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تعليامت وضوابط التقدم لالمتحــان:
الحضور إىل اللجنة قبل عرش دقائق من بدء االمتحان لألهمية.  –

إبراز البطاقة الشخصية ملراقب اللجنــة.  –
مينع كتابة رقم الجلوس أو االسم أو أي بيانات أخرى تدل عىل   –

شخصية املمتحن يف دفرت االمتحان، وإال ألغي امتحانه.
يحظر عىل املمتحنني أن يصطحبوا معهم مبركز االمتحان كتبا دراسية   –

أو كراسات أو مذكرات أو هواتف محمولة أو أجهزة النداء اآليل أو 
أي يشء له عالقة باالمتحان كام ال يجوز إدخال آالت حادة أو أسلحة 

 من أي نوع كانت أو حقائب يدوية أو آالت حاسبة ذات
صفة تخزينية.

يجب أن يتقيد املتقدمون بالزي الرسمي )الدشداشة البيضاء واملرص   –
أو الكمة للطالب والدارسني والزي املدريس للطالبات واللباس العامين 

للدارسات ( ومينع النقاب داخل املركز ولجان االمتحان.
ال يسمح للمتقدم املتأخر عن موعد بداية االمتحان بالدخول إال  – 

 إذا كان التأخري بعذر قاهر يقبله رئيس املركز ويف حدود عرش
دقائق فقط.

يتم االلتزام باإلجراءات الواردة يف دليل الطالب ألداء امتحان دبلوم   –
التعليم العام.

يقوم املتقدم باإلجابة عن أسئلة االمتحان املقالية بقلم الحرب )األزرق   –
أو األسود(.

يقوم املتقدم باإلجابة عن أسئلة االختيار من متعدد بتظليل  – 
 ( وفق النموذج اآليت: الشكل ) 

عاصمــة سلطنة عمــــان هي: س – 
 الدوحة  القاهرة    
 أبوظبي  مسقط    

 ( باستخدام القلم الرصاص وعند يتم تظليل الشكل )   مالحظة: 
الخطأ، امسح بعناية إلجراء التغيري.  

         غري صحيح  صحيح 

امتحان دبلوم التعليم العام
للعام الدرايس 1438/1437 هـ - 2016 / 2017 م

الدور األول - الفصل الدرايس الثاين

• الفيزياء.  تنبيه: 
• األسئلة يف ) 14 ( صفحة.  

• زمن اإلجابة: ثالث ساعات.
• اإلجابة يف الورقة نفسها.
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ال تكتب في هذا الجزء

العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

َدة، ال يتم تصحيحها ُمَسوَّ
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ال تكتب في هذا الجزء

العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

أجب عن جميع األسئلة اآلتية
أوال: األسئلة املوضوعية

 ) المقترن باإلجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات اآلتية: ظلّل الشكل ( 

أي البدائل اآلتية يعترب من خصائص الضوء؟  (1

يحتاج إىل وسط مادي النتقاله. يسري يف خطوط مستقيمة.    
يسري برسعة ثابتة خالل املواد املختلفة. ينتقل عىل شكل موجات طولية.    

يوضح الشكل املقابل تكون صورة لجسم موضوع   (2 
أمام مرآة. أي البدائل اآلتية متثل خصائص املرآة؟ 

نصف قطر التكور البعد البؤري نوع املرآة

20 cm 40 cm مقعرة
20 cm 40 cm محدبة
40 cm 20 cm مقعرة
40 cm 20 cm محدبة

.)M = 0.2( ومقدار تكبريها ،)20 cm( وضع جسم أمام عدسة مقعرة بعدها البؤري  (3

أي البدائل اآلتية تصف الصورة املتكونة؟

نوع الصورة بعد الصورة عن العدسة

حقيقية 16 cm
تقديرية 16 cm
حقيقية 24 cm
تقديرية 24 cm

Q1 till Q14 MC Auto each 0, 2

PTO
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ال تكتب في هذا الجزء

العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع أوال:

أي العبارات اآلتية صحيحة حول منحنى إشعاع الجسم األسود؟  (4

تشع األجسام الساخنة موجات كهرومغناطيسية لها نفس الطول املوجي.  
بانخفاض درجة حرارة األجسام الساخنة تزداد الطاقة اإلجاملية املنبعثة.  

تشع األجسام الساخنة موجات كهرومغناطيسية تختلف شدتها باختالف درجة حرارتها.  
كلام قلت درجة حرارة الجسم الساخن فإن قمة املنحنى تنزاح نحو الطول املوجي األقل.  

يف تجربة كومبتون، سقطت فوتونات أشعة سينية طولها املوجي )nm 0.124( وكمية التحرك لها   (5
 )P1( عىل صفيحة معدنية رقيقة، فتحررت إلكرتونات لها كمية تحرك مقدارها )P2( حيث 

)P2 = 0.01 P1(، ما مقدار كمية التحرك للفوتون املنبعث؟

5.35 × 10-35 kg.m/s    5.29 × 10-33 kg.m/s  
5.35 × 10-26 kg.m/s    5.29 × 10-24 kg.m/s  

يف تجربة دراسة التأثري الكهروضويئ باستخدام الخلية    (6 
 )B(و )A( الكهروضوئية سقطت ثالثة أضواء مختلفة 

 و)C( عىل معدن ما. تم متثيل العالقة البيانية بني شدة 
 التيار )I( وفرق الجهد )V( بني طريف الخلية كام هو 

 موضح يف الشكل املقابل.
 أي البدائل اآلتية تصف شدة اإلضاءة لكل من األضواء 

الثالثة وتردداتها ) f(؟

( f ) الرتدد شدة اإلضاءة

fA = fB > fC C شدة إضاءة >B شدة إضاءة >A شدة إضاءة
fA > fB > fC C شدة إضاءة >B شدة إضاءة >A شدة إضاءة
fA = fB > fC C شدة إضاءة >B شدة إضاءة >A شدة إضاءة
fA > fB > fC C شدة إضاءة >B شدة إضاءة >A شدة إضاءة

PTO



3

زء
لج

ذا ا
 ه

 يف
ب

كت
ال ت

ال تكتب في هذا الجزء

العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع أوال:

الجدول اآليت ميثل دالة الشغل )Wo( لبعض املواد.  (7

(Wo) دالة الشغل املادة

3.648 × 10-19 J الصوديوم
6.624 × 10-19 J الرصاص
10.16 × 10-19 J البالتينيوم

أي األشكال البيانية اآلتية متثل العالقة الصحيحة بني جهد اإليقاف )Vo( لكل مادة وتردد الضوء 
الساقط عليها ) f (؟

الحظ رذرفورد يف تجربة صفيحة الذهب مرور معظم جسيامت ألفا دون انحراف.  (8 
أي البدائل اآلتية تفرس هذه النتيجة؟

كتلة النواة كبرية. النواة لها شحنة.      
اإللكرتونات تدور حول النواة. معظم حجم الذرة فراغ.     

PTO
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع أوال:

إذا كان طول موجة دي برويل إللكرتون يتحرك يف إحدى    (9 
 ،)9.97 × 10-10 m( املدارات كام يف الشكل املقابل يساوي 

فام مقدار نصف قطر املدار )r(؟

4.76 × 10-10 m     6.66 × 10-10 m  
1.33 × 10-9 m     2.63 × 10-8 m  

إذا كانت طاقة املستوى األول لذرة الهيليوم )eV 54.4(، فام مقدار طاقة املستوى الثالث؟  (10

1.51 eV     4.53 eV  
6.04 eV     18.13 eV  

انتقل إلكرتون ذرة الهيدروجني بني مستويني من    (11 
 مستويات الطاقة املوضحة يف الشكل املقابل عند 
 اكتسابه طاقة مقدارها )eV 1.89(، ما الرمز الذي 

ميثل انتقال هذا اإللكرتون؟

A  
B  
C  
D  

أي البدائل اآلتية تصف تأثر اإلشعاعات النووية )ألفا وبيتا وجاما( باملجال الكهربايئ؟  (12

جاما بيتا ألفا

تتأثر تتأثر تتأثر
ال تتأثر تتأثر تتأثر
تتأثر تتأثر ال تتأثر

ال تتأثر ال تتأثر ال تتأثر
PTO
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ال تكتب في هذا الجزء

العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع أوال:

222Rn86( نتيجة  226Ra88( إىل الرادون ) ما مقدار النقص يف الكتلة عند تحول عنرص الراديوم )  (13
4He2( ؟ علامً بأن كتل األنوية كالتايل: النبعاث ألفا )

،226Ra88  = 226.0254 u(،222Rn86 =222.0175 u )4He2 =4.0026 u

0.005 u     4.01 u  
4.87 u     8.01 u  

234Th90   xPa91  + y + z :يف تفاعل االنحالل االشعاعي اآليت  (14 
ماذا متثل كالً من )z ،y ،x( ؟

z y x

نيوترينو الفا 234
نيوترينو مضاد بيتا 234

نيوترينو الفا 235
نيوترينو مضاد بيتا 235
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ال تكتب في هذا الجزء

العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

ثانيا: األسئلة املقالية:

يشاهد املسافر يف الصحراء أثناء النهار عند درجات الحرارة املرتفعة صور مقلوبة لألشجار.  (15

)درجة( ماذا تسمى هذه الظاهرة؟   أ. 

)درجة( ما املبدأ الذي يفرس هذه الظاهرة؟   ب. 

يوضح الشكل اآليت مسارشعاع ضويئ بعد سقوطه من جسم موضوع أمام عدسة.  (16

العدسة

الجسم

)درجة( ما نوع العدسة؟  أ. 

اكمل عىل الرسم السابق مسارات األشعة الساقطة واملنكرسة لتحديد موضع الصورة  ب. 
)درجتان( املتكونة للجسم وصفاتها؟ 

)درجة( ما مقدار البعد البؤري للعدسة؟  ج. 

Q15 and Q16 one marker

0, 1

0, 1

0, 1

0, 1

0, 0.5, 1, 1.5, 2

Q16b answer in this area
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانًيا:

يف تجربة يونج إذا كانت املسافة بني الشقني )mm 0.01(، وكان الهدب امليضء الرابع عىل زاوية   (17
)درجتان( مقدارها )°5( من الهدب املركزي، احسب تردد الضوء املستخدم. 

خلية كهروضوئية سقط عليها ضوء أحادي اللون طوله املوجي )nm 365(. الشكل اآليت ميثل   (18
العالقة البيانية بني شدة التيار املتولد )I( عند استخدام قيم مختلفة لفرق الجهد )V( بني طريف 

الخلية.

)درجتان( اذكر أثنني من مكونات الخلية الكهروضوئية.  أ. 

Q17 one marker

Q18 one marker

0, 1, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2

PTO
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانًيا:

)درجتان( احسب طاقة الحركة العظمى لإللكرتونات املنبعثة.  ب. 

)3 درجات( اوجد دالة الشغل لفلز الخلية الكهروضوئية.  ج. 

فرس ثبات شدة التيار الكهربايئ بني النقطتني )C( و )D( بالرغم من الزيادة املستمرة يف  د. 
)درجتان( فرق الجهد الكهربايئ. 

0, 0.5, 1, 1.5, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

0, 1, 2
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانيا:

يف إحدى التجارب تم استخدام الخلية الكهروضوئية   (19
 )KEmax( لتمثيل العالقة بني طاقة الحركة العظمى

لإللكرتونات املنبعثة من سطح فلز الخلية وتردد 
الضوء الساقط عليه ) f ( بيانياً كام هو موضح يف 

الشكل املقابل.

)درجتان( ما املقصود بجهد اإليقاف؟  أ. 

إذا تم إعادة التجربة السابقة باستخدام مصدرين ضوئيني )A( و )B( بأطوال موجية  ب. 
مختلفة عىل نفس الفلز:

( الطول املوجي ( املصدر الضويئ
3.5 × 10-7 m A
8.6 × 10-7 m B

)درجتان(  أي من املصدرين الضوئيني  يحدث عنده انبعاث كهروضويئ؟ 
 B أو    A  

فرس إجابتك.

Q19 one marker

0, 1, 2

0, 1 )MCQ manual(

0, 1
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانيا:

الشكل اآليت ميثل الجهاز املستخدم يف تجربة تومسون لدراسة أشعة املهبط.  (20

)درجة( ملاذا سميت األشعة املنبعثة يف الجهاز بأشعة املهبط؟  أ. 

)درجتان( كيف ميكن أن تستدلَّ عىل أنَّ أشعة املهبط تحمل شحنة سالبة؟  ب. 

احسب القوة الكهربائية املؤثرة عىل إلكرتون يتحرك ضمن أشعة املهبط عند دخوله مجاالً  ج. 
)درجتان(  .)2 × 105 V/m( كهربائيًا شدته

 )Fm( لتوليد قوة مغناطيسية )3-10 × 8.6 T( إذا تم إضافة مجال مغناطييس شدته د. 
معاكسة للقوة الكهربائية )FE(، وكانت رسعة حركة اإللكرتونات )m/s 107 × 1.6(، احسب 
)درجتان( مقدار القوة املغناطيسية املؤثرة عىل اإللكرتون. 

0, 1

0, 1, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2

Q20 one marker

PTO
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانيا:

)درجتان( ما اتجاه انحراف أشعة املهبط عند وجود املجالني الكهربايئ واملغناطييس؟  هـ . 

(ظلّل اإلجابة الصحيحة) إىل األعىل.  إىل األسفل.    

فرس إجابتك.

)درجتان( حّدد منطقة اإلشعاع املنبعث عند انتقال اإللكرتون يف املتسلسالت اآلتية:   (21

متسلسلة باشن: 

متسلسلة ليامن: 

)درجتان( اذكر أي جزء من املفاعل النووي مسؤول عن العمليات اآلتية:   (22

تبخري املاء الخارج من قلب املفاعل. أ. 

تهدئة النيوترونات الناتجة من التفاعل النووي. ب. 

0, 1, 2

0, 1

0, 1

0, 1

Q21 one marker

0, 1 )MCQ manual(
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانيا:

الجدول اآليت يوضح بعض مستويات الطاقة لذرة الهيدروجني.  (23

رمز املستوى (eV) الطاقة

A 0

B -0.54

C -0.85

D -1.51

E -3.39

F -13.60

احسب ترّدد الفوتون املنبعث من ذرة الهيدروجني عندما ينتقل اإللكرتون من املستوى )B( إىل 
)درجتان(  .)D( املستوى

0, 0.5, 1, 1.5, 2

Q 23 one marker
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانيا:

يوضح الشكل املقابل االنحالل اإلشعاعي لنظري عنرص البولونيوم.  (24

ادرس الشكل ثم أجب عن األسئلة التي تليه.

ما عدد إشعاعات ألفا وبيتا املنبعثة خالل عملية االنحالل اإلشعاعي لتحول )218Po( إىل  أ. 
)206Pb( املوضحة يف الشكل السابق.

)درجة( عدد إشعاعات ألفا:  

)درجة( عدد دقائق بيتا:  

)درجة(  .)Ti( إىل التيتانيوم )Bi( ب.  اكتب معادلة االنحالل اإلشعاعي لتحول نظريالبزموث

Q24 one marker

0, 1

0, 1

0, 1
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تابع ثانيا:

يوضح الجدول اآليت عدد األنوية املتبقية من عنرص مشع مع مرور الزمن.  (25

220 110 0 الزمن (دقيقة)

3.125 × 104 1.25 × 105 5.00 × 105 عدد األنوية

)درجة ونصف( احسب ثابت االنحالل للعنرص.  أ. 

)درجة ونصف( احسب النشاطية اإلشعاعية للعنرص بعد مرور )220 دقيقة(.  ب. 

انتهت األسئلة مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

0, 0.5, 1, 1.5

0, 0.5, 1, 1.5

Q25 one marker
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