
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              
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* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           
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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   
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* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت المناهج العُمانية على تلغرام:  اضغط هنا                        
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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 الثاين - الفصل الدرايس األول

• الفيزياء.  تنبيه: 
• األسئلة يف ) 13 ( صفحة.  

• زمن اإلجابة: ثالث ساعات.
• اإلجابة يف الورقة نفسها.
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أجب عن جميع األسئلة اآلتية
أوال: األسئلة املوضوعية

السؤال األول:

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

وضعت شحنة كهربائية مقدارها )q+( بني لوحني كام هو موضح   (1
يف الشكل املقابل. عىل ماذا يعتمد مقدار الجهد الكهربايئ املؤثرعىل 

الشحنة )q+( عند نقلها بني النقطتني )a( و)b( يف املجال املنتظم؟

مقدار الشحنة.  
نوع الشحنة.  

موقع الشحنة.  
شدة املجال الكهربايئ.  

الشكل اآليت يوضح نقطة تالقي مجموعة التيارات عند النقطة )X( يف دائرة كهربائية.  (2 
ما هي قراءة األميرت؟

0.5 A  
1.5 A  
2.0 A  
3.0 A  

عىل ماذا يعتمد اتجاه التيار التأثريي املتولد يف سلك مستقيم يقطع خطوط املجال املغناطييس؟  (3

نوع مادة السلك.  
رسعة حركة السلك.  

مقدار شدة املجال املغناطييس.  
اتجاه خطوط املجال املغناطييس.  

Q1 till Q14 MC auto, each 0, 2

PTO
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تابع األسئلة املوضوعية

 )v( برسعة منتظمة )B( سلك موصل مستطيل الشكل تم إدخاله يف مجال مغناطييس منتظم شدته  (4
بوضعيتني مختلفتني للموصل كام هو موضح يف الشكلني )1( و )2( أدناه.

فإذا كان متوسط القوة الدافعة التأثريية املتولدة يف املوصل املوضح يف الشكل )1( لحظة دخوله 
املجال تساوي )V 0.15(، فام مقدار متوسط القوة الدفعة التأثريية املتولدة يف املوصل املوضح يف 

الشكل )2( لحظة دخوله املجال؟

0.05 V     0 V  
0.45 V     0.15 V  

الشكل املقابل يوضح قضيب مغناطييس يتحرك نحو حلقة معدنية .   (5 
 أي البدائل اآلتية متثل اتجاه كل من املجال املغناطييس والتيار التأثريي 

املتولد يف الحلقة املعدنية بعد مرور القضيب من مركزها.

 اتجاه التيار
التأثريي يف الحلقة

 اتجاه املجال
املغناطييس يف الحلقة

باتجاه عقارب الساعة إىل األعىل

باتجاه عقارب الساعة إىل األسفل

عكس اتجاه عقارب الساعة إىل األعىل

عكس اتجاه عقارب الساعة إىل األسفل

PTO
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تابع األسئلة املوضوعية

ميثل الشكل البياين املقابل العالقة بني القوة   (6
 )t( والزمن )ε( الدافعة الكهربائية التأثريية
مللف عدد لفاته )1000( لفة يدور يف مجال 

مغناطييس منتظم. ما مقدار التغري يف الفيض 
املغناطييس )ΔΦ( خالل الفرتة )a(؟

0.80 Wb     0.63 Wb  
1.60 Wb     1.25 Wb  

يوضح الشكل أدناه مراحل دخول حلقة معدنية يف مجالني مغناطيسيني مختلفني برسعة منتظمة   (7
( كام يف الشكل اآليت. (

أي البدائل اآلتية متثل اتجاه التيار التأثريي املتولد يف الحلقة يف الحاالت األربعة )1( و)2( و)3( 
و)4(؟

الحالة )4( الحالة )3( الحالة )2( الحالة )1(

 عكس اتجاه
عقارب الساعة ال يتولد تيار ال يتولد تيار  باتجاه عقارب

الساعة

ال يتولد تيار  عكس اتجاه
عقارب الساعة باتجاه عقارب الساعة ال يتولد تيار

باتجاه عقارب الساعة ال يتولد تيار ال يتولد تيار  عكس اتجاه
عقارب الساعة

ال يتولد تيار باتجاه عقارب الساعة  عكس اتجاه
عقارب الساعة ال يتولد تيار

PTO
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تابع األسئلة املوضوعية:

تنتقل موجة ميكانيكية من الوسط )1( إىل الوسط )2(   (8
 حيث تزداد رسعتها يف الوسط )2(.

أي املسارات املوضحة يف الشكل املقابل متثل اتجاه 
املوجة يف الوسط )2(؟

B     A  
D     C  

الشكل املوضح أدناه ميثل منحنى اإلزاحة )y( والزمن )t( ملوجتان )a( و )b( تتحركان عىل حبلني.   (9

إذا كانت )Ea( هي طاقة املوجة )a(، فأي البدائل اآلتية متثل طاقة املوجة )b(؟

2E
a

3
    4E

a

9
 

9E
a

4
    3E

a

2
 

يف أي املواد اآلتية تكون رسعة الصوت أكرب عند انتقاله فيها؟  (10

الخل. األكسجني.      
الحديد. الزيت.      

PTO
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تابع األسئلة املوضوعية

يوّضح الشكل املقابل مصدر صويت يصدر موجات صوتية. أي   (11
البدائل اآلتية متثل العالقة بني طاقة موجات الصوت )E( وشدة 

الصوت )I( عند النقطتني )a( و )b(؟

شدة الصوت طاقة موجة الصوت

Ia > Ib Ea > Eb

Ia < Ib Ea < Eb

Ia > Ib Ea = Eb

Ia < Ib Ea = Eb

إذا كان مكيف هواء يصدر موجات صوتية شدتها )W/m2 6-10 × 1( عىل بعد )m 5( منه،   (12 
فام مقدار قدرة املكيف؟

2.0 × 10–7 W     3.2 × 10–9 W  
3.1 × 10–4 W     6.3 × 10–5 W  

جلس رجل عىل بعد )m 10( من مكرب صويت فشعر بعدم االرتياح من شدة الصوت. عىل أي بعد   (13
من املكرب الصويت يجب عىل الرجل الجلوس ليسمع الصوت بشدة أقل مبقدار أربع مرات؟

40 m     20 m  
400 m     200 m  

عازف ناي يصدر نغمتني أساسيتني أثناء تحريك أصابعه عىل ثقوب الناي، فإذا كانت النسبة بني   (14

L1 (؟

L2

 (. ما مقدار النسبة بني طويل العمودين الهوائيني )  f1
f2

 = 3
2

الرتددات الصادرة من النغمتني ) 

2
3

    3
2

 

9
4

    4
9

 

PTO
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ثانًيا: األسئلة املقالية

اذكر عاملني من العوامل الخارجية التي تتحكم يف قدرة أشباه املوصالت عىل توصيل التيار   (15
)درجتان( الكهربايئ. 

ثالث مقاومات موصلة يف دائرة كهربائية كام هو موضح   (16
يف الشكل املقابل. 

احسب قيمة شدة التيار املار يف املقاومة )R2( إذا  أ. 
)درجتان( كان املفتاح )S( مفتوحا. 

)درجة واحدة(  .)S( يف حالة غلق املفتاح )R3( ما هو اتجاه التيار املار يف املقاومة  ب. 
)ظلل اإلجابة الصحيحة(

b إىل a من  

a إىل b من  

Q15 & 16 one marker

0, 1, 2

0, 1, 2

0, 1 
mcq maually marked
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تابع األسئلة املقالية:

الجدول اآليت يوضح مواصفات مكثفني )1( و )2(.  (17

املسافة بني اللوحنياملساحة املشرتكة بني لوحيهاملكثف

)1(Ad

)2(2Ad

تم متثيل العالقة البيانية بني فرق الجهد بني طريف كل 
مكثف )V( والشحنة املختزنة )q( عىل لوحي كل منهام 

 كام هو موضح يف الشكل املقابل. 
)درجتان( حدد رمز املنحنى املناسب لكل مكثف. 

املكثف )1(: 

املكثف )2(: 

يقود صبي دراجة هوائية برسعة زاوية مقدارها )ω1 = 7.5 rad/s(، فإذا كانت الدراجة  أ.   (18
مزودة مبولد كهربايئ يدور يف مجال مغناطييس شدته )T 0.1( لتشغيل مصباح، وكان ملف 

املولد مكون من )100( لفة ومساحة كل لفة )m2 3-10 × 2.4(، وكانت الرسعة الزاوية 
مللف املولد )ω2( تفوق الرسعة الزاوية لعجلة الدراجة )ω1( مبقدار )50( مرة، فاحسب 

.)t = 2.09 × 10-3 s( مقدار القوة الدافعة التأثريية املتولدة يف ملف املولد عند زمن مقداره 
)3 درجات(  

Q17 & Q18 one marker

0, 1, 2

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

PTO



العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور الثاين - الفصل الدرايس األولاملادة: الفيزياء.  

8

زء
لج

ذا ا
 ه

 يف
ب

كت
ال ت

ال تكتب في هذا الجزء

تابع األسئلة املقالية:

)درجتان( علل: يسمى التيار الحثي الناشئ يف املولد الكهربايئ بالتيار املرتدد.  ب. 

بطارية حاسب آيل محمول تعمل بجهد مقداره )V 12(، فإذا كان الجهد الكهربايئ يف املنزل  (19 
)3 درجات( )V 240( وشدة التيار الكهربايئ )A 2(. أوجد قدرة بطارية الحاسب اآليل. 

موصل عىل شكل حرف )u( تم وضعه عموديا يف   (20
مجال مغناطييس منتظم شدته )B(، وضع عليه 

 )R( من مادة موصلة مقاومتها )L( قضيب طوله
ويتحرك برسعة )v( كام يف الشكل املقابل.

)3 درجات( اذكر ثالثة من العوامل املؤثرة عىل الفيض املغناطييس.  أ. 

Q19 one marker

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

0, 1, 2

Q20 one marker

0, 1, 2, 3

PTO
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تابع األسئلة املقالية:

إذا تم استبدال القضيب بآخر طوله )L( ومصنوع من مادة موصلة مقاومتها )2R( ويتحرك  ب. 

 .)  I1
I2

 برسعة مقدارها )2v( يف نفس املجال املغناطييس. احسب النسبة ) 

)حيث )I1( و )I2( متثالن شدة التيار الكهربايئ املتولد يف حالة استخدام القضيب األول 

)3 درجات( والقضيب الثاين عىل التوايل(. 

انتقلت موجات ميكانيكية من الجليرسين إىل املاء كام يف   (21
 الشكل املقابل. 

.)vالماء = 
vالجليسرين

1.3
 حيث كانت رسعتها يف املاء )

)3 درجات(  .)θr( احسب مقدار زاوية االنكسار

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

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

Q21 one marker
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تابع األسئلة املقالية:

حبل كتلة وحدة الطول له )g/m 8( تؤثر عليه قوة شد مقدارها )N 320(، فتكونت به موجات   (22
موقوفة كام هو موضح يف الشكل اآليت.

)درجة واحدة( عرف ظاهرة تراكب املوجات.  أ. 

)3 درجات( احسب تردد املوجات املتكونة يف الحبل.  ب. 

0, 1

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

Q22 one marker
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تابع األسئلة املقالية:

الشكل اآليت ميثل موجتان صوتيتان تنترشان يف وسط ما. أ.   (23

)درجتان( يف أي املوجتني )1( أو )2( تكون شدة الصوت أكرب؟  

فرّس إجابتك. 

ميكن سامع صوت عند النفخ يف فوهة زجاجة املياه الغازية. ماذا يحدث لرتدد الصوت  ب. 
)درجتان( الصادر كلام قّل مستوى السائل يف زجاجة املياه الغازية؟ فرّس اجابتك. 

)3 درجات( اذكر ثالثة استخدامات لجهاز الرادار.   (24

0, 1, 2 
answer extends over two lines below

0, 1, 2, 3

Q23 and 24 one marker

0, 1, 2



العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور الثاين - الفصل الدرايس األولاملادة: الفيزياء.  

12

زء
لج

ذا ا
 ه

 يف
ب

كت
ال ت

ال تكتب في هذا الجزء

تابع األسئلة املقالية:

يتحرك قطار برسعة مقدارها )km/h 144( مقرتبًا من محطة القطار. فإذا كان تردد صوت محركه   (25
يبلغ )Hz 425(، وكانت رسعة الصوت يف الهواء تساوي )m/s 340(، فأوجد قيمة الطول املوجي 

)4 درجات( لصوت محرك القطار كام يسمعه شخص يقف بالقرب من سكة الحديد باملحطة. 

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

Q 25 one marker
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تابع األسئلة املقالية:

مصدران )M( و )N( يصدران موجات صوتية   (26
كروية الشكل. تم متثيل العالقة بني مستوى 

شدة الصوت الصادر يف كل منهام )B( مع البعد 
عن مركز املصدرين )r( بيانيا كام هو موضح يف 

 الشكل املقابل.
اثبت رياضيا أن النسبة بني شدة الصوت الصادر 

من املصدر )M( إىل شدة الصوت الصادر من 
،)N( املصدر 

)3 درجات(  .)100 m( عىل بعد )( تساوي )100  IM
IN

 (

انتهت األسئلة مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

Q26 one marker

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
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العالقات والثوابت المتحان شهادة دبلوم التعليم العام ملادة الفيزياء

الفصل الدرايس األول- الدور الثاين- العام الدرايس 2017/2016م
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َدة ُمَسوَّ
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َدة ُمَسوَّ


