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 للصف الثاني عشر / القسم العلمي الثانيلفصل الدراسي ل التجريبيمتحان اال
م 2011/  2010للعام الدراسي   

  
  

   

  .) ثم ضع في المربع أمامها إشارة (  ن اآلتي،لكل م تكملةاختر أنسب : أوالً     
ملف تيار كهربائي مستحث الد في يتولّ )،اعتماداً على الشكل المجاور ( أ  )1

  :أثناء في الشكل ( ب ) جلفانونميتر الباالتجاه الذي يبينه 
    تقريب المغناطيس من الملف       ابعاد المغناطيس عن الملف 
   تقريب الملف من المغناطيس      بالسرعة نفسھا تحريك الملف والمغناطيس لألسفل 

إلى زيادة  ال يؤديألي ملف دائري مكّون من عدة لفات موضوع في مجال مغناطيسي منتظم، أّي من اآلتي  )2
  التدفق المغناطيسي عبر مقطع الملف؟

    زيادة شدة المجال المغناطيسي       زيادة قطر مقطع الملف 
    زيادة عدد لفات الملف                         زيادة مساحة مقطع الملف  

تكون المصباح مهملة، فإّن إضاءة  في الدائرة المجاورة مقاومة أسالك التوصيلإذا كانت  )3
  :غلقعند  أعلى سطوعب

   المفتاح S2  فقط               المفتاح S1  فقط   
  المفتاح S3 فقط                 المفتاحينS1  ،S2   ً   معا

 

فيهما تياران كهربائيان يمر يقعان في مستوى الصفحة و السلكان المستقيمان (س،ص) )4
  :(س)يكون  اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في السلك . في الشكل المجاور بّينالمباالتجاه 

      لألعلى        لألسفل         لداخل الصفحة         رج الصفحةلخا 

  المجاور؟في الشكل لمجموعة المقاومات الموصولة فيما بينها كما مقدار المقاومة المكافئة ما  )5
 54 Ω            18 Ω       12 Ω      3.6 Ω   

، ما الشّدة (Ω 5)المار في مقاوم مقاومته  الزمن التيار معشّدة تغّيرات اعتماداً على الخط البياني ل )6
  ؟(t=0.5 s)لفرق الجهد بين طرفي هذا المقاوم عند   الةالفّع

      V √                                              V .√  

     V  .√                                               V .√  

إذا علمت أّن عدد لفات الملف الثانوي . (12V)جهد مقداره  لتشغيل مذياع يعمل بفرقمحول كهربائي  يستخدم: اَنيثا
  : فجد (240V)جهده  متردد بمصدر طاقةاإلبتدائي متصل  ) وملفه20للمحول (

   عدد لفات الملف اإلبتدائي. )7
....................................................................................................................................................................................................  

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

 :األولالسؤال 

المـــادة:  الفيــزيــاء
 زمن اإلجابة: ساعة ونصف

) 4عدد صفحات االمتحان: ( 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
 والتعليم وزارة التربية

  إدارة التقويم واالمتحانات
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بطارية. أجب عن بموصول من الحديد  ساق نواتهالشكل المجاور ملفاً لولبياً ُيظهر : أوالً
  ):8،9الفقرتين (

الناتج عن مرور التيار خطوط المجال المغناطيسي على الشكل نفسه رسم ا  )8
   الملف.الكهربائي في 

ومعامل الحث الذاتي شدة المجال المغناطيسي في مركز الملف كل من  يطرأ على ذاما   )9
  ر اجابتك؟الملف؟ بّر إخراج ساق الحديد منعند للملف 

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

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

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

مستقيمان طويالن ومتوازيان يقعان في مستوى الصـفحة   سلكان) x،y(  :ثانياً
في إلكترون  ينالسلك المجايؤثّر ويمر بهما تياران كهربائيان مستمران. 

 عنـد ) N 20-10×4.0بقوة مغناطيسية اتجاهها نحو األعلى ومقدارها (
وباتجـاه مـوازٍ   ) m/s 104×5.0بسـرعة (  Oمروره بالنقطة  لحظة

باالعتماد على البيانات الـواردة علـى    لمحوري السلكين نحو اليمين.
  ):10،11الفقرتين ( أجب عن الشكل 

  .د اتجاههوحّد Oجد شّدة المجال المغناطيسي المحصل عند النقطة  )10
..................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

  .وحدّد اتجاهه  yالكهربائي المار في السلك  جد شدّة التيار   )11
 ..................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

   (س،ص). ينمتجاورتين دائرتُيظهر الشكل المجاور  :ثالثاً
توليد قطب مغناطيسي جنوبي  امحدد طريقتين مختلفتين يمكن من خالله )12

  . (س)في الطرف األيمن لملف الدائرة 
............................................................................................................................. ......................................................................

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

 :الثانيالسؤال 

 بطارية
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  :)13،14أجب عن الفقرتين (الدائرة الكهربائّية المجاورة، معتمداً على  :أوالً

 أكمل الجدول التالي بما ُيناسبه:  )13

  
  

 ؟ بّرر إجابتك.إذا احترق فتيل المصباح األميترقراءة  ماذا يطرأ على  )14
....................................................................................................................................................................................................  

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

  معتمداً على البيانات الموّضحة على الدائرة الكهربائّية المجاورة: :ثانياً

  . R2فرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاوم ذو المقاومة  جد )15
...................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

) لفة بسرعة زاوية ثابتة في مجال 250يدور ملف مكّون من (: ثالثاً
. مُثّلت تغّيرات محور الدورانعمودي على مغناطيسي منتظم اتجاهه 

خالل فترة  سطح الملف مع الزمنالتدفق المغناطيسي الذي يجتاز 
   في الشكل المجاور. زمنّية فكانت كما

  .جد القيمة العظمى للقوة المحركة الكهربائّية المتولدة في الملف  )16
....................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

في الدائرة العنصررمز   B C D 

       اسم العنصر
B

D

C

 مصباح

A

R3 =6.0  

R1 =7.0  

I=2.0 A 

R2=11.0  

t (s) 

Φ (10-6 wb)

 :الثالثالسؤال 
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قذف شعاع من جسيمات داخل مجال مغناطيسي منتظم، لوحظ تحرك عند  :أوالً
  ) كما في الشكل المجاور. 1،2الجسيمات في المسارين المختلفين (

تحركت جسيمات (بروتونات أم الكترونات أم نيوترونات) التي الحدد نوع   )17
 إجابتك.المسارين مبّرراً 

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

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

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

بتغّير التردد للدائرة الكهربائّية المجاورة تم الحصول دراسة تغّيرات الممانعة الكلّية عند : ثانياً
  ):17،18في الشكل الذي يلي الدائرة. اجب عن الفقرتين ( الموّضحالخط البياني على 

  المستخدم في الدائرة. سعة المكثفجد  )18
....................................................................................................................

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

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

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

  .إجابتك؟ برر نقيالمستخدم في الدائرة الحثي هل الملف   )19
...............................................................................................................................................................................................

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

2.0)طاقة الكهربائية تنتج الطاقة بمعدل لاتوليد لمحطة : ثالثاً × 10  W)  فرق وترسلها إلى مدينة عبر أسالك ناقلة تحت
2.0) جهد × 10 V)   98.2 (وبكفاءة % (.  
  .النقل أوجد القدرة الضائعة عبر أسالك )20

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

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

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

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

 انهيت األسئلة                                              

 :الرابعالسؤال 
1المسار  

B

شعاع 
الجسيمات 2المسار   

Δ = 6.0 V  

L = 0.030 H 

0

50

100

150

200

250

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Z 
( 

 ) 

f (kHz) 


