الطاقة قد زادت  56
 خطأ ○ صح  ○ . n يرمز لعدد الكم الرئيسي ابلرمز 57
 خطأ ○ صح  ○ معظم حجم الذرة فراغ ، ويف مركزها نواة ثقيلة وصغرية جدا وذات شحنة سالبة . 58
 خطأ ○ صح  ○ حزم أشعة الليزر تتشتت كثريا على مدى املسافات الكبرية  59
 خطأ ○ صح  ○ ميكن لاللكرتوانت التواجد يف مناطق الطاقة املمنوعة أو احملظورة .ال  60

 

 
 

  أكملي الفراغات مبا يناسبها : السؤال الثالث :
 ..................... و ..................... و ........................ميكن أن تثار هبا الذرات : من الطرق اليت  -1

ــــــــــة أنــــــــــواع مــــــــــن االشــــــــــعاع هــــــــــي : ...................... و ...................... و  -2 ينــــــــــتج بواســــــــــطة االضــــــــــمحالل اإلشــــــــــعاعي ثالث
...................... 

 .... و ................................................من تطبيقات الليزر ................... -3

 حامالت الشحنة ) النواقل ( يف اشباه املوصالت هي : .................................... و ................................ -4

 
 

  :أجييب على األسئلة التالية  السؤال الرابع :
 

. ووصــل الــدايود  V 0.70، وكــان اهلبــوط يف جهــد الــدايود  mA 22اذا كــان التيــار املتــدفق يف دايــود الســليكون املنحــاز أماميــا يســاوي  -1
 ، فما مقدار جهد البطارية ؟   Ω 450ببطارية من خالل مقاوم مقداره 

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

................................................................................................................................ 
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𝐻1تولدت عينة تريتيوم  -2

 سنة ؟ 24.6. ما كتلة الرتيتيوم اليت تتبقى بعد مرور  g 1.0كتلتها   3

𝐻1للرتيتيوم ) علما أبن عمر النصف 
 سنة ( 12.3=  3

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
................................................................................................................................ 

 أجييب عن املطلوب أمام كل فقرة :  -3

 

𝑛0
1 + 𝑈92

235  →  𝐾𝑟36
92 +  𝐵𝑎56

141 + 3 𝑛0
1 + 200 𝑀𝑒𝑣 

 ) حددي نوع التفاعل ( ....................................... -

 
𝑒− + 𝑒+  → ............. 

 ............................................... ( ماذا ينتج عن هذا التصادم ؟)  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة
 بدوام التوفيق والتقدم متنيايت لك

 أ / بشرى عطار
 


