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 للصف الثاني عشر / القسم العلمي لثالثانهاية الفصل الدراسي التجريبي لمتحان اال

م 2011/  2010للعام الدراسي   

  

   .) مث ضع يف املربع أمامها إشارة (  ن اآليت،لكل م تكملةاختر أنسب أوالً: 

  لضوء على انه : إىل اتنظر الفيزياء احلديثة  )1
  موجات فقط    كهرومغناطيسية فقطموجات    فقطجسيمات     ذو طبيعة مزدوجة موجية وجسيمية    

   النوية اليت تساعد على استقرار النواة هي : ) 2     
    الربوتون                            النيوترون                   لكترون   إلا                  االنتينيوترينو   

     اللومن ) تقيس: وحدة القياس () 3
      كثافة التدفق الضوئي                    التدفق الضوئي                  الطاقة                معدل االحنالل  
   أماميا؟ صمام ثنائي حمّيزالعالقة بني التيار وفرق اجلهد بني طريف ما نوع ) 4

        عكسية               طردية                           غري خطية             خطّية   

YXHHHيف املعادلة النووية    )  5  0
1

2
1

1
1

1
  ؟ Yو  Xماذا ميثل الرمزان    1

   الكترون وانتينيوترينو            بروتون وانتينيوترينو    بوزترون ونيوترينو      نيوترون واشعة جاما  
)، اعتماداً على الظاهرة والكالسيوم والنحاسالسيزيوم  ثالثة فلزات (على  ) eV 2.9طاقة كل من فوتوناته (ضوء  طَسِقأُإذا ) 6

سيزيوم(الكهروضوئّية أّي العبارات اآلتية صحيحة ؟  = 1.9	 	،	 حناس = 4.4	 	،	ϕالكالسيوم = 2.9	 	(  

          .تتحّرر إلكترونات من الفلزات الثالثة     تتحّرر إلكترونات من أّي فلز من الفلزات الثالثة.ال  

         .تتحّرر إلكترونات من الكالسيوم فقط  تتحّرر إلكترونات من الكالسيوم والسيزيوم  

    ؟الطاقة االشعاعية الصادرة عنهبأي عامل تتغّير ف ) بوحدة كلفن، 2Tإىل  )Tمن (سود أجسم عند رفع درجة حرارة  )7
   2            4                    8          16   

 رتبة آخر هدبة مضييئة ميكن رؤيتهاما ). 2.1x10-6 mعلى شقني تفصل بينهما مسافة ()   x 10-7 m 5.0يسقط ضوء طوله املوجي () 8
  ل الناتج؟يف منط التداخ

13                8             4            3  
 األشعة حتت احلمراء)  املوجات الراديوية ،  الضوء املرئي  ،  ،  X(األشعة فوق البنفسجية ، أشعة من مكّونات الطيف الكهرومغناطيسي اَ:نيثا

  ي هلا.وجاملطول ال حسب تنازلّياًاملوجات هذه رتب  - 9 

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

 :األولالسؤال

  الفيــزيــاءادة:ـــمال
  ساعة ونصف زمن اإلجابة:
 ) 5:( االمتحانعدد صفحات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة
 والتعليم وزارة التربية

  إدارة التقويم واالمتحانات
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  )11،  10أجب عن الفقرتني ( .)nm 430املوجي (  هطولشقي يونج، استخدم ضوء  جتربة  يف: أوالً

       .مبا يناسبهاآليت اجلدول ) اكمل 10

  

  

          

  دد أهداب منط التداخل املرصودة ؟إذا أنقصت املسافة بني الشقني، فماذا حيدث لع) 11

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

  
  . AMاكرب من تردد نطاق موجات أل  FM إذا علمت أن تردد نطاق موجات اإلذاعة :ثانياً
   ) امأل اجلدول مبا يناسبه.12

  
  
  
  

 
)، فتشكّل منط m 7-10×4.80طوله املوجي ( بضوء أحادي اللوناحملزوز أضيء شق يف املتر الواحد.  )105×1.0(به حيود حمزوز  :ثالثاً

      :) 14و  13 ( تنيجب عن الفقرأ) عن احملزوز. m 2.0حيود على شاشة تبعد مسافة (
    من اهلدبة املركزّية؟ m 0.144اهلدبة املتكّونة على بعد ما نوع  )13       

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

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

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

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

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

 فاقترح اجراءين لتحقيق ذلك.عند موقع أبعد عن اهلدبة املركزية،  )نفسها(من النوع والرتية رصد هدبة اذا اردنا   )14
........................................................................................................................................................................................ 

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

 

  )m(رتبته  اهلدبةنوع  (nm) فرق املسار
  0  

1075    

     ؟حتمل موجاته طاقة اكربأي النطاقني  

   قارن بني سرعة موجات كل من النطاقني يف الفراغ

 :الثانيالسؤال
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   من خالل دراستك الستقرار أنوية الذرات. :أوالً

  :قارن بني القوة القوية والقوة الكهربائية مبلء اجلدول التايل ) 15 

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

        القوة القوية

        القوة الكهربائية
 

     . من إحدى السالسل اإلشعاعية اًن جزءبّيُياجملاور الشكل  ثانياً:

   أكمل اجلدول اآليت مبا ُيناسبه:  )16       

 معادلة االحنالل نوع االحنالل  رقم االحنالل

1   

2   

  
من نسبته  %12يف مومياء يساوي سنة)  5715(عمر النصف له  14Cحد املواقع األثرية وجد العلماء أن نسبة الكربون املشع أيف   ثالثاً:

  .الطبيعية من أمثاهلا األحياء
   احسب الزمن الذي انقضى على موت هذه املومياء . )17

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

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

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

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

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

=    ). إذا علمت أنuّ 17.999161( تساوي) ظري األوكسجني (نالكتلة الذرية لرابعاً:  1.008665	u						،			 	 H	للـ	الذرية	الكتلة = 1.007825	u				،				1	 = 931.49	   
  ). هلذا النظري ( احسب طاقة الربط النووية الكلية) 18

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

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

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

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

 :الثالثالسؤال
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ل ميثّاجملاور  الشكل. عندما ترتبط الذرات مع بعضها يف اجلوامد تتشكل حزم للطاقةثالثاً:  
  ) 23،  22أجب عن الفقرتني (  .شبه موصلالثالث األعلى طاقة جلامد حزم خمططاً لل

  : على الرسم اسم كل منهما اكتب حدد كال من حزمة التوصيل وحزمة التكافؤ، و ) 22
بني على الشكل التغري الذي يطرأ بذرات شائبة مخاسية التكافو، اجلامد  اعم هذطُ إذا) 23

  أثر ذلك على ايصالية اجلامد الكهربائية؟ ماهذه احلزم. و

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

..................................................................................................................................................................  
  25،  24، أجب عن الفقرتني  n من النوع  مع شبه موصل   pتحام شبه موصل من النوع لالختطيطاً  اًرمس يبنيأدناه  الشكلرابعاً : 
  

  
  
  

  أكمل اجلدول التايل: )24
ما نوع حامالت الشحنة 

 )؟ 1األكثرية يف املنطقة  (
ما نوع شحنة

 ) ؟3املنطقة (
أي املناطق
 متعادلة ؟

أي املناطق متثل 
  اسم اجلهاز الناجتة عن اإللتحامما  منطقة االستنزاف؟

  
          

  .ا اجلهاز حميزاً حتييزاً أمامياَمستخدماً رموز العناصر، ارسم يف املستطيل أدناه دائرة كهربائية تشتمل على هذ )25
  

  
  
  
  
  
  
  

  اهنيت األسئلة
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