
 روابط مجموعات المناهج السعودية 
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 أختر االجابة الصحيحة في كال مما يلي ثم ظلل في ورقة االجابة  : األول السؤال

 
 
1 
 

 
 ............استخدم تومسون في تجاربه لتوليــــد حزمة ضيقة من اإللكترونات 

 الكشــــاف الكهربائي  أ
 أنبوبة أشعة المهبط  ب
 مطياف الكتلة  ج
 الخلية الضوئيــة د

 
2 

 
 ................يستخدم الختيار موجات ذات تردد معين ورفض باقي الموجـــات 

 الطبق الالقط أ
 الالقط ب
 الهـــوائي  ج
 المـــوالف  د

 
3 

 
 أشعة ذات ترددات عالية ٌتحدث تفاعالت كيميائية في الخاليا الحية مسببة

 ........................الحـــروق وسمرة الجــــلد 

 األشعة فوق البنفسجية أ
 الضوء المرئي  ب
 األشعة تحت الحمراء ج
 المجال الكهربائي  د

 
 
4 

 
 نظرية اينشتاين للفوتون اعم واشمل من نظرية بالنك لالشعاع من االجسام الساخنة

  ................الكهرومغناطيسية تسلك سلوك   الن الضوء واألشكال االخرى لالشعاع

 الموجات الكهربائي أ
 الموجات المغناطيسية ب
 الجسيمات  ج
 الكهرباء االجهادية د

 
 
5 

 
 مبدأ عدم التحديد لهيزنبرج حيث أكد من غير الممكن قياس زخم جسيم وتحديد

 ..................................لسبب في ذلك الطبيعة اموقعة بدقة في الوقت نفسه 

 المزدوجة للضوء والمادة أ
 الموجية للضوء ب
 الجسيمية للضوء  ج
 سرعة الضوء د
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 فانه يفقد شحنتهعند سقوط أشعة فوق بنفسجية على زنك مشحونة بشحنة سالبة 
 شحنته وهذاأما عند سقوط ضوء مرئي عادي على اللوح المشحون نفسه فانه ال يفقد 

 وهذا يعود ان لوح الزنك يفقد شحنته بأحدهما وال ,يناقض النظرية الكهرومغناطيسية 
   ......................ال يفقدها باآلخر الن لوح الزنك سالب الشحنة يفقد شحنته نتيجة 

 انبعاث أو فقد إلكتــــــــــــرونات   أ
 تباطؤ االلكتـــــرونات ب
 جهد االيقاف  ج
    تردد العتبة  د

 
 
7 

 
 الشكل الذي امامك يمثل 

 الديوات المنحاز عكسيا   أ

 الديوات المنحاز اماميا   ب

       جهاز انتاج اشعة  ج

 الرقاقة الميكروية د
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 تكون فجوات جديدة إضافة إلكترونات جديدة
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 عندما تمتص الذرة كمية من الطاقة فإنها تنتقل إلي مستوي طاقة أعلى من مستوي 

 ......................................أعلي من االستقرار وتسمي هذه الحالة 

 مستقرة  أ
 مثأره ب
 متأينة ج
 متحررة د

 
 
9 

 
  .......................المنطقة ذات االحتمالية العاليــــة لوجود إلكــــــــــترون فيها هـــــي 

 السحابة اإللكترونيـــة أ
 طاقة االشعاع النووي ب
 طيف االنبعاث ج
 شكــــل الذرة د

 
 
11 

 
 تنتج ضوء مترابط وهو اختصار للعبارة   ....................تم ابتكار أداة تسمي 

 (تضخيم الضوء بواسطة االنبعاث المحرض لالشعاع  )

 االشعة تحت الحمراء أ
 المجهــــر النفقي الماسح ب
 االلياف البصــــــرية ج 
 الليـــــرز د
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 تكون حزمة التكافؤ للسيليكون مملوءة كليا عند درجة حرارة الصفر المطلق 
 بااللكترونات وتكون حزمة التوصيل فارغة تمام وعندما تزداد درجة الحرارة تكتسب

 .................المزيد من االلكترونات التكافؤ طاقة كافية للقفز عن الفجوة لتصل الي 
 وتزداد موصٌلية السيليكون 

 فجوة الطاقة أ
 حزمة التوصيل ب
 حزمة التكافؤ ج
 حزمة العزل  د

 
 
12 

 عندما يصطدم إلكترون و
 بوزترون معا في الشكل الذي امامك
 فان كال منهما يٌفني اآلخر وينتج

 ...........عن ذلك طاقة على شكل 
 

 𝛃اشعة  أ
 𝛂اشعة  ب
 اشعة سينية  ج

 𝛄اشعة  د
 
 
13 

 
 جميع شحنة الذرة وكتلتها متمركزة في حيز صغير  حسب نموذج رذرفورد

 .................................جدا يسمي 

 مركز الذرة أ
 نواة الذرة  ب
 وسط الذرة ج
 اطراف الذرة د

 
 
14 

 
 في الحاسوب حيث تشكل قلب وحدة المعالجة ولزيادة سرعتها .............تستخدم 

 الشبكة الحاكمة  أ
 (الدوائر المتكاملة  )الرقائق الميكروية  ب
 الدايودات ج
 المفاعل النووي د

 
 
15 

وهذه الطاقة ال تمتلكها االلكترونات  ev 5توجد في العوازل فجوات طاقة مقدارها 
 للوصل إلي حزمة التوصيل لذلك ...............................وبالتالي ال يمكن ان تقفز عن 

 المادة العازلة ال توصل التيار الكهربائي  

 حزمة التوصيل  أ
 الفجوة الممنوعة ب
 حزمة التكافؤ ج
 الجهد المستمر د

 
 
16 

 
 الشكل الذي امامك يمثل ترانزستور 

 يمثل في الترانزستور E  الرمز  n p nمن النوع 
 ......................الي 

 الباعث  أ
  القاعدة ب

  الجامع ج

 الفجوات الممنوعة  د
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17 

 
 في عملية اضمحالل النيوترون الي برتون مع انبعاث جسيم بيتا ونيوترينو  تكتب 

 ..............................معادلة اضمحالل النيوترون 

                    أ
                    ب
                    ج
                    د

 
 
18 

                                 200 Mev 
 ..............................المعادلة التي امامك هــــــــــي مثال على 

 التفاعل المتسلسل لليورانيوم أ
 االنشطار النووي لنواة نظير اليورانيوم ب
 االندماج النووي  ج
 الكشاف التصادمي  د

 
 
19 

 :دراستك  النووية التالية بما ينسبها حسبأكمل المعادلة 
    

                                         

               أ
             ب
             ج
             د
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 في انبوبة تنطلق اإللكترونات
 تومسون من اليسار الي اليمين

 كما في الشكل نالحظ انحراف
 اإللكترونات الي األعلى لذلك

 ..........................يجب ان تكون شحنة اللوح العلوي 

 متعادلة أ

 عديم الشحنة  ب

 سالبة ج

 موجبة د

 
 
21 

 إذا علمت أن هناك إلكترونا حرا واحدا في كل ذرة لعنصر الفضة وان كثافته 
10,49 g/cm

 وعدد الذرات في كل مول  g/mol 107وكتلته الذرية   3
6,02×10

23
 atom/mol فإن عدد اإللكترونات الحرة في كل cm

 من الفضة هو 3

                          أ
                         ب
                       ج
                       د

 
 
22 

 تستخدم ليزرات زرنيخات الجاليوم كثيرا  في مشغالت القرص المدمج اذا بعث مثل
 بين مستويات  evمقدار الفرق بوحدة فما        هذا الليرز عند طول موجي   

              ,                   الطاقة علما ان  

          أ
          ب
             ج

          د

 
 
23 

علما أن       األوكسجين لنظير الكتلة  إليجاد مقدار طاقة الربط           =وكتلة النيوترون           =كتلة الهيدروجين استخدم القيم التالية  
 :هــــي               و              =ظير لهكتلته الن

                أ
                ب
                ج
                د

 
 
24 

 
 فإن مقدار ثابت               إذا كانت سرعة الضوء خالل مادة تساوي

  العزل الكهربائي يساوي 

        أ

        ب
        ج
        د
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 ينتقل إلكترون ذرة الهيدروجين مثارة من 
     إلي المستوي     مستوي 

 فإن الموجي للفوتون المنبعث يساوي 
               علما أن 

          أ

          ب

         ج

         د

 

 

E2=-3,4eV 

E1= -13,6eV 

  فوتون 
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 عندما يضاء بإشعاع فوق بنفسجي طوله        تتحرر من فلز إلكترونات بطاقات  

 فإن مقدار اقتران الشغل لهذا الفلز يساوي        الموجي 

          أ

          ب
          ج
           د

 
 
27 

)تمر حزمة من ذرات أكسجين أحادية التأين  +1) 
 خالل مطياف الكتلة فإن كتلة ذرة االوكسجين 

                                                   إذا كانت ......تساوي 

                أ
                ب
               ج
               د

 
 
28 

 من  g 4يوم فإذا أنتجت عينة كتلتها   2هو         عمر النصف لنظير النبتونيوم 
 النبتونيوم يوم اإلثنين فإن كتلته التي ستبقي منه يوم الثالثاء من األسبوع التالي 

 .........تساوي 

          
         
         

         
 

   :أمام العبارة الخاطئة في ورقة اإلجابة (خ    )أمام العبارة الصحيحة والحرف (ص   )ظلل الحرف  -:السؤال الثاني   

               مجموع شحنة الثالث كواركات السابقة هـــي شحنة البروتون                         1
  المسارعات الخطية تعمل على تسارع الجسيمات المشحونة وغير المشحونة   2
  تعتمد مقاومته بدرجة كبيرة على درجة الحرارةصمم جهاز شبه موصل يسمي المجس الحراري حيث  3
)في اشباه الموصالت من النوع السالب  4 n)  تكون المادة المانحة إللكترون ما ثالثية التكافؤ كالزرنيخAs  
  يكون الليرز مترابطا الن الفوتونات تنبعث في طور واحد 5
  من الطاقة كل منها تسمي طيف االمتصاص للغاز (أي كميات الطاقة فيها محددة )الذرات لها كميات مكماة  6
fمهما كانت شدة االشعاع الساقط على فلز فإنه يستطيع تحرير إلكتروناته حتى وان كان تردده أقل من تردد العتبة 7 0  
  حيود فإنك ستشاهد جميع ألوان قوس المطر إذا نظرت إلى الفتيلة المتوهجة لمصباح من خالل محزوز  8
  النظائر هي الذرات المتشابهة في كتل النظائر والمختلفة في الخصائص الكيميائية   9
  تكون سرعة الموجات الكهرومغناطيسية خالل العازل دائما أقل من سرعتها في الفراغ 11

      البوزترون هو إلكترون موجب الشحنة  11
  األنبوب من الهواء بدرجة كبيرة جدا لتقليل من التصادمات بين اإللكترونات وجزئيات الهواء فرغ تومسون 12

 
 :  ب  ما ينسبها من القائمة اختر من القائمة أ  :لث السؤال الثا    

 

 (ب    )   (أ    ) م

 فوتونات أ  من ذرات الهيدروجين ويحولها أيونات موجبة ....المجال الكهربائي في انبوبة أشعة المهبط يعمل على انتزاع    1

 ميكانيكا الكم ب                           ما الذي يحدث في التفاعالت التالية  2

 النضــــــــوب  ج  ....................ماذا تسمــــي كمات الضوء  3

 ßانبعاث اشعة بيتا  د  هـــي  دراسة خصائص المادة باستخدام خصائصها الموجية  4

 اإللكترونات  هـ  ......وهي رديئة التوصيل الكهربائي طبقة nوشبة الموصل من نوع pالموصل من نوعالطبقة الفاصلة بين شبة   5
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