
 

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                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12physics                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                  

  

                  https://almanahj.com/om/12physics2                   

* 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                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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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 الثاين

• الفيزياء.  تنبيه: 
• األسئلة يف ) 11 ( صفحة.  

• زمن اإلجابة: ثالث ساعات.
• اإلجابة يف الورقة نفسها.
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور الثاين - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور الثاين - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

أجب عن جميع األسئلة اآلتية
: األسئلة املوضوعية أوالاً

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

أي البدائل اآلتية متثل فرق املسار بني شعاعني ضوئيني عند تداخلهام تداخاًل بناًء؟  (1

1
2     3

2  

4
2     5

2  

تسقط أشعة ضوئية من الهواء عموديًا عىل منشور زجاجي   (2
 معامل انكساره )1.52( كام هو موّضح يف الشكل املقابل.

بحيث   )AC( السطح  عىل  سقوط  زاوية  أقل  مقدار  ما 
ال تخرج األشعة الضوئية من السطح إىل الهواء؟

صفر     41.1°  
48.9°     90.0°  

وضع جسم أمام مرآة مقعرة نصف قطر تكورها يساوي )m 1.0( فتكونت له صورة عىل بعد  (3 

)16 ( من بعد الجسم عن املرآة. ما مقدار بعد الجسم )do( عن املرآة؟
1.2 m     3.5 m  
4.0 m     7.0 m  

Q1 till Q14 MC Auto each 0, 2

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

: األسئلة املوضوعية تابع أوالاً

يف تجربة التأثري الكهروضويئ سقطت أربع أشعة   (4
ضوئية مختلفة )A( و)B( و)C( و)D( عىل خلية 
كهروضوئية، فتم الحصول عىل العالقة البيانية بني 
 )V( وفرق الجهد بني طريف الخلية )I( شدة التيار

 كام هو موضح يف الشكل املقابل.
أي من البدائل اآلتية تصف شدة إضاءة األشعة؟

)D( شدة إضاءة = )C( شدة إضاءة > )B( شدة إضاءة = )A( شدة إضاءة  
)D( شدة إضاءة = )C( شدة إضاءة < )B( شدة إضاءة = )A( شدة إضاءة  
)D( شدة إضاءة < )C( شدة إضاءة < )B( شدة إضاءة < )A( شدة إضاءة  
)D( شدة إضاءة > )C( شدة إضاءة > )B( شدة إضاءة > )A( شدة إضاءة  

سقط ضوء طوله املوجي )m 7-10 × 5.0( عىل سطح معدن ما، فانبعثت إلكرتونات بطاقة حركة   (5
عظمى مقدارها )J 19-10 × 2.0(، ما مقدار أقل طاقة تلزم الفوتون لتحرير إلكرتون من سطح 

املعدن؟

0.20 × 10-19 J     1.98 × 10-19 J  
3.98 × 10-19 J     5.98 × 10-19 J  

سقط فوتون أشعة سينية طاقته )E1( عىل سطح معدين مام أدى إىل إنبعاث فوتون لألشعة   (6
19 (. ما مقدار طاقة حركة اإللكرتون املنبعث بعد التصادم؟

20 E1( السينية بطاقة

 19
20 E1       1

20 E1  

 20
19 E1     E1  

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

: األسئلة املوضوعية تابع أوالاً

يوّضح الشكل املقابل العالقة البيانية بني جهد اإليقاف   (7
)Vο( والرتدد ) f ( للضوء الساقط عىل السطح املعدين 

ملهبط الخلية الكهروضوئية. ما مقدار دالة الشغل 
لسطح املهبط؟

1.0 × 10-19 J  
1.6 × 10-19 J  
2.6 × 10-19 J  
6.6 × 10-19 J  

عىل ماذا يدل انحراف أشعة املهبط عند تعرضها ملجال مغناطييس؟  (8

لها كتلة. رسعتها عالية.      
لها طبيعة الضوء. لها شحنة كهربائية.     

يف متسلسلة باشن، ما مقدار أقل طول موجي منبعث نتيجة انتقال إلكرتون ذرة الهيدروجني بني   (9
مستويات الطاقة؟

9
R

    9R  

7R
144     144

7R
 

ما مقدار طاقة وضع إلكرتون ذرة الهيدروجني عندما يكون يف املدار الخامس؟  (10

5.76 × 10-27 J     3.17 × 10-21 J  
1.74 × 10-19 J     4.36 × 10-18 J  

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

: األسئلة املوضوعية: تابع أوالاً

ما مقدار الطول املوجي املصاحب لإللكرتون يف املدار املوضح يف   (11
الشكل املقابل؟

4.15 × 10-11 m  
8.31 × 10-11 m  
1.33 × 10-9 m  
2.66 × 10-9 m  

أي العبارات اآلتية من خصائص القوى النووية؟  (12

أنها قوى تجاذب ضعيفة. ذات مدى قصري جًدا.     
تعمل خارج حدود النواه. تعتمد عىل شحنة النيوكليون.    

1(، ما هي العنارص 
n0 ( بنيوترون ) 10

B5 يف تفاعل اإلنشطار النووي تم قذف عنرص البورون )  (13
الناتجة عن هذا التفاعل؟

7
Li3  + 2 1H1     7

Li3  + 1
H1  

7
Li3  + 2 4He2     7

Li3  + 4
He2  

7( إذا علمت أن مقدار طاقة 
Li3 ما مقدار فرق الكتلة الناتج عند تشكيل نواة عنرص الليثيوم )  (14

الربط النووي لكل نيوكليون )MeV 5.385(؟

8.26 × 10-4 u     5.8 × 10-3 u  
1.70 × 10-2 u     4.0 × 10-2 u  
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

ثانياًا: األسئلة املقالية:

الشكل املقابل يوّضح أشعة ضوئية ساقطة عىل سطح   (15
.)C( مرآة مركز تكورها

)درجة( ما نوع املرآة؟  أ. 

)درجة( ما مقدار البعد البؤري؟  ب. 

( عىل شقني املسافة بينهام يف تجربة يونج تم تسليط ضوء أحمر طوله املوجي )  (16 
)m 5-10 × 2.54(، فتكون الهدب امليضء الثاين عند زاوية مقدارها )2.8°(.

)درجتان( ( للضوء األحمر.  أحسب الطول املوجي ) أ. 

)درجتان( أوجد مقدار الزاوية التي يتكون عندها الهدب امليضء الرابع يف هذه التجربة.  ب. 

Q15 one marker

0, 1

0, 1

0, 0.5, 1, 1.5, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2

Q16 one marker
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور الثاين - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

سقط شعاع ضويئ من الهواء عىل رشيحة من الزجاج بزاوية سقوط )°15( فكانت زاوية االنكسار   (17
)°10(، ثم سقط مبارشة من الزجاج عىل الثلج فكانت زاوية االنكسار )°11.48(. احسب رسعة 

)درجتان( الضوء يف الثلج. 

تم تسليط ضوء طوله املوجي )nm 450( عىل سطح معدن الصوديوم. فإذا كانت دالة الشغل   (18
)Wο( للصوديوم تساوي )eV 2.46(، أجب عن األسئلة اآلتية:

)درجتان( ما املقصود بدالة الشغل؟  أ. 

)درجتان(  .)eV( احسب طاقة الحركة العظمى لإللكرتون الضويئ املنبعث بوحدة ب. 

Q17 one marker

Q18 one marker

0, 1, 2

PTO

0, 0.5, 1, 1.5, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

احسب أكرب طول موجي للضوء يلزم لتحرير إلكرتون ضويئ من سطح الصوديوم.   ج. 
)3 درجات(  

يوّضح الرسم البياين اآليت نتائج تجربة التأثري الكهروضويئ.  (19

)درجتان( ما املقصود بظاهرة التأثري الكهروضويئ؟  أ. 

)درجتان(  )J.s( احسب قيمة ثابت بالنك من الرسم البياين السابق بوحدة ب. 

Q19 one marker

0, 1, 2

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

0, 0.5, 1, 1.5, 2

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

تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

يف التجربة السابقة إذا تم تسليط ضوء برتدد )Hz 1014 × 6( هل سيحدث إنبعاث  ج. 
)درجتان( كهروضويئ؟ فرس إجابتك. 

)3 درجات( اذكر الفروض الثالث التي وضعها بور لتفسري النموذج الذري لرذرفورد.   (20

تدخل أشعة املهبط مجااًل كهربائيًا شدته  (21 
)V/m 104 × 3( يف أنبوبة أشعة املهبط 
برسعة مقدارها )m/s 107 × 5( كام هو 

موضح يف الشكل املقابل.

)درجتان( حدد نوع الشحنة عىل كل من لوحي املجال الكهربايئ.  أ. 

 :A اللوح

 :B اللوح

احسب شدة املجال املغناطييس الالزم استخدامه لتسري أشعة املهبط يف مسار مستقيم دون  ب. 
)درجتان( انحراف. 

0, 0.5, 1, 1.5, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2

0, 1, 2, 3

0, 1, 2

Q20 & Q21 one marker
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

)4 درجات( احسب الرسعة التي يتحرك بها إلكرتون ذرة الهيدروجني يف املدار الثالث.   (22

جسيم كتلته )m( ويتحرك برسعة )v( تم ترسيعه تحت فرق جهد )V(. استخدم فرضية دي   (23
برويل وقانون حفظ الطاقة إلثبات أن الطول املوجي لهذا الجسيم يعطى بالعالقة:

)درجتان(   = h

2meV
 

ادرس معادلة التفاعل النووي اآليت:  (24

4 1
H1   4

He2  + 2X + 2 0
v0  + 2γ

)درجة( ماذا ميثل الرمز X؟  أ. 

)درجة( ما نوع التفاعل النووي السابق؟  ب. 

Q22 one marker

Q23 one marker

Q24 one marker

0, 0.5, 1, 1.5, 2

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

0, 1

0, 1

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

تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

إذا كانت كتل األنوية كاآليت: ج. 
1
H1  = 1.007276 u

4
H2  = 4.0026 u

)3 درجات( احسب مقدار الطاقة الناتجة من التفاعل السابق. 

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور األول - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  

تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

) 234
U92 يوّضح الشكل اآليت منحنى انحالل عنرص اليورانيوم )  (25

)3 درجات(  )t = 0( احسب النشاطية االشعاعية للعنرص عند بدء االنحالل

انتهت األسئلة مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

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

Q25 one marker
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العام الدرايس: 2016 / 2017 مالدور الثاين - الفصل الدرايس الثايناملادة: الفيزياء.  
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