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 العلميللصف الثنني عشر القسم  األولنهنية الفصل الدراسي ل الحجريبي تمحان اال

م 0210/  0211للعام الدراسي   

 إرشندات عنتمة
   للصفحة األوىل  ةصفحات باالضاف 4تأكد من عدد صفحات األسئلة.  
  وعلى الورقة نقسها األسئلةفقرات أجب عن مجيع. 
  املدرجة يف اجلدول التالي:الفيزيائية  استعن بالعالقات والقوانني والثوابت 

 

 
 
 

 

   

   

   

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة التقويم واالمتحانات

 الفيزينء       :املـــادة   
 و نصف الساعة ساعة::زمن اإلجابة 

(   5عدد صفحات األسئلة : )   
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                                                                                               السؤال األول : 
 اعتمادا على الشكل ،اجملاور كما يف الشكل وضعت شحنتان نقطيتان يف اهلواء :أوال 

           (. 1و  1الفقرتني )عن   اجب           
 الشحنتنياحسب شدة اجملال عند نقطة تقع يف منتصف املسافة بني  -1

 .ثم حدد اجتاهه

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

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

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

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

  .اثم حدد اجتاهه بني الشحنتني  يف منتصف املسافةيوضع لكرتون إؤثر يف يت تال احسب القوة الكهربائية  -0
............................................................................................................................. ........... 
........................................................................................................................................ 

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

 

 :ثننين
 حدث شحنة مستحثة على سطح العازل. إن إعادة اصطفاف الشحنات داخل اجلزيئات ُي  -3

 العبارة يف ضوء دراستك لالستقطاب.اشرح             

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

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

   شحنتني، لخطوط اجملال الكهربائي لعلى الشكل اجملاور ارسم   -4

 .  (q2= 3q1)علمًا بأن        

 

 

 ال يوجد بداخله شحنات كهربائيةشبه خمروط  ظهر الشكل اجملاورُي : ثالثا

10×1.0 )شدته  جيتازه جمال كهربائي  منتظمو 
3
N/C ). اعتمادا على الشكل 

 .لشبه املخروط سب التدفق الذي جيتاز السطح اجلانيباح -5

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

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

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

q2 = - 4.0 C 
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 :       الثنني ال السؤ

نقطة الكهربائي  عند  هد اجلتغريات البياني  اجملاور يبني الرسم  :أوال

 تقع يف جمال موصل كروي مشحون بتغري بعدها عن مركز املوصل.

 (:7و  6أجب عن الفقرتني )  إذا كان اهلواء حييط باملوصل والنقطة،

 احسب شحنة املوصل-6

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

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

قريبة جًدا من سطح املوصل إىل نقطة أخرى تبعد قل من نقطة نُي لربوتونالكهربائية وضع الالتغري يف طاقة احسب -7

 .هسطح نم m 0.20مسافة 

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

....................................................................................................................................... 
 : ثننين

 بفتيلكامل طاقتها بعد مرورها احلرة تفقد االلكرتونات ،  يف دائرة كهربائية مغلقة مكونة من بطارية ومصباح  -8

وضح حتوالت  طاقة االلكرتونات داخل الفتيل.  املصباح. 

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

..................................................................................................................................... 
 N/C 200شدته داخل جمال كهربائي منتظم  ( ( a , b, cتقع النقاط  : ثنلثن

 (10و 9)، أجب عن الفقرتني اجملاوركما يف الشكل 

  ( c)و النقطة  (b)  ةبني النقطالكهربائي  احسب فرق اجلهد -9

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

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

 .bعند النقطة طاقة الوضع الكهربائية له  تساوي aعند النقطة  لكرتونإلفسر ملاذا تكون طاقة الوضع الكهربائية -12

................................................................................................................................. 
ن
ً
      (a) إذا كانـت شـدة اجملـال الكهربـائي عنـد النقطـة       : رابع

 .صفرًايف الشكل اجملاور تساوي 

 .  q2و q1   احسب البعد بني الشحنتني-11

......................................................................................... 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
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 :       الثنلث ال السؤ

10×3.2)سعته  مكثف مستو: أوال
-12

 F)  10×8.0) هماواملسافة بينميأل اهلواء احليز بني صفيحتيه
-3

m) 

 (:11و  11أجب عن الفقرتني ) .(V 6.0) قطبيهاويتصل ببطارية فرق اجلهد بني 

  .صفيحيت املكثفبني  احسب املساحة املشرتكة -10

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

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

............................................................................................................................. ... 
  .(V 12)  فرق اجلهد بني قطبيهااملختزنة يف املكثف إذا استبدلت البطارية بأخرى الكهربائية تغري الطاقة تبأي عامل  -13

 خطوات احلل(بني  )      

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

  (C 2)شحنة كميتها  يف مقطعه تدفقصباح كهربائي، فتيف فتيل م (A 0.5): مير تيار كهربائي شدته  ثننين

 .الشحنة تدفق ها احسب الفرتة الزمنية اليت استغرق-14

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

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

...............................................................................................................................   
كل  جلهد بني طريفاتغريات فرق  الرسم البياني اجملاور يوضح:  ثنلثن

اعتمادا على  ،هماكل من (  وشدة التيار املار يف Bو  Aني ) قاوممن امل

  . ( 16و   15عن الفقرتني )أجب الرسم 

 . Aاملقاومة الكهربائية للمقاوم  احسب-15

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

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

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

تشغيلهما إذا مت  (A)املقاوم اليت يستهلكها   الكهربائية طاقةال من أقل كهربائية طاقة (B)املقاوم  يستهلكملاذا فسر  -16

 . بفرق اجلهد نفسه وللفرتة الزمنية نفسها

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

 

   - : رابعن
 1حيث تعطى املقاومة األصغر رقم  وفًقا ملقاومته  ) 4 إىل 1من )الرقم املناسب يف اجلدول التالي   سلكاكتب  أسفل كل -17

 

       وطوله السلك
 

 
 

 

 
 

 حناس حناس حديد حديد نوع املادة

 o 25درجة حرارته  احلرارةدرجة 
C  90درجة حرارته 

o 
C  25درجة حرارته o 

C  25درجة حرارته o 
C 

     ترتيب املقاومة
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 السؤال الرابع  :      
 ممن يلي :( داخل املربع  أتمنم أنسب  إجنبة أو تكملة لكل  إشنرة )  ضع:  أوال
 :هربائية سالبة، فإن شحنته ميكن أن تعادل شحنة إذا كان جسم مشحون بشحنة ك-18

 -1.6e  +1.6e  -3e  +3e 

 : عن الكرة  بونيتبعد فتح املفتاح )م( ثم إبعاد ساق األ ،يف الشكل اجملاور-19

  تشحن الكرة بشحنة موجبة   تبقى الكرة متعادلة 

 تشحن الكرة بشحنة سالبة   ميكن معرفة شحنة الكرة ال   

 

 هي:مير به تيار كهربائي فلزًي  سلًكسرعة االنسياق حلامالت الشحنة داخل -02

 سرعة االلكرتونات بني تصادمني متتاليني   السلكيف  احلرة  السرعة املتوسطة لاللكرتونات 

 سرعة الربوتونات بني تصادمني متتاليني   السلك يف للذراتالسرعة املتوسطة. 

 عندما: تزداد سعة املوصل الكروي -01

   .تزداد كمية الشحنة اليت حيملها    .تقل كمية الشحنة اليت حيملها 

  .يزداد نصف قطر املوصل   .يقل نصف قطر املوصل 

بني  اصبحت املسافة، إذا 10N، والقوة الكهربائية املتبادلة بينها (r)ن املسافة بينهما ان متجاورتان نقطيتاشحنت-00

الشحنتني) 
 

 
 القوة الكهربائية املتبادلة بينهما تصبح:، فإن )  

 20N  40N  80N  160N 

       إذاكانت شدة اجملال الكهربائي من شحنة نقطية    (m 0.06)ما اجلهد الكهربائي عند نقطة تبعد مسافة -03

 ؟ N /C 350عندها 

 7.4×10
3
 V  5.8×10

3
 V  21 V  1.3 V 

 

 .(V 220)عمل على فرق جهد مقداره وت (W 2000) اقدرته ةكهربائي مدفأة ثننين :

   (25و  24)أجب عن الفقرتني  

 .املدفأة لسلكالكهربائية  قاومةاملاحسب  -04
   .................................................................................................................................. 

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

 درهما.  0.35( هو  kW.h 1إذا علمت أن تكلفة كل )  ،ساعتني لفرتة املدفأةتكاليف تشغيل احسب  -05

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

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

................................................................................................................................. 
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 انحهت األسئلة


