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انعهًينهصف انثبَي عشر انقسى   انثبنثهفصم ن حدريبي ايخحبٌ  

م 0210/  0211للعام الدراسي   

 إرشبداث عبيت
    صفحات باالضافة للصفحة األوىل .  4تأكد من عدد صفحات األشئلة 
  .أجب عن مجيع فقرات االشئلة وعلى الورقة نقصها 
 حترب الكتابة، عليك الكتابة بقلم احلرب مباشرة. ال تكتب بقلم الرصاص ثم 
  :اشتعن بالعالقات والقوانني والجوابت الفيسيائية  املدرجة يف اجلدول التالي 

 

 
 
 
 
 

             
   

 

                                             

      
 

 
                            

                                           
            

   

         
 

 
                       

                  

     
  
 

      
     

 
  1nm = 1×10-9 m 
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 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 وزارة الرتبية والتعليم

 التقويم واالمتحاناتإدارة 

 
 انفيزيبء       :املـــادة   

 زمن اإلجابة : شاعة و نصف الصاعة
(   6صفحات : ) العدد   
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                                                                                                انسؤال األول:   
𝟓 𝟑  بتيرر اتالسفكبة تموجاتيا إذاعبة تماطةتبث  أوال :   2و 1أجب عن اتصقيتبن  .         

 احسب الطول الموجي لموجات المحطة اإلذاعية . -1
…………………………………………………………………………     ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………… 

 بالموجات الكيرومغناطيسية . الالسمكيةالتي ليا خصائص الموجات  الموجات فسر تسمية  -2
...................................................................................................................................................................... 

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

         تبعر تمسافة شاشةتكّون نتمط تراخل عفى ف               أض ء شقان بضوء طوتو اتتموج  :ثبَيب
 فإذا  ،عن اتيربة اتتميكزبة          عفى اتشاشة عنر تموضع ببعر a عن اتشقبن. يلرت اتيربة اتتمضبئة

 : 5، 4،  3 اتصقيات أجب عن  ،   𝟓         كانت اتتمسافة ببن اتشقبن
 .  في نمط  التداخلميدبة المركزية بالنسبة ل aاليدبة التي ُترصد عندىا زاوية ال أوجد  -3    

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

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

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

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

 . aاحسب  رتبة اليدبة  -4
.................................................................................................................................................................................................

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

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

 احسب بعد اليدبة المظممة األولى عن اليدبة المركزية في نمط  التداخل.  -5 
.............................................................................................................................................................................................. 

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

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

اتتمسهافة  إذا كانهتفه فتكونت أىراب تمضبئة وأىراب تمظفتمة عفى شاشة أتماتمهو ،أض ء تمازوز ابور  بضوء اببض  :ااتاا 
 :   7و  6، أجب عن اتصقيتبن            𝟓    يي شقبن تمتجاويبن ف  اتتمازوز تساو ببن آ

 .يمكن مشاىدتيا               لمطول الموجيأوجد أقصى رتبة لألىداب المضيئة  -   6
..................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

  بيضاء؟ المركزيةاليدبة عمل لماذا تكون  -7
..................................................................................................................................................................................................... 

    ................................................................................................................................................................................................. 
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 :       انثبَي ال انسؤ.

  : 9و  8اجب عٍ انفقرحني   : أوال
شهّرة تغبهيات اتتمجهاويان  اناتببانبه اناتيسهتمُبظيي  -8

اتاههيايي اتلههاري عههن جسههم أسههور بتغبههي شههعاع اإل
اتطول اتتموج  وذتك عنر ريجت  اهياية تمختفصتهبن. 

       نسبةاتااسب 

      
. 

………….……………………………………………………………………   ………………………………………………..……………….……… 

………….……………………………………………………………………   ………………………………………………..……………….……… 

………….……………………………………………………………………   ………………………………………………..……………….……… 

………….……………………………………………………………………   ………………………………………………..……………….……… 

تماذج قلوي ف  أار اتنأار أوجو اتكل تمنيا ُبشبي إتى بظيي ف  اتعتمور ) أ ( تمن اتجرول أرناه يسوتمًا تخطبطبة  -9
  اسب وف  اتعتمور ) ج ( شياًا تمختليًا تفقلوي اتتمقلور.ن( اسم اتنتموذج اتتم. اكتب ف  اتعتمور ) ب اتذيبة

 ( جاتعتمور ) ( باتعتمور )  اتعتمور ) أ (
 

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

………….…………………………………………………………………… 
………….…………………………………………………………………… 
………….…………………………………………………………………… 
………….…………………………………………………………………… 

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

………….…………………………………………………………………… 
………….…………………………………………………………………… 
………….…………………………………………………………………… 

………….…………………………………………………………………… 
 
 ،تمهن طبه  االنبعهاث اتخطه  تهذية اتيبهريوجبن اجهزء اتتمجاويَبظيي اتشكل  :ثبَيب  

 تههىإ           𝟑       طاقههة ىعنههرتما بقصههز االتكتههيون تمههن تمسههتو 

         𝟓       تمستوى طاقة
   

اتشكل  عفى   طاتخطو  وارر أي  اتطول اتتموج  تفصوتون اتتمنبعث ااسب -11
 .تمال ىذا اتصوتونب

………….……………………………………………………………………   ………………………………………………..……………….……… 

………….……………………………………………………………………   ………………………………………………..……………….……… 

………….……………………………………………………………………   ………………………………………………..……………….……… 

………….……………………………………………………………………   ………………………………………………..……………….……… 

 جزء تمن  طب  االنبعاث اتخط  تذية اتيبريوجبن 

     450            500          700 

12 ×) الطول الموجي
-9

 m) 

a b c d 

25 
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فتنبعث تمنو إتكتيونات بطاقة                 اتسبزبوم بشعاع ضوئ  وابر اتفون تيرره  ففز ُبضاء سطح  :ثبنثب
𝟓      ايكة قلوى           . 

اتايكة اتقلوى تإلتكتيونات اتتمنبعاة تمن سطح اتسبزبوم إذا أض ء بشعاع وابر اتفون       ااسب طاقة – 11
 .    𝟓        ) تيرره

………………………..…………………………………………….……      ……………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………….……      ……………………………………………………………………………… 
………………………..…………………………………………….……      ……………………………………………………………………………… 
……….……………………………………………………………………       ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………     ……………………………………………………………………………… 

 :        انثبنثال انسؤ

 ف  اتجرول اآلت  :نات اتمستخرتمًا اتببأوال: 
    ااسب طاقة اتيبط اتنووبة اتكفّبة تهنظبي اتيوببربوم )  -10

 .MeV( بوارة    

      
     (   

 
)         

86.909186  u 1.007825 u 1.008665 u 931.49 MeV 
…………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………   ……………………………………………………………………………… 

    اّضيت عّبنة نقّبة تمن نظبي اآليغون اتتمّشع ) اانبا:
10×2.5فى )( تاتوي ع  

16
( بوتمًا، 125( نواة. وبعر تمض  )  

 نواة.  𝟓        اتعّبنة ف  اتتمشعة وجر أّن عرر األنوبة 

    ااسب عتمي اتنل  تنظبي اآليغون  -11
   . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  : أجب عٍ األسئهت انخبنيتثبنثب : 
 سالسهههل االناهههالل االشهههعاع ، إاهههرى  اتشهههكل اتتمجهههاوي ُببهههّبن جهههزءًا تمهههن -12

  :أكتمل اتجرول اآلت  بتما بناسب   عفى اتشكل  اعتتمارا
 معادلة االحنالل نوع االحنالل رقم االحنالل

1   

0   
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 العدد الذري

 العدد 016

الكتلي   014 

012 

61 62 63 
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 –تمولل   –  pشبو تمولل تمن اتنوع  –بو تمولل ش ) تما بناسبيا تمن  أف  اتعتمور  عباية تمام كلأ ب اتعتمور ف  اكتب -15
 :ف  اتجرول اتتات  (   nشبو تمولل تمن اتنوع  -عازل

 باتعتمور  اتعتمور  أ
  .          𝟓  المادة التي تكون فييا 

   .لمادة شبو الموصل التوصيلزمة أقل قميالً من أدنى طاقة لحفييا  لمشوائبى النكافؤ مستو طاقة مادة 

  لكترونات الحرة في حزمة التوصيلأكبر من عدد االفييا  مادة عدد الثقوب الحرة في حزمة التكافؤ

  مادة تتداخل فييا حزمة التوصيل مع حزمة التكافؤ . 

  . عدد قميل جدا من االلكترونات الحرة عمى مادة حزمة التوصيل فييا تحتوي 

  عمييا السيمكون النقي .مثال مادة  

 :        انسؤال انرابع 
  ( داخم املربع  أيبو أَسب  إجببت أو حكًهت نكم ممبيهي : ضع إشبرة ) :  أوال

إذا كانت شرة اإلضاءة  ، عن تملري ضوئ         تمسافة  bتبعر و         تمسافة  a تبعر  bو  aنقطتان  -14
b (0.6 W/mعنر 

2
 ؟ aتما شرة االضاءة عنر اتنقطة  (

 0.12 W/m
2  0.15 W/m

2  2.4 W/m
2  0.30 W/m

2 

 ؟ نتمط تراخل ( nm 500 )بتمكن أن بنتج عن سقوطو عفى شقبن اتتمسافة ببنيتما ال  أي تمن األطوال اتتموجبة اآلتبة  -15

 400 nm   550 nm  600 nm  0 nm52 

 األسوراتجسم اتتمشعة تمن  طاقةات بشأننكبة فوق اتبنصسج  تعببي اطفق عفى اتتنبؤ غبي اتلابح تفصبزباء اتكالسبكبة  -16
 ؟ تفطاقة اتتمشعة وفق ىذا اتتنبؤ غبي اتلابح، فتما اتذي بارث باقتياب االطوال اتتموجبة تمن اتلصي 

 تنقص بشكل كبير  تزداد زيادة ىائمة  تبقى ثابتة   تنعدم 
 

تفيربتبن  أىراب تمضبئة وتمظفتمة عفى شاشة أتماتمو ، أي تمتما بف  لابح تفتكون أااري اتفون ضوء بأض ء تمازوز -17
 اتتمضبئتبن األوتى  واتاانبة  ؟

 زاوية انحراف اليدبة األولى أكبر.  عرض اليدبة األولى  أكبر. 
  زاوية االنحراف لميدبتين متساوي.   عرض اليدبة الثانية أكبر. 

 ؟ واتقاري عفى تايبي االتكتيونات تمنو  عفى سطح ففزاتساقط وابر اتفون شرة اتضوء   عنرتما تزرار تما اتذي بالل -02

 خالل الثانية  تزداد طاقة الفوتونات الساقطة.   . يقل عدد الفوتونات الساقطة خالل الثانية 
  تزداد الطاقة الحركية القصوى لإللكترونات المتحررة.  يزداد عدد االلكترونات المتحررة خالل الثانية. 

  ؟لاباًا عنر انشطاي نواة عنلي اقبلبكون أي تمتما بف   -01  .

 يقل تماسك النويات.  تزداد طاقة الربط النووية الكمية . 
 تقل كتمة كل نوية  .  يزداد مجموع كتل األنوية. 

 

25 



 م0210/  0211تفعام اترياس   اتعفتم   تتمارة اتصبزباء  اتقسم/ عشي اتاان  تمتاان اتتريبب  تفصلل اتااتث تفل تابع اال

  
 6 صفحة  

 

  

 .فبو بنبة ازم اتطاقة تي غبف ف  اتشكل اتتمجاويشبو تمولل تمطعم بذيات شائبة : ثبَيب 
     أجب عتما بف  : -22  
 ……………………………………………..……………؟  المطعم الناتجما نوع شبو الموصل   -
       .…………..………………………  ؟  الكترونات تكافؤ 3أم  5لدييا  ىل الذرات الشائبة  -

 ..…..……………………………؟  شبو الموصل الناتجفي  األكثرية حامالت الشحنة ما  -
 أكتمل اتجرول اتتات  : ، (pn)ولفة   اتذي  بظيياتتمجاوي اعتتمارا عفى اتشكل  -22 ثبنثب :

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ؟  من الوصمة Z ما اسم المنطقة
 : X : Y  ؟Y و الجزء Xما نوع شبو الموصل الذي يمثمو الجزء 

  ؟ 2ما نوع الشحنة الثابتة التي يحمميا الجزء 
في حالة    4أي قطبي البطارية يوصل بالطرف 

  ؟التحيز االمامي لموصمة 

  ما أىمية ىذه الوصمة في الدوائر الكيربائية ؟ 

ج األسئهتيهُأَ  

 حزمة التوصيل

 حزمة التكافؤ

 مستوى التكافؤ للشوائب

 

 

X Y 

Z 

1 2 

 

 

2 
 

 

1 

 

Z 


