نموذج اختبار الفيزياء لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لمعام الدراسي 8102 / 8102
لطالب الدمج ( :فئة ضعاف السمع)
المجموعة األولى :األسئمة من ( )2 – 0
( )1أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ  -أكتب المصطمح العممى الدال عمى )الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنات بين نقطتين(.
...........................................................................................................
ب -أكتب المصطمح العممى الدال عمى )مقموب المقاومة النوعية لمادة موصل(.
...........................................................................................................
( )2أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ – أكتب المصطمح العممى (كم من الطاقة مركز فى حيز صغير جداً لو كتمة وكمية تحرك) .
...........................................................................................................
ب -إختر اإلجابة الصحيحة :النسبة بين طاقة الفوتون ومربع سرعة الضوء ىى  ...........الفوتون
(كتمة – تردد – كمية تحرك)

( )3أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ -أكتب المصطمح العممى) :القانون الذي ينص عمى أن القوة الدافعة المستحثة فى موصل تتناسب طرديا مع معدل
التغير فى الفيض المغناطيسي الذي يقطعو(.
...........................................................................................................
ب -اختر اإلجابة الصحيحة :يمكن تحديد إتجاه التيار الكيربى المتولد فى ممف الدينامو باستخدام قاعدة ...
(فميمنج لميد اليسرى – أمبير لميد اليمنى – فميمنج لميد اليمنى)
( )4ماذا يحدث عند تحريك سمك مستقيم عمودياً عمى مجال مغناطيسى منتظم؟
...........................................................................................................
...................................................................................................... .....
( )5اذكر العالقة الرياضية التى تعبر عن قانون أوم لمدائرة المغمقة.
...........................................................................................................
( )6اذكر تطبيقاً واحداً لمحث الكهرومغناطيسى.
...........................................................................................................
( )7عمل :قد ال يتحرك سمك مستقيم حر الحركة يمر بو تيار كيربى موضوع فى مجال مغناطيسى منتظم.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
( )8ما المقصود بحالة اإلسكان المعكوس فى الوسط الفعال النتاج الميزر؟

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

نموذج اختبار الفيزياء لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لمعام الدراسي 8102 / 8102
لطالب الدمج ( :فئة ضعاف السمع)
( )9إختر اإلجابة الصحيحة :إذا زاد مدى قياس األميتر إلى  11أمثال ،فإن حساسيتو ......
(تقل إلى  – 1/11تزيد  11أمثال – ال تتغير).
المجموعة الثانية :األسئمة من ( )02 – 01
( )11أجب عن ( أ ) أو (ب):

أ – إختر اإلجابة الصحيحة " :فوتون طولو الموجى (  ) λوتردد (  ) fتكون كمية تحركو ( .....

ب -إختر اإلجابة الصحيحة :النسبة بين كمية تحرك الفوتون وكتمتو تساوى ....

h





hf





hc



)

(سرعة الضوء – ثابت بالنك – طاقة الفوتون).

( )11ما النتائج المترتبة عمى زيادة قطر سمك لمضعف بالنسبة لقيمة مقاومتو؟

...........................................................................................................
...........................................................................................................
( )12عمل :يوجد ممف الجمفانومتر بين قطبي مغناطيس.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
( )13اذكر استخداما ألفران الحث.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
( )14أذكر أحد العوامل التى يتوقف عمييا عزم ثنائى القطب المغناطيسي لممف.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
( )15إختر اإلجابة الصحيحة :إذا كانت طاقة المستوى  Kفى ذرة الييدروجين تساوى  Eإلكترون فولت  ،فتكون طاقة
((3 E – 6 E – 9 E
المستوى ..... M
( )16أجب عن ( أ ) أو (ب):

أ -ما النتائج المترتبة عمى توصيل الوصمة الثنائية لمصدر تيار متردد؟
...........................................................................................................
...........................................................................................................
ب -ارسم رمز بمورة ترانزستور من نوع . npn

نموذج اختبار الفيزياء لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لمعام الدراسي 8102 / 8102
لطالب الدمج ( :فئة ضعاف السمع)
( )17إختر اإلجابة الصحيحة :تتولد القيمة العظمى لمقوة الدافعة الكيربية فى ممف الدينامو عندما يكون مستوى الممف
(موازيا التجاه – عموديا عمى اتجاه – مائال بزاوية عمى اتجاه)
 ........الفيض المغناطيسي.
( )18إختر اإلجابة الصحيحة :وحدة قياس معامل الحث الذاتى لممف ...........

( نيوتن  /أمبير  .متر) – (وبر  /أمبير  .متر ) – ( فولت  .ثانية  /أمبير)

المجموعة الثالثة األسئمة من ( )82 – 02
( )19أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ – إختر اإلجابة الصحيحة :تستخدم أنبوبة كولدج فى توليد ( ........موجات الراديو – الميزر –األشعة السينية)
ب -إختر اإلجابة الصحيحة  :يعتبر الطيف الصادر عن مصباح فتيمة التنجستن طيف ............
(امتصاص خطى – انبعاث خطى – مستمر)
( )21أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ – إختر اإلجابة الصحيحة :تستخدم قاعدة  ...........لتعين إتجاه القوة التى يؤثر بيا مجال مغناطيسى عمى
سمك مستقيم يمر بو تيار كيربى موضوع عموديا عمى اتجاه خطوط الفيض
(اليد اليسرى لفميمنج – اليد اليمنى لفميمنج – أمبير لميد اليمنى).
ب -إختر اإلجابة الصحيحة :وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسى ىى (التسال – الوبر – الوات).

( )21أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ -اذكر أحد العوامل التى يمكنها زيادة شدة التيار المار في دائرة كهربية.
...........................................................................................................
ب -عمل :يتم تُوصيل األجيزة الكيربائية المنزلية عمى التوازى.

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
( )22إختر اإلجابة الصحيحة :عند توصيل مضاعف الجيد مع ممف الجفانومتر فإن مقاومة الجياز ككل .....
(تقل – تزداد – ال تتغير).
( )23صف وضع ممف المحرك الكيربي بالنسبة لمفيض المغناطيسى عندما يكون عزم االزدواج المؤثر نياية عظمى.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
( )24إختر اإلجابة الصحيحة :استخدام عدد من الممفات فى المولد الكيربي مع تقسيم االسطوانة المعدنية المجوفة
إلى عدد من األجزاء يؤدي إلى تولد تيار .....

(متردد – موحد االتجاه  -مستمر)

نموذج اختبار الفيزياء لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لمعام الدراسي 8102 / 8102
لطالب الدمج ( :فئة ضعاف السمع)
( )25أذكر خاصيتين لمقوة الدافعة الكيربية المتولدة فى الممف الثانوي لممحول الكيربي.
......................................................................................................................
..................................................................................................................
( )26أكتب المصطمح العممى :النسبة بين تيار المجمع إلى تيار القاعدة في الترانزستور.
...........................................................................................................
( )27عمل :يصنع قمب المحول الكيربي من صفائح رقيقة معزولة عن بعضيا البعض من الحديد المطاوع.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
المجموعة الرابعة األسئمة من ( )63 – 82
( )82أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ – أكتب المصطمح العممى :جياز يستخدم لتحميل الضوء إلى مكوناتو المرئية وغير المرئية والحصول عمى طيف نقى.

..................................................................................................................
ب -إختر اإلجابة الصحيحة :فى مجموعة بالمر لطيف ذرة الييدروجين  ،ينتقل اإللكترون من المستويات العميا إلى
(األول – الثانى – الثالث).
المستوى .......
( )29ماذا نعنى بقولنا أن حساسية الجمفانوميتر =  0.6 degree/µA؟

......................................................................................................................
..................................................................................................................
( )31ما النتائج المترتبة عمى استبدال الحمقتين المعدنيتين لدينامو تيار متردد بإسطوانة معدنية مشقوقة إلى نصفين
معزولين؟
......................................................................................................................
..................................................................................................................

( )31عمل :متوسط القوة الدافعة الكيربية المستحثة المتولدة فى ممف الدينامو خالل دورة كاممة = صفر.

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

( )32ما العوامل التى تتوقف عمييا المقاومة النوعية لموصل؟
......................................................................................................................
..................................................................................................................

نموذج اختبار الفيزياء لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لمعام الدراسي 8102 / 8102
لطالب الدمج ( :فئة ضعاف السمع)
  2
( )33إختر اإلجابة الصحيحة :يمكن تعيين حساسية الجمفانومتر من العالقة , , ( ................
I2 I I

).

( )34أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ -اذكر دون شرح اثنين من خواص أشعة الميزر.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
ب -متى تكون ذرات الوسط الفعال فى وضع اإلسكان المعكوس؟
.................................................................. ................................................
..................................................................................................................
( )35إختر اإلجابة الصحيحة :لحظة غمق دائرة الممف االبتدائى وىو بداخل الممف الثانوى يتولد فى الممف الثانوى بالحث
المتبادل ……….....

(تيار مستحث طردى – تيار مستحث عكسى – تيار مستمر).

( )36إختر اإلجابة الصحيحة :كثافة الفيض المغناطيسى الكمى عند نقطة خارج سمكين يمر بيما تياران فى اتجاه واحد
() β2 - β1 ( ، ) β1 – β2 ( ، ) β1 + β2
تحسب بالعالقة ................
المجموعة الخامسة األسئمة من ( )44 – 62
( )37أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ – أكتب المصطمح العممى  :القوة الدافعة الكيربية المستحثة المتولدة فى أحد الممفين عند تغير شدة التيار فى

الممف ألخر بمعدل  1أمبير  /ث.
..................................................................................................................
ب -أكتب المصطمح العممى :شدة التيار المستمر الذى يولد نفس كمية الطاقة الح اررية التى يولدىا التيار المتردد
عند مروره فى نفس الموصل خالل نفس الزمن.
..................................................................................................................
( )38اذكر الفكرة العممية لمميكروسكوب اإللكترونى.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
( )39ماذا يحدث لكثافة الفيض المغناطيسى عمى محور ممف لولبى يمر به تيار عندما تتقارب لفاته من بعضها؟
.................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

نموذج اختبار الفيزياء لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة لمعام الدراسي 8102 / 8102
لطالب الدمج ( :فئة ضعاف السمع)
( )41ما النتائج المترتبة عمى سقوط فوتون من أشعة جاما عمى إلكترون حر؟
........................................................................... .......................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
( )41إختر اإلجابة الصحيحة :أعمى تردد لمطيف المنبعث من ذرة الييدروجين فى مجموعة بالمر ينتج من انتقال
اإللكترونات بين المستويين ...................
) (n=3 → n=2) - (n=∞ → n=2) - ( n=4 → n=1
( )42ما الدور الذى يقوم به القصور الذاتى فى عمل المحرك الكهربى؟
..................................................................................................................
.................................................................................... ..............................
( )43أجب عن ( أ ) أو (ب):
أ – إختر اإلجابة الصحيحة :عند توصيل الوصمة الثنائية توصيل أمامي  ،يكون التيار خالليا ............
(صفر – ضعيف جداً – عالى).
ب – أكتب المصطمح العممى :مواد توصيميتيا الكيربية متوسطة بين الموصالت والعوازل وتزيد توصيميتيا

الكيربية بإرتفاع درجة الح اررة.
.................................................................. ................................................
( )44عمل :تسمح بعض المواد بتوصيل التيار الكيربى بينما البعض اآلخر عازل لمكيرباء.
..................................................................................................................
.................................................................................................................
..................................................................................................................
( )45إختر اإلجابة الصحيحة :وضع ممف مساحتو  0.02m2عمودياً عمى مجال مغناطيسى كثافة فيضو 0.1T
فإن الفيض المغناطيسى الذى يمر خالل الممف فى ىذا الوضع ....................
).(2 X 10-3 Wb – 0.12Wb – 0.1 Wb

أنتهت األسئلة

