
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020
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مدة االمتحان: 
اليوم والتاريخ: السبت 2020/7/18

رقم اجللوس:

اختر رمز اإلجابة الصحيحة يف كل فقرة مما يأتي: ثم ظلل غامق الدائرة التي تشير إلى رمز اإلجابة يف منوذج اإلجابة )ورقة 
القارئ الضوئي( فهو النموذج املعتمد )فقط( الحتساب عالمتك، علًما، بأن عدد الفقرات )45(، وعدد الصفحات )8(.

30ـــــد
1ـــــ�س

1-  تعد القوة الكهربائية ذات تاأثير عن بعد وقد تمكن العالم فارادي من تف�سير تاأثيرها بافترا�س مفهوم
 اأ  ( المجال الكهربائي         ب( الجهد الكهربائي          جـ( الموا�سعة الكهربائية      د( التيار الكهربائي

0( عند  ( عند النقطة )اأ( تولد حولها مجااًل كهربائيًا. عندما و�سعت )-  يبين ال�سكل �سحنة نقطية )  -2
( عند )ب( ونوع ال�سحنة على الترتيب هو: النقطة )ب( تاأثرت بقوه كهربائيه نحو �س- وعليه فاإن اتجاه )مـ

 اأ  ( )+�س، �سالبة(         ب( )+�س، موجبة(
د( )-�س، موجبة( جـ( )-�س، �سالبة(  

3-  يبين ال�سكل توزيع 3 �سحنات نقطية معتمداً على ال�سكل فاإن المجال المح�سل عند )هـ( ي�ساوي:

، نحو �س+ ـــــــــــاأ 
ف2 ب( 5   اأ  ( �سفر    

، نحو �س+ ـــــــــــاأ 
ف2   2 د  ( 5  ، نحو �س-  ـــــــــــاأ 

ف2 جـ( 5 

0= -3 نانوكولوم( متزن في مجال منتظم باالعتماد  4-  يبين ال�سكل ج�سم كتلته ) 3×10-5( كغ و�سحنته )
على ال�سكل فاإن مقدار المجال الكهربائي واتجاهه هو: 

 اأ  ( 1×510 نيوتن/كولوم،�س-  ب( 1×510 نيوتن/كولوم،�س+ 

جـ( 3×410 نيوتن/كولوم،�س-  د  ( 3×410 نيوتن/كولوم،�س+

0 قك   
باأ

0  
1�سم 
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5-  باالعتماد على المعلومات المثبتة على ال�سكل واذا علمت اأن المجال المح�سل عند النقطة )�س( ي�ساوي �سفر 
2( ونوعها:  فاإن مقدار )

ب( 54×10-6 كولوم وهي موجبة   اأ  ( 54×10-6 كولوم وهي �سالبة  
د  ( 24×10-6 كولوم وهي موجبة جـ( 24×10-6 كولوم وهي �سالبة  

6-  التغير في طاقة الو�سع الكهربائية لكل وحده �سحنة عند انتقالها بين نقطتين في مجال كهربائي يمثل:
ب( فرق الجهد الكهربائي          جـ( المجال الكهربائي      د( ال�سغل الكهربائي  اأ  ( الجهد الكهربائي 

7-  يبين ال�سكل بروتونًا يتحرك في مجال كهربائي تحت تاأثير القوة الكهربائية فقط
       من النقطة )�س( الى )�س( اذا علمت ان �سك )8 × 10-19جول( فاإن )جـ�س�س(:

 اأ  ( 5 فولت         ب( -5 فولت          جـ( 2 فولت      د( -2 فولت

8-  اتجاه المجال الكهربائي يكون دائمًا باتجاه:
 اأ  ( تناق�س الجهد الكهربائي         ب( تزايد الجهد الكهربائي
د( تزايد القوه الكهربائيه جـ( تناق�س القوه الكهربائيه  

9-  يبين ال�سكل نقطتين )�س،�س( يقعان �سمن المجال الكهربائي ل�سحنة نقطيه اذا علمت اأن
( على الترتيب هو:        جـ�س�س= 3فولت  فاإن اتجاه المجال )هـ( عند �س ونوع ال�سحنة )

ب( نحو �س- ، موجبه  اأ  ( نحو �س+ ، موجبه  
د  ( نحو �س- ، �سالبه جـ( نحو �س + ، �سالبه  

10- يبين ال�سكل بروتونًا اطلق من ال�سكون من الحيز بين �سفيحتين م�سحونتين متوازيتين معتمداً على ال�سكل 
فاإن �سرعة البروتون لحظة خروجه من الثقب في ال�سفحة ال�سالبة هي: 

ب( 2×510 م/ث  اأ  ( 1×510 م/ث  
د  ( 4×510 م/ث جـ( 3×510 م/ث  

11-يبين ال�سكل �سطوح ت�ساوي الجهد في الحيز بين �سفيحتين مو�سلتين متوازيتين اذا علمت ان الم�سافة بين اي 
�سطحين متتالين 5ملم فاإن قيمتة كل من )مـاأ ، جـاأ( على الترتيب هو: 

 اأ  ( 6×410 فولت/م ، 300 فولت
ب( 6×410 فولت/م ، 400 فولت

جـ( 24×410 فولت/م ، 300 فولت
د  ( 24×410 فولت/م ، 600 فولت

2 1 = 6 ميكروكولوم    
30�سم 

90�سم 
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 علما اأن:
  p= 1.6 × 10- 19كولوم

ك p = 1.6 × 10-27 كغ

 علما اأن:
  p= 1.6 × 10- 19كولوم



12-مثلت العالقة بين فرق الجهد لموا�سع ذو �سفيحتين متوازيتين وبين �سحنة
       كما في ال�سكل وعليه فاإن الم�ساحة تحت الخط الم�ستقيم تمثل:

ب( مقلوب الموا�سعه  اأ  ( الموا�سعه   
د  ( ال�سغل الالزم ل�سحنة الموا�سع جـ( م�ساحة ال�سفائح  

13-موا�سعان مت�ساويان في الم�ساحه، البعد بين �سفيحتي الموا�سع الثاني �سعفي البعد بين 
�سفيحتي الموا�سع االأول، و�سال مع بطاريه على التوالي اذا كان المجال الكهربائي 

بين �سفيحتي الموا�سع االأول )مـ( فاإن المجال بين �سفحتي الموا�سع الثاني :

2ـــــ1  مـ د(  جـ( 4 مـ   ب(  مـ    اأ  ( 2 مـ  

14-موا�سع �سحن ثم ف�سل عن البطاريه، ثم ا�سبح البعد من �سفحته ن�سف ما كان عليه فاإن الطاقة المختزنة منه 
ت�سبح:

د( 4 ط 4ـــــ1  ط   جـ(  ب( 2 ط  2ـــــ1  ط   اأ  (  

في  متماثله  الثالثة  الموا�سعات  ان  علمت  اذا  المجاور  ال�سكل  15-في 
الموا�سعه فاإن: 

 3  +  2  = 1 ب(      3  =  2  = 1  اأ  (  
 1  >  3  = 2 د  (      1  <  3  = 2 جـ(  

16-يبين ال�سكل مجموعة من الموا�سعات بين النقطتين )هـ،د( اذا علمت اأن 
الموا�سعات مت�ساوية في الموا�سعة، وموا�سعة كل منها )3( 
ميكروفاراد واأن جـ اأ د = 6 فولت، فاإن مقدارجـهـ د ي�ساوي: 

ب( 10 فولت   اأ  ( 8 فولت   
د  ( 1 فولت  جـ( 25 فولت   

17-و�سلت ثالثة موا�سعات كما في ال�سكل المجاور، اذا علمت اأن ال�سحنة الكلية ت�ساوي 30×10-6 كولوم فاإن 
موا�سعة الموا�سع �س3 ت�ساوي: 

2ـــــ3  ميكروفاراد اأ  ( 
ب( 6ميكروفاراد

جـ( 2 ميكروفاراد
د( 3 ميكروفاراد

  )كولوم(

جـ)فولت(

8-3



18- عندما توؤول المقاومة الكهربائية لبع�س الفلزات اإلى ال�سفر عند درجات الحرارة المنخف�سة فاإن هذه الفلزات 
ت�سبح:

د  ( فائقة المقاومية جـ( فائقة المو�سلية  ب( فائقة العازلية    اأ  ( ا�سباه مو�سالت 

19-الكمية التي تقا�س بوحدة ) اوم . متر( هي:
د( القدرة الكهربائية جـ( المقاومية   ب( الجهد الكهربائي    اأ  ( المقاومة  

20-ان مقاومية مو�سل فلزي عند درجة حرارة 20�ْس:
ب( تقل بازدياد طول المو�سل  اأ   ( تزداد بازدياد طول المو�سل 

د( اأحيانًا تزداد واأحيانًا تقل بتغير طول المو�سل  جـ( التتاأثر بازدياد طول المو�سل 

اغلق  اذا  البع�س  بع�سها  مع  متماثلة  م�سابيح كهربائية  اأربعة  21-و�سلت 
المفتاح )ح( فاإن قراءة كل من   و  على الترتيب:

 اأ  ( تزداد ، تقل
ب( تقل ، تزداد

جـ( تزداد ، تزداد
د  ( تقل ، تقل

اغلق  اذا  متماثلين  م�سباحين  تحتوي  كهربائية  دارة  ال�سكل  22-يبين 
مفتاح الدارة فاإن قراءة كل من االأمتيرين )2A ، 1A ( وعلى الترتيب:

ب( تبقى ثابتة ، تبقى ثابتة  اأ  ( تزداد ، تبقى ثابتة  
د  ( تبقى ثابتة ، تزداد جـ( تزداد  ، تقل   

 )9( بطارية  من  �إ�ضاءته  ير�د  و�ط(،   6 فولت،   3( عليه  كتب  كهربائي  23- م�سباح 
فولت، ولحماية الم�سباح من التلف اأ�سيفت مقاومة خارجية )م( مقدارها باالأوم 

معتمداً على ال�سكل فاإن قيمة المقاومة )م( بوحدة االأوم:
Ω4 )د   Ω3 )جـ   Ω2  )ب   Ω1 )  اأ 

24-يمثل ال�سكل المجاور دارة كهربائية. باالعتماد على البيانات المبينة على 
ال�سكل فاإن قراءة الفولتميتر ت�ساوي: 

ب( 12 فولت  اأ  ( 8 فولت  
د  ( 4 فولت جـ( 16 فولت  
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25-التعبير الريا�سي ال�سحيح الذي يمثل جهد النقطة )هـ( في ال�سكل هو:
ب( ت م - قد + جـد  اأ  ( ت م - قد - جـد   

د  ( -ت م - قد - جـد جـ( -ت م - قد + جـد   

بالبيانات المبينة في ال�سكل فاإن قيمة كل من جـاأب ، قد على  26-يمثل ال�سكل جزء من دارة كهربائية م�ستعينًا 
الترتيب هي:

 اأ  ( 20 فولت ، 2 فولت 
ب(  29 فولت ، 2 فولت

جـ( 29 فولت ، 12 فولت
د  ( 20 فولت ، 12 فولت

متحرك  اللكترون  ال�سرعة  اتجاه  يكون  اليمنى  اليد  قاعدة  27-با�ستخدام 
ح�سب ال�سكل التالي هي:

 اأ  ( �س+
ب(  �س-
جـ( �س-

د  ( ن-

منتظم  يتحركان داخل مجال مغناطي�سي  والبروتون،  االلـكترون  لـكل من  دائريـان  ال�سكـل م�ساران  28- يمثـل 
بال�سرعة نف�سها، وعليه فاإن الم�سارين الدائريين االكبر واال�سغر على الترتيب هما . 

 اأ  (  برتون متحرك مع عقارب ال�ساعة والكترون متحرك عك�س عقارب ال�ساعة
ب(  برتون متحرك عك�س عقارب ال�ساعة الكترون متحرك مع عقارب ال�ساعة

جـ(  الكترون متحرك مع عقارب ال�ساعة وبرتون متحرك عك�س عقارب ال�ساعة
د  (  الكترون متحرك عك�س عقارب ال�ساعة وبرتون متحرك مع عقارب ال�ساعة

29-اأدخلت اأربعة ج�سيمات متماثلة في الكتلة وال�سرعة ب�سكل عمودي على مجال مغناطي�سي منتظم، فاتخذت 
الم�سارات المو�سحة في ال�سكل:

الج�سم الذي يحمل �سحنة موجبة واكبر مقدار من ال�سحنة هو:

ب( 2 اأ  ( 1  
د  ( 4 جـ( 3  

هـتمد قد

ب

د
اأ

8 فولت
هـ

ت ت

Ω1

Ω3

Ω5 Ω5

Ω2

Ω1

A3=2ت

A1=1ت

قد
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30-يمثل ال�سكل جهاز مطياف الكتلة معتمداً على ال�سكل وبياناته فاإن الن�سبة 
ــــــ   هي:

ك بين �سحنة الج�سم اإلى كتلة  
 اأ  ( 1×710 كولوم/كغ

ب( 1×10-7 كولوم/كغ
جـ( 1×510 كولوم/كغ

د  ( 1×10-5 كولوم/كغ

31- في ال�سكل المجاور �سلكان م�ستقيمان طويالن في م�ستوى ال�سفحة، اإذا علمت ان المجال المغناظي�سي عند 
النقطة )هـ( ي�ساوي �سفراً، فاإن:

اأ   ( ت1 = 2ت1 ، وبنف�س اتجاه ت1
ت1 ، وبعك�س اتجاه ت1  2ـــــ1  ب( ت2 = 

جـ( ت2 = ت1 ، وبنف�س اتجاه ت1
د( ت2 = 2ت1، وبعك�س اتجاه ت1 

32-�سطحان )�س، �س( يخترق كل منهما مجال مغناطي�سي منتظم كما في ال�سكل وعليه فاإن.:
 2ϕ  = 1ϕ ، 2اأ  ( غ1= غ 
2ϕ >  1ϕ ، 2ب( غ1 < غ
2ϕ  = 1ϕ ، 1جـ( غ2 < غ

2ϕ <  1ϕ ، 1د( غ2 > غ

مجال  عنه  ينتج  حثي  تيار  الملف  في  يتولد  ال�سكل  في  المبين  باالتجاه  المغناطي�س  تحريك  لحظة  33-عند 
مغناطي�سي حتى يكون:

اأ   ( باتجاه مجال المغناطي�س الم�ستقيم، فتقل ا�ساءة الم�سباح
ب( باتجاه مجال المغناطي�س الم�ستقيم، فتزداد ا�ساءة الم�سباح 

جـ( بعك�س اتجاه مجال المغناطي�س الم�ستقيم، فتقل ا�ساءة الم�سباح
د  ( بعك�س اتجاه مجال المغناطي�س الم�ستقيم، فتزداد ا�ساءة الم�سباح 

لفة   )100( لفاته  عدد  خالل  المغناطي�سي  التدفق  34-يتغير 
القوة  مقدار  يكون  ال�سكل  في  المبين  المنحنى  ح�سب 

الدافعة الكهربائية الحثية المتو�سطة:
ب( +300 فولت  اأ  ( -300 فولت  
د  ( +200 فولت جـ( -200 فولت  

غ=1.5×10-3 ت�سال
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ثانية   0.4 مقداره  زمنًا  التيار  فا�ستغرق  دارته  مفتاح  اغلق  لفة   200 لفاته  وعدد  هنري   0.4 محاثتة  35-محث 
للو�سول اإلى قيمته العظمى وخالل هذه المدة الزمنية تولدت قوة دافعة كهربائية حثية ذاتية مقدارها 8 فولت 

وعليه فاإن القيمة العظمى للتيار الذي يمر فيه:
ب( -18 اأمبير  اأ  ( 8 اأمبير   
د  ( -12 اأمبير جـ( 2 اأمبير   

ال�سطح  من  الكترونات  فتحررت  الكهرو�سوئية،  الخلية  في  فلز  �سطح  على  �سوئية  ا�سعة  36-ا�سقطت 
ولكنها لم تنطلق بطاقة حركية، اي التف�سيرات االآتية �سحيحة:

ب(  تردد ال�سوء ال�ساقط اقل من تردد العتبة  اأ  ( �سدة ال�سوء ال�ساقطة قليلة   
د  ( )اأ + ب( جـ( تردد ال�سوء ال�ساقط م�ساو لتردد العتبة  

37-�سعاعان �سوئيان )�س، �س( ا�سقطا على �سطح فلز في خلية كهرو�سوئية كل على حده وكانت نتاءج العالقة 
بين تيار الخلية )ت( وفرق الجهد بين المهبط والم�سعد )جـ( كما هو مبين في ال�سكل، اأي العبارات االآتية 

�سحيحة: 
 اأ  ( �سدة �سوء )�س( اأقل من �سدة �سوء )�س(

ب( �سدة �سوء )�س( اأكبر من �سدة �سوء )�س(
جـ( �سدة �سوء )�س( ت�ساوي �سدة �سوء )�س(

د  ( )ب + جـ(

38-انتقل الكترون ذرة الهيدروجين من م�ستوى الطاقة الثالث وعاد اإلى م�ستوى االثارة االأول فاإن الطيف الخطي 
الناتج ينتمي الى مت�سل�سلة :

د  ( براكيت جـ( با�سن    ب( بالمر    اأ  ( ليمان   

االلكترون  يمتلكه  الذي  الزاوي  الزخم  مقدار  فاإن  الثاني  االثارة  م�ستوى  في  الهيدروجين  ذرة  39-الكترون 
بوحدة )جول، ت( هو::

ب( 5.25×34-10  اأ  ( 2.1×34-10   
د  ( 3.15×34-10 جـ( 4.21×34-10  

40-ح�سب فر�سية دي بروي فاإن الج�سيمات المادية ت�ساحبها موجات،  العالقة التي يمكن من خالللها ح�ساب 
طول موجة دي بروي هي :

عـــــــــهـ ك  = λ )د   
ـــــــــع

هـ ك
 = λ )جـ ك عـــــــــهـ    = λ  )ب   

ـــــــــهـ ع
ك

  = λ )  اأ 
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76As33 ( بملء الفراغ باأحد االإ�سعاعات االآتية:    
76Se34   +  0e-1   + ..... 41-اأكمل المعادلة النووية االآتية  )

د( األفا. جـ( غاما.   نيوترينو.      ب( �سديد النيوترينو.  اأ  ( 

AYZ+1      تلقائيًّا ال بد للعن�سر X من اأن: AXZ اإلى العن�سر  42-لكي يتحول العن�سر 
ب( يبعث دقيقة األفا. يكت�سب نيوتروًنا.  اأ  ( 

د( يبعث دقيقة بيتا ال�سالب و�سديد النيوترينو. جـ( يبعث اأ�سعة غاما. 

43-القوى التي تن�ساأ بين بروتون وبروتون داخل النواة هي:
ب( تنافر كهربائي فقط. اأ  ( جذب نووي فقط. 

د( تنافر نووي وجذب كهربائي. جـ( جذب نووي وتنافر كهربائي. 

(، القيم ال�سحيحة لكل من)Z ،A( على الترتيب: 208Po  84    204Pb  82   +   AXZ 44-في المعادلة االآتية )
د( )2،2(    جـ( )4،4(  ب( )2،4(  اأ  ( )4،2( 

64Cu29( ناتج تحلل:   64Ni28  +    0e+1  +  ν( 45-يعد البوزيترون المنبعث في المعادلة النووية االآتية
) 64Ni28 ب( بروتون من نواة النيكل )  ) 64Ni28 اأ  ( نيوترون من نواة النيكل )

) 64Cu29
د( بروتون من نواة النحا�س )  ) 64Cu29 جـ( نيوترون من نواة النحا�س )

انتهت الأ�سئلة
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الإجابات
الإجابةرقم ال�سوؤالالإجابةرقم ال�سوؤال

اأ24اأ1
ب25اأ2
ب26ج3
اأ27اأ4
ب28د5
د29ب6
اأ30د7
د31اأ8
ج32ج9

اأ33د10
ب34اأ11
اأ35د12
ج36ب13
اأ37اأ14
ب38ج15
د39ب16
ب40ج17
ب41ج18
د42اأ19
ج43ج20
ب44ب21
د45د22
ج23

اإعداد المعلم: محمد دودين

انتهت الإجابات


