
دولة إسرائيل מדינת ישראל   
وزارة المعارف   משרד החינוך    بجروت للمدارس الثانوية  أ.  نوع االمتحان:  בגרות לבתי"ס על־יסודיים  א.  סוג הבחינה:  

بجروت للممتَحنين الخارجّيين ب.  בגרות לנבחנים אקסטרניים   ב.   
صيف 2012 موعد االمتحان:  קיץ תשע"ב  מועד הבחינה:  

 654 ،036541 رقم النموذج:  מספר השאלון:  036541, 654 
ملحق:   قوانين ومعطيات في الفيزياء  ِلـ 5 وحدات נספח:   נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל־5 יח"ל 

ترجمة إلى العربية (2)  תרגום לערבית (2)  

פיזיקה    الفيزياء  
קרינה וחומר    األشّعة والماّدة  

לתלמידי 5 יחידות לימוד    لطّلب 5 وحدات تعليمية הוראות לנבחן    تعليمات للممتَحن         
مّدة االمتحان: ساعة وثلثة أرباع )105 دقائق(.  משך הבחינה: שעה ושלושה רבעים )105 דק'(.   أ.  א. 

مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ב.  מבנה השאלון ומפתח ההערכה:   ب.  
في هذا االمتحان خمسة أسئلة، عليك اإلجابة בשאלון זה חמש שאלות, ומהן עליך        

عن ثلثة أسئلة منها فقط. לענות על שלוש שאלות בלבד.        
درجة  100 = 33 3

1  x 3 33 درجة؛ 3
1 لكّل سؤال -   33 = 100 נק'     3

1  x 3 ;'33 נק 3
1 לכל שאלה —     

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  חומר עזר מותר בשימוש:       جـ.  ג.  
حاسبة.  .1 מחשבון.       .1

ملحق قوانين ومعطيات في الفيزياء مرفق   .2 נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה    .2
بالنموذج. המצורף לשאלון.     

تعليمات خاّصة:  הוראות מיוחדות:         د.  ד.  
أجب عن عدد األسئلة المطلوب. لن ُتفحص  .1 ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת. תשובות      .1

إجابات ألسئلة إضافية )ُتفحص اإلجابات לשאלות נוספות לא ייבדקו )התשובות ייבדקו         
حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان(. לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה(.        

عند حّل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،   .2 2.  בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב, רשֹום את        
اكتب القوانين التي تستعملها. عندما تستعمل  הנוסחאות שאתה משתמש בהן. כאשר אתה          
رمــًزا لــيــس مـوجـوًدا في لوائح القوانين، اكتب  משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות, כתוב          

معناه بالكلمات. قبل تنفيذ العمليات الحسابية،  במילים את פירוש הסימן. לפני שאתה מבצע         
عّوض القَيم الملئمة في القوانين. اكتب النتيجة פעולות חישוב, הצב את הערכים המתאימים         

التي حصلت عليها بالوحدات الملئمة.  عدم  בנוסחאות. רשֹום את התוצאה שקיבלת         
كتابة القانون أو عدم تنفيذ التعويض أو عدم     ביחידות המתאימות. אי־רישום הנוסחה או      

كتابة وحدات يمكن أن تؤّدي إلى خصم אי־ביצוע ההצבה או אי־רישום יחידות         
درجات.    עלולים להפחית נקודות מהציון.          

عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة     .3 כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני       .3
معطيات السؤال، اكتب تعبيًرا رياضًيا يشمل השאלה, רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני       

معطيات السؤال أو جزًءا منها؛ يمكن حسب   השאלה או את חלקם; במידת הצורך אפשר        
الحـاجة، اسـتعمال ثوابـت أساسـية أيـًضا، مثل  להשתמש גם בקבועים בסיסיים, כגון תאוצת      

.c  أو سرعة الضوء  g  تسارع السقوط الحّر       .c או מהירות האור g הנפילה  החופשית  
/m s10 استعمل في حساباتك القيمة 2   .4        /m s10 בחישוביך השתמש בערך 2   .4

لتسارع السقوط الحّر.  לתאוצת הנפילה החופשית.                
اكتب إجاباتك بقلم حبر. الكتابة بقلم رصاص   .5 כתוב את תשובותיך בעט. כתיבה בעיפרון        .5

أو المحو بالتبكس لن يمّكنا االعتراض على العلمة. או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.                  
   השתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.             استعمل قلم الرصاص للرسوم فقط.

اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة )رؤوس أقلم، عمليات حسابية، وما شابه(. 
اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنين على حّد سواء.
نتمّنى لك النجاح!       ב ה צ ל ח ה !   
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األسئلة
33 درجة؛ عدد الدرجات لكّل بند مسّجل في نهايته.( 3

1 أجب عن ثلثة من األسئلة 1-5.   )لكّل سؤال - 
يقف جسم أمام سطح مستٍو.    .1

ما الذي يجب أن يتحّقق كي تتكّون صورة الجسم بواسطة السطح؟   )6 درجات(   أ. 
إذا تكّونت صورة للجسم بواسطة السطح، أّي شرط يجب أن يتحّقق كي يرى الراصد الذي  ب. 

ينظر إلى السطح صورة الجسم في السطح؟   )5 درجات(
يصف الرسم التوضيحي الذي أمامك مقطًعا لمرآة مستوية  MN  مركزها مغّطى بغطاء قماش غير نّفاذ.  

في النقطة  A  يتواجد جسم ُنَقطي.
  C  َو B  َو  A  النقاط  .)C والراصد B يتواجد راصد )الراصد   C َو  B  في كّل واحدة من النقطتين

موجودة على نفس المستوى.

A

B

C

M

N

انسخ التخطيط إلى دفترك بحيث ُيمثَّل كّل مرّبع في التخطيط بواسطة مرّبع في دفترك.
6 درجات(        3

هل يرى الراصد  B  والراصد  C  الصورة  A  في نفس المكان؟  فّسر.   )1 جـ. 
ضلع المرّبع الواحد تمّثل ُبعًدا مقداره  20 سم في الواقع.  احسب ُبعد الراصد الموجود  د. 

في النقطة  C  عن صورة الجسم  A.   )9 درجات(  
 .   B  ينظر إلى المرآة، لكّنه ال يرى فيها صورة عين الراصد  C  الراصد هـ. 

هل الراصد B  الذي ينظر إلى المرآة يرى فيها صورة عين الراصد  C ؟  فّسر.   )7 درجات(     

/يتبع في صفحة 3/  
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تمّر حزمة ضّيقة ألشّعة ميكرو عبر لوحة معدنية فيها شّقان متطابقان.  الُبعد بين مركَزي الشّقين   .2

هو  cm 4.  كاشف أشّعة ميكرو ُيزاح على طول سّكة مستقيمة  AB  طولها  m 1.8 ونقطة 
وسطها  O.  السّكة موازية ِللَّوحة وُبعدها عنها  m 2.4  )انظر التخطيط(.   

 

C

A

B

P

1.8 m

2.4 m

مصدر أشّعة ميكرو

لوحة معدنية

سّكة

كاشف أشّعة ميكرو

O

 O  هو عمود متوّسط للمستقيم الذي يصل بين الشّقين. عندما ُيزاح الكاشف من النقطة  OC  

باّتجاه الطرف B، النقطة  P  هي النقطة الثانية التي ُتستوَعب فيها في الكاشف أقّل شّدة ممكنة 
. 45 cm  هو  OP  من األشّعة. الُبعد

Hz6  بالتقريب.   )7 درجات( 1010$ برهن أّن ترّدد مصدر أشّعة الميكرو هو   أ.   

احسب عدد النقاط بين A  َو B  التي َيستوِعب فيها الكاشف أكبر شّدة ممكنة من األشّعة.   ب. 
)14 درجة(

ماذا يجب أن يكون أقّل ُبعد ممكن بين السّكة واللوحة (OC)  كي َيستوِعب الكاشف  جـ. 
 أكبر شّدة ممكنة من األشّعة )تداخل بّناء( بين  A  َو B  في النقطة  O  فقط؟  فّسر.   

7 درجات(   3
1(

 . 2.4  m  2  وأّن الُبعد بين اللوحة والسّكة هو cm  معطى أّن عرض كّل واحد من الشّقين هو
نغّطي الشّق السفلي )الشّق الموجود مقابل القطعة  OB  التي في السّكة(. 

 . A  إلى النقطة  O  نزيح الكاشف على طول السّكة من النقطة
احسب في أّي ُبعد عن النقطة  O  َيستوِعب الكاشف ألّول مّرة أقّل شّدة ممكنة من  د. 

/يتبع في صفحة 4/األشّعة.   )5 درجات(
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أجرى طّلب الفيزياء تجربة في خلية كهروضوئية، وأضاءوا الُمطِلق )الكاتودة( بضوء ترّدده    .3

. .  يفحص الطّلب تعّلق تّيار اإلشباع بقدرة الضوء الذي يسقط على الُمطِلق.   Hz6 67 1014$

أّي دائرة من الدائرتين المعروضتين في التخطيطين "أ" َو "ب" استعملها الطّلب في   أ. 
التجربة؟  عّلل.   )5 درجات(  

A A

+ - +-

التخطيطٹ"ب"التخطيطٹ"أ"
زاد الطّلب في التجربة قدرة الضوء الذي يسقط على الُمطِلق.  هل نتيجة لذلك،  ب. 

يزداد تّيار اإلشباع الذي ُيقاس أم يقّل أم ال يتغّير؟  عّلل.   )7 درجات(     
   

نرمز ِبـ  η   إلى نجاعة الخلية الكهروضوئية، التي تعّبر عن النسبة بين عدد الفوتونات التي 
أّدت إلى إطلق إلكترونات وبين عدد الفوتونات التي سقطت على الُمطِلق.  

6 ، قاس الطّلب تّيار اإلشباع  10 3$ -  W  عندما كانت قدرة الضوء الذي يسقط على الُمطِلق
. .2 16 10 7$ -  A وكان

احسب عدد اإللكترونات التي تنطلق من الُمطِلق في كّل ثانية.    )5 درجات( جـ. 
احسب نجاعة الخلية الكهروضوئية.   )10 درجات( د. 

 ،I  ،في التخطيط "جـ" منحنيان "أ" َو "ب".  يعرض المنحنيان العلقة بين تّيار اإلشباع هـ. 
وبين قدرة الضوء الذي يسقط على الُمطِلق، P ، لخلّيتين كهروضوئّيتين نجاعتهما   

مختلفة.  أّي منحنى من المنحنيين يلئم الخلية التي نجاعتها أعلى؟  عّلل.    
6 درجات(   3

1(  
I

P
التخطيط "جـ"

"أ"
"ب"

/يتبع في صفحة 5/
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Hδ ، في مجال  Hγ  َو  Hβ َو  Hα َو  في طيف انبعاث الهيدروجين توجد أربعة خطوط فقط،   .4

(.  تتكّون هذه الخطوط عندما تعود ذّرات الهيدروجين  nm nm400 7001 1λ الضوء المرئي )
n  للذّرة.                   2= الُمثارة إلى مستوى الطاقة  

. λ =δ  411nm  َو  λ =γ 435nm 487           َوnm  هي  Hδ Hγ  َو  أطوال موجة الخطوط  Hβ  َو   

Hα  يتكّون عند انتقال اإللكترون من مستوى الطاقة الثالث إلى مستوى الطاقة  الخّط   أ. 
الثاني.  من بين الخطوط األربعة في مجال الضوء المرئي، هذا الخّط هو الخّط الذي طول 

موجته هو األقصى.
فّسر هذه الحقيقة بدون حساب.   )6 درجات(  

Hα .   )8 درجات( احسب طول موجة الخّط  ب. 
ا، تتواجد ذّرات هيدروجين  في الغلف الجّوي لمعظم الكواكب، التي درجة حرارتها عالية جّدً  

كثيرة في حالة ُمثارة.
يقيسون شّدة األشّعة الكهرومغناطيسية التي تنطلق من كوكب معّين بعد مرورها عبر غلفه الجّوي.  

يصف الرسم البياني الذي أمامك شّدة األشّعة في مجال الضوء المرئي )بوحدات اعتباطية(،   
كدالة لطول موجتها.

0

0.5
1

1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

750700650600550500450400350
(nm)

الشّدة

طول املوجة

(وحدات اعتباطية)

فّسر لماذا تظهر في الرسم البياني انخفاضات حاّدة في شّدة الضوء في أطوال معّينة للموجة.    جـ.    

6 درجات( 3
1(  

يفترضون أّن الغلف الجّوي للكوكب يحوي هيدروجين.  

استِعن بالرسم البياني وفّسر إذا كان هناك تبرير لهذه الفرضية.    )7 درجات( د.   

هل يمكن أن يحوي الغلف الجّوي للكوكب غازات أخرى؟  فّسر إجابتك.   )6 درجات( هـ. 
/يتبع في صفحة 6/

λ =β
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. 92
238U سلسلة اليورانيوم هي سلسلة انحلالت إشعاعية تبدأ بالنواة    .5

. α 92238U   تنحّل إلى نواة ثوريوم، Th ، وخلل ذلك ينطلق جسيم   النواة   أ. 
اكتب معادلة هذا االنحلل.  اذكر فيها عدد الكتلة والعدد الذّري لنواة الثوريوم   

α .    )6 درجات( وللجسيم   
. 82
206Pb تنتهي سلسلة اليورانيوم عندما ينتج نظير للرصاص    ب. 

β-  في هذه السلسلة.     )9 درجات( α  وعدد انحلالت  احسب عدد انحلالت   

في أعقاب اكتشاف النشاط اإلشعاعي في مطلع القرن الماضي، اقترح رترفورد تحديد عمر   

التربة بمساعدة انحلل يورانيوم 238  إلى رصاص  206 .
82206Pb  في  ُفحصت عّينة تربة في المختبر.  يمكن االفتراض أّن عّينة التربة لم تحِو ذّرات    

82206Pb  الموجودة فيها هو فقط من  t   )لحظة تكّون التربة(، وأّن مصدر ذّرات   0= الزمن    

92238U  التي انحّلت. ذّرات  
) — عدد ذّرات اليورانيوم التي  )N U0 نرمز:  N(Pb) — عدد ذّرات الرصاص في لحظة معّينة؛    

. t 0= كانت في العّينة في اللحظة  

)انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.(            
/يتبع في صفحة 7/
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)  كدالة للزمن. ) / ( )N Pb N U0 في التخطيط الذي أمامك رسم بياني نظري يعرض النسبة   
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( )
( )

N U
N Pb

0
(%)

 t ($ 109 سنة)

  6 109$ ما هي النسبة المئوية لذّرات اليورانيوم التي انحّلت إلى ذّرات رصاص خلل   جـ. 
t ؟  فّسر إجابتك.   )6 درجات( 0= السنوات التي مّرت منذ الزمن  

92 ؟  فّسر إجابتك.   )8 درجات(
238U ما هو زمن نصف الحياة ِلـ   د. 

3  عدد ذّرات اليورانيوم.  
2 ُوجد في عّينة التربة أّن عدد ذّرات الرصاص هو   هـ. 

4 درجات(  3
احسب عمر التربة التي في العّينة حسب هذا المعطى.   )1  

                                                    ב ה צ ל ח ה!
ى لك النجاح!  نتمّن

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
النسخ أو النشر ممنوعان إال بإذن من وزارة المعارف.


