
כאחד. ולנבחנים  לנבחנות  מכוונות  אך  זכר,  בלשון  מנוסחות  זה  בשאלון   ההנחיות 
سواء. حد  على  وللممتَحنني  للممتَحنات  موجهة  وهي  املذكر  بصيغة  مكتوبة  االمتحان  هذا  في  التعليمات 

النجاح! لك  نتمنى  בהצלחה!

 دولـــة إســـرائــيــل

وزارة التربية

بچروت للمدارس الثانوية نوع االمتحان: 

صيف 2010 موعد االمتحان: 

917554 رقم االمتحان: 

معطيات وقوانني في الفيزياء  ملحق: 

خلمس وحدات تعليمية

فيزياء - مختبر بحث  

للممتَحنني مبستوى خمس وحدات تعليمية

تعليمات للممتَحن

مدة االمتحان: ساعتان. أ. 

مبنى االمتحان وتوزيع الدرجات:   ب. 

. عليك  يتألف هذا االمتحان من أربعة عشر سؤاالاً

أن جتيب عن جميع األسئلة 1—12، وعن سؤال 

 واحد من بني السؤالنَينْ 13—14.

املجموع - 100 درجة. 

مواد مساعدة يسمح باستعمالها:   ج. 

آلة حاسبة ومسطرة.

تعليمات خاصة: د. 

يسمح باستعمال قلم الرصاص للّرسم فقط.  .1
الصفحتان 13 َو 14 ُتستخدمان كمسودة.  .2

ُيستخدم هذا النموذج كدفتر امتحان، ويجب    .3
تدبيسه مع غالف دفتر االمتحان.

ألصق الصقة الممتَحن في المكان المخّصص   .4
لها على هذه الصفحة وعلى غالف دفتر 

االمتحان.

مالحظة للممتِحن: سّجل مالحظاتك في 

الصفحة 15.

يتألف هذا االمتحان من 15 صفحة وورقة 

قوانني.

מדינת ישראל
משרד החינוך

בגרות לבתי–ספר על–יסודיים סוג הבחינה: 
קיץ תש“ע, 2010 מועד הבחינה: 

917554 סמל השאלון: 
נתונים ונוסחאות בפיזיקה נספח: 

לחמש יח“ל  

פיזיקה - מעבדת חקר
לנבחנים ברמת חמש יחידות לימוד

הוראות לנבחן
משך הבחינה: שעתיים. א. 

מבנה השאלון ומפתח הערכה:  ב. 
 בשאלון זה ארבע–עשרה שאלות. עליך

לענות על כל השאלות 1—12, ועל שאלה 
 אחת מבין השאלות 13—14. 

סה"כ —  100 נקודות.
חומר עזר מותר לשימוש:   ג. 

מחשבון וסרגל.

הוראות מיוחדות:  ד. 
מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.  .1

העמודים 13 ו–14 משמשים כטיוטה.  .2

שאלון זה משמש כמחברת בחינה ויש   .3
להצמיד אותו לעטיפת המחברת.

הדבק מדבקת נבחן במקום המיועד לכך   .4

בדף השער ובעטיפת המחברת.

 הערה לבוחן: רשום את הערותיך בעמוד 15.

בשאלון זה 15 עמודים ונוסחאון.

مكان لالصقة املمتَحن
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صيف 2010، رقم 917554

  פיזיקה — מעבדת חקר,
קיץ תש“ע, סמל 917554

الحقل المغناطيسي للمغناطيس

نظرية

هناك نظرية تربط بين شدة الحقل المغناطيسي، BM ، الذي يتكّون بواسطة مغناطيس في نقطة على 

 طول محور المغناطيس )انظر الرسم التوضيحي 1( وبين، r ، وهو ُبعد النقطة عن مركز المغناطيس.

 ، أي: 
1
3r

 بناءاً على هذه النظرية، فإن الحقل المغناطيسي، BM ، يتناسب طردّيااً مع 

. ( )1
1
3

B
r

M ∝

 مالحظة: هذه العالقة تتحقق بفرضّية أن القياس يتّم في نقطة بعيدة عن المغناطيس وبذلك يتحقق

d << r ، حيث d هي ُسمك المغناطيس.

تهدف التجربة التي ستنفذها إلى فحص مدى تطابق االستنتاجات منها مع النظرية المذكورة أعاله.

قائمة المعدات:

مغناطيس ُألصق على آلة للمسك مصنوعة من البالستيك  .1

بوصلة ُألصقت على مسطرة  .2

شريط الصق  .3

أجب عن جميع األسئلة 1-12 بحسب التعليمات التي أمامك )90 درجة(.

بناء مجموعة التجربة

ابِن مجموعة التجربة كتلك التي تظهر في الرسم التوضيحي 1، بحسب التعليمات   .1 )5 درجات( 

ا. التي ستأتي الحقاً
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מצפן

מגנט

الرسم التوضيحي 1: صورة مجموعة التجربة

تأّكد من أّن محيط مجموعة التجربة وسطح الطاولة خاليان من أدوات  أ.  )درجة واحدة( 

مصنوعة من مواّد متمغنطة - على سبيل المثال أدوات مصنوعة من 

الحديد - التي من المحتمل أن تؤّثر على إبرة البوصلة.

َضع المسطرة على الطاولة وأبعد المغناطيس عن المسطرة. شّخص  ب.  )درجتان( 

االتجاه المغناطيسي شمال-جنوب. حّرك المسطرة بحيث تكون عمودية 

ا. إذا لم تتحرك  في االتجاه المغناطيسي شمال-جنوب كما شّخصَتُه سابقاً

ة على البوصلة وذلك لتحريرها. إبرة البوصلة بسهولة، يجب الضرب بِخفَّ

ثبِّتنْ المسطرة من طرَفينْها على الطاولة بواسطة شريط الصق.   ج.  )درجتان( 

المغناطيس

البوصلة
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קיץ תש“ע, סמל 917554

تنفيذ التجربة

ب  َضع المغناطيس على المسطرة بحيث يبعد مسافة كبيرة عن البوصلة، ثم قرِّ  .2 )6 درجات( 

المغناطيس ببطء باتجاه البوصلة، وشاِهد إبرة البوصلة أثناء تقريب المغناطيس 

من البوصلة.

ا نوعّيااً )מסקנה איכותית( من هذه المشاهدة. اكتب استنتاجاً

ضع المغناطيس على نقطة معّينة على طول المسطرة، كما هو مبّين في الرسم   .3 )12 درجة( 

التوضيحي 1، بحيث يتواجد مركز المغناطيس على طول المحور شرق-غرب في 

 البوصلة.

 حّرك المغناطيس إلى مكان مناسب، بحيث تنحرف إبرة البوصلة باتجاه 

 شمال-جنوب بمقدار 10° .

اكتب في الجدول 1 ُبعد المغناطيس عن البوصلة، وزاوية االنحراف التي تشير 

إليها البوصلة. قّصر المسافة، r ، عدة مّرات واحرص في كل مرة على أن تكبر 

زاوية االنحراف بـ °10 . احرص على النظر إلى البوصلة من األعلى.

معالجة نتائج التجربة

احسب قيم tan q وسّجلها في العمود المناسب من الجدول 1 الذي أمامك.  .4 )4 درجات( 

 r ،البعد  

)باألمتار(

q ،الزاوية 

)بالدرجات(

tan q قيمة املقدار الذي يحقق

tan q عالقة طردّية مع

10°

الجدول 1: نتائج القياسات والحسابات
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ا تخطيطّيااً إلبرة البوصلة    ارسم هيئة محاور وأضف رسماً أ.  )درجتان(   .5 )4 درجات( 

ر أن BM عمودي باتجاه    والحقول التي توّثر عليها. )َتَذكَّ   

ب األفقي للحقل المغناطيسي للكرة األرضية.( المركِّ   

بواسطة الرسم التخطيطي الذي رسمته، وبدون أن تعتمد    ب.  )درجتان(    

ِهن أن tan q تتناسب طردّيااً مع شدة    على نتائج التجربة، َبرنْ   

. tan q ∝ BM :أي . BM ،الحقل المغناطيسي للمغناطيس   

 مخطط توزيع )نقاط في هيئة 
ارسم على الورقة الميليمترية التي على ص 6*  .6 )15 درجة( 

محاور( لـ tan q كدالّة لُبعد المغناطيس، r ، عن البوصلة.

بناءاً على العالقة )1( التي في ص 2، اختر من بين البنود التالية البند الذي يبّين   .7 )3 درجات( 

. tan q المقدار الذي يحقق عالقة طردّية مع

1
3r

د.   r3
ج.    

1

r
ب.   r أ.    

أضف إلى الجدول 1 )في العمود المناسب( قيم المقدار الذي يحقق عالقة طردّية   .8 )7 درجات( 

. tan q مع

ا استخدام الصفحة اإللكترونية بحسب  في الصفحة 11 توجد ورقة ميليمترية إضافية، يمكنك استعمالها عند الحاجة. يمكنك أيضاً  *

 تعليمات الممتِحن.

إذا استعملت الصفحة اإللكترونية، ألصق الصقة الممتَحن الخاّصة بك على ورقة الحاسوب التي تطبعها، أيًضا، ودّبسها مع 

نموذج األسئلة.
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  פיזיקה — מעבדת חקר,
קיץ תש“ע, סמל 917554

 

ا بيانّيااً     رسماً
ارسم على الورقة الميليمترية التي على ص 7* أ.  )8 درجات(   .9 )12 درجة( 

خطّيااً لقيم tan q كدالّة للقيم التي سّجلتها في الجدول 1      

في العمود األيسر.   

ا استخدام الصفحة اإللكترونية بحسب  في الصفحة 12 توجد ورقة ميليمترية إضافية، يمكنك استعمالها عند الحاجة. يمكنك أيضاً  *

 تعليمات الممتِحن.

إذا استعملت الصفحة اإللكترونية، ألصق الصقة الممتَحن الخاّصة بك على ورقة الحاسوب التي تطبعها، أيًضا، ودّبسها مع 

نموذج األسئلة.
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احسب َمينْل الرسم البياني الذي نتج. اذكر وحدات الَمينْل. ب.  )4 درجات(    
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ُمعطى أن شدة )مقدار( الحقل المغناطيسي للكرة األرضية، في المنطقة   .10 )8 درجات( 

َرينَْت فيها التجربة هي: T 5–10 · 3 . احسب شدة الحقل  الجغرافية التي َأجنْ

المغناطيسي للمغناطيس الذي معك في النقطة الواقعة على امتداد محور 

المسطرة، على بعد 18 سم من مركز المغناطيس.  

لقمر الكرة األرضية ال يوجد حقل مغناطيسي. ما الذي سيحدث إلبرة البوصلة   .11 )4 درجات( 

إذا ُأجِرَيت التجربة على سطح القمر؟ اشرح إجابتك.

اقترح طالب إجراء تغيير بسيط على التجربة التي ُطلب منك تنفيذها، وبناءاً عليه   .12 )10 درجات( 

فلكل ُبعد، r ، بين المغناطيس والبوصلة، يجب القيام بقياَسينْن للزاوية )بدالاً 

ا  من قياس واحد(: األول - عندما يكون القطب الشمالي للمغناطيس موّجهاً

ا نحو  نحو البوصلة، والثاني - عندما يكون القطب الجنوبي للمغناطيس موّجهاً

 البوصلة. 

بماذا ُيساِهم اقتراح الطالب في تحسين التجربة؟ اشرح إجابتك.          
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أجب عن واحد من بين السؤاَلْين 13-14 )لكل سؤال - 10 درجات(.

يتعلق هذان السؤاالن بالتجارب الواردة في قائمة التجارب اإللزامية في منشور المفّتش المرّكز.

التجربة: الحقل المغناطيسي لملّف دقيق  .13 )10 درجات( 

هل التيار المتدفق في الحلقة خالل التجربة هو تيار مباشر أو   أ.  )3 درجات(    

تيار متناوب )متعاِقب(؟ اشرح لماذا.   

عندما نزيد خالل التجربة عدد اللفات n التي في الحلقة، يجب   ب.  )4 درجات(    

أن نحرص على أن تكون اللفات بنفس االتجاه. اشرح لماذا.   

هل يمكن أن يكون مقدار زاوية انحراف إبرة البوصلة في    ج.  )3 درجات(    

هذه التجربة °90 ؟ اشرح لماذا.   
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التجربة: ظاهرة التأثير الكهروضوئي  .14 )10 درجات(  

ا على مصدر فرق-جهد مقداره   تمل مجموعة التجربة أيضاً َتشنْ أ.  )3 درجات(    

1.5 فولط )باإلضافة إلى مصدر فرق-الجهد المطلوب لتشغيل     

اللمبة(. ما هي وظيفة مصدر فرق-الجهد هذا؟    

اشرح ما هي داللة نقطة تقاطع المنحنى مع محور التردد.  ب.  )3 درجات(    

كيف يمكن حساب "ثابت بالنك" بناءاً على الرسم البياني الذي   ج.  )4 درجات(    

نحصل عليه في التجربة؟   
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مسّودة
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مسّودة
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النجاح! لك  نتمنى 

إسرائيل. لدولة  محفوظة  الطبع  حقوق 

التربية. وزارة  من  بإذن  إال  ممنوعان  والنشر  النسخ 

مالحظات الممتِحن
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