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  دولة اإلمارات العربية املتحدة
  وزارة التربية والتعليم

  التقومي واالمتحاناتإدارة  
   
  
  
  

  اإلجابات

  :السؤال األول 
:          بوزترون ونيوترينو  - 5        ذو طبيعة مزدوجة موجية وجسيمية -1             أوالً

      تتحّرر إلكترونات من الكالسيوم والسيزيوم -6                                  النيوترون -2               
    16 - 7                        التدفق الضوئي -3               

  4  -8                        غري خطية  -  4
                 :ثانياً 

  Xأشعة   األشعة فوق البنفسجّية الضوء المرئي  األشعة تحت الحمراء  الموجات الراديوية  - 9
  الثاني:السؤال 
                                  -10:  أوالً 
    
 
 
  

  )m( رتبته  هلدبةنوع ا   (nm) فرق املسار
  0  (هدبة مضيئة)  صفر

  3  (هدبة مظلمة) 1075

  يقل عددها. -11
  - 12  :ثانياً 

                                                                              
  

  FM  موجات    ؟أي النطاقني  حتمل موجاته طاقة اكرب
  متساويةقارن بني سرعة موجات كل من النطاقني يف الفراغ

.                    -13  :ثالثاً  1.0 10  ∆


      ∆


1.0 10 5 . .. 1.5          ∆ 3   

والھدبة ھّدام التداخل    مظلمة  ∴
  أي إجراء من اآليت حيقق ذلك: -       -14

 .باستخدام حمزوز آخر به عدد شقوق أكرب من احملزوز السابق  
 .بابعاد الشاشة عن احملزوز إىل مسافة أكرب مما كانت عليه  
  باستخدام ضوء آخر طول موجته أكرب من طول موجة الضوء السابق  

  

ذج اإلجابةمنو  
  2011/ 2010للعام الدراسي   -للصف الثاني عشر / القسم العلمي الثالثالفصل الدراسيالتجريبي/متحاناال

 الفيزيــــاءالمادة : 

  1رقم الصفحة :     
  



 2

  دولة اإلمارات العربية املتحدة
  وزارة التربية والتعليم

  التقومي واالمتحاناتإدارة 
  
  
  
  

  اإلجابات

  الثالث:السؤال 
:                                                   -15   أوالً

                               

 النويات اليت تتبادهلا مداها ( قصري ، طويل ) اعتمادها على الشحنة ( تعتمد ، ال تعتمد ) وجه املقارنة

 مجيع النويات املتجاورة قصري تعتمدال  القوة القوية

 مجيع الربوتونات داخل النواة طويل تعتمد القوة الكهربائية
              

     - 16  ثانيًا:

 معادلة االحنالل نوع االحنالل  رقم االحنالل

Po انبعاث ألفا 1 	→ 	 Pb 	 He  

Poانبعاث بيتا السالب 2 → 	 Pb 	 e ν  
  -17  ًا:لثثا

                       
0.6935715   

t= 1.75×104 year  

  H(Z=Δm+(الكتلة الذرية لِـ(Nmn –الكتلة الذرية                                                            - 18 اً:رابع

Δm= 8×(1.007825 u) + (18-8)×(1.008665 u) – (17.999161 u) 

Δm= 0.591937 u 

Ebind= Δm ( u  بوحدة ) ×(931.49 MeV) 

Ebind= (0.150089 u)×(931.49 MeV) 

Ebind= 139.8064026  MeV ≈ 140 MeV 
 
 
 
 

  2011/ 2010للعام الدراسي  -للصف الثاني عشر / القسم العلمي الثالثالفصل الدراسيالتجريبي/متحاناال
الفيزيــــاءالمادة :  

  2   رقم الصفحة :  
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  دولة اإلمارات العربية املتحدة

  وزارة التربية والتعليم
  التقومي واالمتحاناتإدارة  
   
  
  
  

  اإلجابات

  السؤال الرابع:
6.0         مبد استقامة اخلط البياين جند أنّ:                             - 19  :أوالً  10 Hz  ϕ 2.5 1.6 10 4.0 10 J  . . 6.67 10 J. s  

 والطاقة احلركية القصوى تزداد   -  ألن امليل يساوي ثابت بالك ومقداره ال يعتمد على نوع مادة الفلزامليل يبقى ثابتاً    - 20

k                                           -21 ثانيًا: 2.90 10 3
p                                 

                                                        	 . .                                      
                                                          5270 K                                       

                                                                         σ	 4                                      
                                            5.67 10 5270                                           
                                              4.4 10 W/m                           

   -22 ثالثًا:
  

  حزمة التوصيل ،قليال من طاقة  ادنى المانحطاقة  ىمستويكون  -23
  يؤدي ذلك إلى زيادة إيصالية الجامد الكھربائّية      

  
  

24-   
  

الشحنة ما نوع حامالت 
 )؟ 1األكثرية يف املنطقة  (

ما نوع شحنة
 ) ؟3املنطقة (

أي املناطق
 متعادلة ؟

أي املناطق متثل 
  ما اسم اجلهاز الناجتة عن اإللتحام منطقة االستنزاف؟

  الصّمام الثنائي 3،      2  4و        1  موجبة  ثقوب موجبة

  
  

25-   
  
  
  

  

 مناذج اإلجابة
  2011/ 2010للعام الدراسي  -للصف الثاني عشر / القسم العلمي الثالثالفصل الدراسيالتجريبي/متحاناال

 الفيزيــــاءالمادة :

  3رقم الصفحة :     
  

   
اقة
لط
 ا

 حزمة التوصيل

 كافؤحزمة الت


