
دولة إسرائيل ישראל מדינת
وزارة املعارف   החינוך  משרד

بجروت للمدارس الثانوية أ.  نوع االمتحان:   ÌÈÈ„ÂÒÈ–ÏÚ Ò¢È˙·Ï ˙Â¯‚·  Æ‡   ∫‰ÈÁ·‰ ‚ÂÒ
بجروت للممتَحنني اخلارجّيني ب.    ÌÈÈ¯ËÒ˜‡ ÌÈÁ·Ï ˙Â¯‚·  Æ·  

صيف ٢٠١٠ موعد االمتحان:   Ú¢˘˙ ıÈ˜   ∫‰ÈÁ·‰ „ÚÂÓ
٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ رقم النموذج:   ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥±  ∫ÔÂÏ‡˘‰ ¯ÙÒÓ

ملحق:   قوانني ومعطيات في الفيزياء  ِلـ ٥ وحدات  Ï¢ÁÈ μ–Ï ‰˜ÈÊÈÙ· ÌÈÂ˙Â ˙Â‡ÁÒÂ   ∫ÁÙÒ

الفيزياء פיזיקה 
األشّعة واملاّدة וחומר  קרינה  

لطالب ٥ وحدات تعليمية  „ÂÓÈÏ ˙Â„ÈÁÈ μ È„ÈÓÏ˙Ï  
تعليمات للممتَحن לנבחן הוראות

مّدة االمتحان: ساعة وثالثة أرباع (١٠٥دقائق).  أ.    Æ®ß˜„ ±∞μ© ÌÈÚ·¯ ‰˘ÂÏ˘Â ‰Ú˘ ∫‰ÈÁ·‰ Í˘Ó  Æ‡
مبنى النموذج وتوزيع الدرجات: ·Î¯Ú‰‰ Á˙ÙÓÂ ÔÂÏ‡˘‰ ‰·Ó  Æ‰∫   ب. 
في هذا االمتحان خمسة أسئلة،       Ô‰ÓÂ ¨˙ÂÏ‡˘ ˘ÓÁ ‰Ê ÔÂÏ‡˘·   

عليك اإلجابة عن ثالثة أسئلة منها فقط.    Æ„·Ï· ˙ÂÏ‡˘ ˘ÂÏ˘ ÏÚ ˙ÂÚÏ ÍÈÏÚ   
٣٣ = ١٠٠ درجة x ٣٣ درجة؛ ٣ لكّل سؤال -      ß˜ ±∞∞ = ≥≥ 3

1
 x ≥ ª ß˜ ≥≥ 3

1
 - ‰Ï‡˘ ÏÎÏ   

مواّد مساعدة ُيسمح استعمالها:  جـ.        ∫˘ÂÓÈ˘· ¯˙ÂÓ ¯ÊÚ ¯ÓÂÁ   Æ‚
حاسبة.  .١      ÆÔÂ·˘ÁÓ  Æ±

ملحق قوانني ومعطيات في الفيزياء مرفق    .٢   ‰˜ÈÊÈÙ· ÌÈÂ˙Â ˙Â‡ÁÒÂ ÁÙÒ  Æ≤
بالنموذج.      ÆÔÂÏ‡˘Ï Û¯ÂˆÓ‰

تعليمات خاّصة:  د.          ∫˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡¯Â‰   Æ„
أجب عن عدد األسئلة املطلوب. لن ُتفحص  .١    ˙Â·Â˘˙ Æ˙˘˜·˙‰˘ ÈÙÎ ˙ÂÏ‡˘ ¯ÙÒÓ ÏÚ ‰Ú  Æ±
إجابات ألسئلة إضافية.  (ُتفحص اإلجابات      Â˜„·ÈÈ ˙Â·Â˘˙‰© ÆÂ˜„·ÈÈ ‡Ï ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘Ï  

حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان.)       ®Æ‰ÈÁ·‰ ˙¯·ÁÓ· Ô˙ÚÙÂ‰ ¯„Ò ÈÙÏ  

عند حّل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،  .٢      ˙‡ ÌÂ˘¯ ¨·Â˘ÈÁ Ô‰· ˘¯„˘ ˙ÂÏ‡˘ ÔÂ¯˙Ù·  Æ≤
اكتب القوانني التي تستعملها.  عندما           ‰˙‡ ¯˘‡Î ÆÔ‰· ˘Ó˙˘Ó ‰˙‡˘ ˙Â‡ÁÒÂ‰  
تستعمل رمًزا ليس موجوًدا في لوائح        ·Â˙Î ¨˙Â‡ÁÒÂ‰ ÈÙ„· ÂÈ‡˘ ÔÓÈÒ· ˘Ó˙˘Ó  

القوانني، اكتب معناه بالكلمات. قبل تنفيذ          Úˆ·Ó ‰˙‡˘ ÈÙÏ ÆÔÓÈÒ‰ ˘Â¯ÈÙ ˙‡ ÌÈÏÈÓ·  
العمليات احلسابية، عّوض القَيم املالئمة في         ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ·ˆ‰ ¨·Â˘ÈÁ ˙ÂÏÂÚÙ
القوانني.  اكتب النتيجة التي حصلَت عليها     ˙Â„ÈÁÈ· ˙Ï·È˜˘ ‰‡ˆÂ˙‰ ˙‡ ÌÂ˘¯ Æ˙Â‡ÁÒÂ·

بالوحدات املالئمة. عدم كتابة القانون أو عدم        ÚÂˆÈ·–È‡ Â‡ ‰ÁÒÂ‰ ÌÂ˘È¯–È‡ Æ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰  
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة وحدات ميكن         ˙ÈÁÙ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ˙Â„ÈÁÈ ÌÂ˘È¯–È‡ Â‡ ‰·ˆ‰‰

أن تؤّدي إلى خصم درجات.               ÆÔÂÈˆ‰Ó ˙Â„Â˜  
عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة   .٣     ˙ÂÚˆÓ‡· Ï„Â‚ ÚÈ·‰Ï ˘¯„ ‰˙‡ ¯˘‡Î  Æ≥
معطيات السؤال، اكتب تعبيًرا رياضًيا يشمل        ˙‡ ÏÏÂÎ‰ ÈËÓ˙Ó ÈÂËÈ· ÌÂ˘¯ ¨‰Ï‡˘‰ ÈÂ˙  
معطيات السؤال أو جزًءا منها؛ ميكن حسب        ¯˘Ù‡ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ªÌ˜ÏÁ Â‡ ‰Ï‡˘‰ ÈÂ˙  
احلاجة، اسـتعمـال ثوابت أساسية أيـًضا، مثل        ˙ˆÂ‡˙ ÔÂ‚Î ¨ÌÈÈÒÈÒ· ÌÈÚÂ·˜· Ì‚ ˘Ó˙˘‰Ï  

. c أو سرعة الضوء g  تسارع السقوط احلّر       Æc ¯Â‡‰ ˙Â¯È‰Ó Â‡ g ˙È˘ÙÂÁ‰ ‰ÏÈÙ‰  
/m s10 2 ٤. استعمل في حساباتك القيمة        /m s10 2  Í¯Ú· ˘Ó˙˘‰ ÍÈ·Â˘ÈÁ·   Æ¥

لتسارع السقوط احلّر.             Æ˙È˘ÙÂÁ‰ ‰ÏÈÙ‰ ˙ˆÂ‡˙Ï   
٥. اكتب إجاباتك بقلم حبر. الكتابة بقلم       ÔÂ¯ÙÈÚ· ‰·È˙Î ÆËÚ· ÍÈ˙Â·Â˘˙ ˙‡ ·Â˙Î   Æμ

رصاص أو احملو بالتبكس لن ميّكنا االعتراض          Æ¯ÂÚ¯Ú Â¯˘Ù‡È ‡Ï Ò˜ÙÈË· ‰˜ÈÁÓ Â‡      
على العالمة.               Æ„·Ï· ÌÈËÂË¯ÒÏ ÔÂ¯ÙÈÚ· ˘Ó˙˘‰  

              استعمل قلم الرصاص للرسوم فقط.
اكتب في دفتر االمتحان فقط، في صفحات خاّصة، كّل ما تريد كتابته مسّودة (رؤوس أقالم، عمليات حسابية، وما شابه).

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة املذّكر وموّجهة للممتَحنات وللممتَحنني على حّد سواء. اكتب كلمة "مسّودة" في بداية كّل صفحة تستعملها مسّودة. كتابة أّية مسّودة على أوراق خارج دفتر االمتحان قد تسّبب إلغاء االمتحان!
نتمّنى لك النجاح!    ! ה ח ל צ ה       ב



≠ ≤ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

 األسئلة
أجب عن ثالثة من األسئلة ١-٥.

(لكّل سؤال -    ٣٣ درجة؛ عدد الدرجات لكّل بند مسّجل في نهايته.)

يصف التخطيط "أ" المبة مضيئة L  تقف أمام مرآة مستوية "أ".  املرآة معامدة للمصطبة.   .١
لتحديد موقع L  ُرسم من الالمبة عمودان أحدهما إلى املصطبة واآلخر إلى املرآة.

Æ L  التخطيط "ب" يصف نفس املجموعة، من نظرة علوية، في املستوى الذي تتواجد فيه الالمبة  

 

     

L

املرآة "أ"

التخطيط "أ"

 

        

              

انسخ التخطيط "ب" إلى دفترك بحيث ُميثَّل كّل مرّبع في التخطيط بواسطة مرّبع في دفترك.  أ. 
ِجد، بواسطة رسم شعاعني، صورة الالمبة L .  تطّرق إلى الالمبة وكأّنها مصدر ضوئي 

٨ درجات)        نقطي.     (

يعرض التخطيط "جـ" نفس املجموعة، إّال أّن القسم  ABCD من املرآة (املوجود أمام الالمبة)  ب. 
مغّطى هذه املّرة بسطح غير نّفاذ للضوء. 

املرآة "أ"

التخطيط "جـ"

A

B

L

C

D

   
(انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.)                                               /يتبع في صفحة ≤/

L
املرآة "أ"

التخطيط "ب"



≠ ≥ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

حّدد أّية إمكانية من اإلمكانيات ١-٣ التي أمامك متّثل العدد الصحيح للصور التي تتكّون   

بواسطة املرآة "أ".  فّسر حتديدك.  
انتبه:  يتّم عّد الصور كصور مختلفة إذا كان موقعها مختلًفا.   

صورة واحدة  .١  

صورتان  .٢  
ال تتكّون صور بتاًتا  .٣  

(٩ درجات)   
إلى املجموعة املوصوفة في التخطيط "جـ" يضيفون املرآة "ب"، التي هي أيًضا تعامد املصطبة. 

املرآة "ب" تعامد املرآة "أ"، وارتفاعها مساٍو الرتفاع املرآة "أ". يزيلون السطح غير النّفاذ للضوء 
من املرآة "أ".  التخطيط "د" يعرض املجموعة من نظرة علوية (مقطع أفقي للمجموعة في 

املستوى الذي تتواجد فيه الالمبة L ) مع إضافة هيئة محاور.

(انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.)                                               /يتبع في صفحة ¥/
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التخطيط "د"

املرآة "أ"

املرآة "ب"

عدد املرّبعات

عدد املرّبعات



≠ ¥ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

 

يغّطون كّل سطح املرآة "أ" بسطح غير نّفاذ للضوء.
اذكر موقع صورة الالمبة  L ، التي تتكّون بواسطة املرآة "ب" (أي إحداثيات   (١) جـ. 

النقطة التي تتكّون فيها).    
يقف مكان الالمبة راصد عيناه موجودتان في ارتفاع مساٍو الرتفاع الالمبة فوق    (٢)  

املصطبة.  هل ميكن أن يشاهد الراصد صورته التي تتكّون بواسطة املرآة "ب"؟    
استِعن بالتخطيط وعّلل إجابتك.     

(١١ درجة)   
يزيلون السطح غير النّفاذ للضوء من املرآة "أ"، ويعيدون الالمبة إلى موقعها مكان الراصد.   د. 

أشر إلى موقع صورة الالمبة التي تتكّون بواسطة الضوء الذي يخرج من الالمبة ويسقط على 
إحدى املرآتني، وينعكس منها إلى املرآة الثانية وينعكس من املرآة الثانية.    (٥ درجات)  

 

/μ يتبع في صفحة/



≠ μ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

ميسك طالب بالطرف  A  حلبل مرن أفقي مشدود، طرفه الثاني، B ، مربوط بحائط.  في اللحظة    .٢
t0 = 0  يحّرك الطالب يده باّجتاه معامد للحبل، في البداية باّجتاه األعلى ومباشرًة بعد ذلك باّجتاه 

Æ t1 = 0.5 s  األسفل، إلى أن تصل يده إلى نقطة البداية في اللحظة
تتكّون على طول احلبل نبضة تتقّدم باّجتاه اليمني.  التخطيط "أ" الذي أمامك يعرض حالة احلبل في   

Æ x وكذلك محور املكان ، t2 حلظة معّينة

A B

x(m)

M

0 3 5

N

اّجتاه تقّدم النبضة

التخطيط "أ"

احسب سرعة انتشار النبضة في احلبل.     (٥ درجات) أ.   

احسب  t2 .     (٥ درجات) ب.   
ُأشير على احلبل إلى النقطتني  M َو N .  اذكر اّجتاه حركة كّل واحدة من هاتني النقطتني  جـ.   

في اللحظة  t2 ، بواسطة االّجتاهات املشار إليها في التخطيط "ب".     (٨ درجات)   

 

1
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8

التخطيط "ب"
     

 

/يتبع في صفحة ∂/ (انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.)  



≠ ∂ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

ن موجة عرضية  ن اهتزازات، ُيكوِّ في جتربة أخرى، بنفس احلبل، يصل الطالب الطرف A  ِبُمَكوِّ
دورية جيبية (سينوسية) (أي موجة شكلها يشبه الرسم البياني لدالة اجليب (السينوس)).
 A = 1.4 cm  قدرة الشّد في احلبل بقيت كما كانت في التجربة السابقة، وسعة املوجة هي

. f = 4 Hz  والترّدد
احسب طول املوجة للموجة الدورية التي تكّونت.    (٤ درجات) د. 

ن االهتزازات حركته باّجتاه األعلى.  معطى أّنه في اللحظة  t = 0  يبدأ ُمَكوِّ هـ. 
  t T

2= ارسم شكل املوجة (اإلزاحة،  y ، للنقاط كدالة ملكانها،  x) في اللحظة    (١)  

(T — زمن الدورة).   

. t T= ارسم شكل املوجة (اإلزاحة، y ، للنقاط كدالة ملكانها، x) في اللحظة    (٢)  

(٨ درجات)  

الطرف األمين B  للحبل مربوط، ولذلك النقطة  B  تتواجد في حالة سكون طوال الوقت. و. 
اشرح بواسطة مبدأ التراكب ©‰ÈˆÈÊÂÙ¯ÙÂÒ‰®، كيف ينبع من هذه احلقيقة أّن املوجة التي   

٣ درجات) تنعكس من احلائط هي "مقلوبة" بالنسبة للموجة الساقطة.    (

 

                                           /يتبع في صفحة ∑/



≠ ∑ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

ُيجرون جتربتني مع غاز هيدروجني أحادّي الذّرة.   .٣
 200 nm-100 nm  في التجربة األولى، حزمة أشّعة كهرومغناطيسية أطوال موجتها في املجال  

متّر عبر وعاء فيه غاز هيدروجني غير ُمثار.  جزء من األشّعة الكهرومغناطيسية ُميتّص.  

أمامك مخّطط جزئي ملستويات طاقة ذّرة الهيدروجني.  

األشّعة الكهرومغناطيسية في املجال املعطى ال تؤّين ذّرات الهيدروجني املوجودة في مستوى   أ.   

األساس.  اشرح ملاذا.    (٥ درجات)   

في إجاباتك عن البنود "ب"-"هـ"، يجب إهمال امتصاص الطاقة بواسطة ذّرة الهيدروجني الُمثارة.  

احسب أطوال موجة األشّعة التي امُتّصت.  (١) ب. 
انسخ املخّطط إلى دفترك، وأشر فيه بأسهم متّثل االنتقاالت بني املستويات التي تالئم    (٢)  

امتصاص أطوال املوجة التي حسبَتها.     
(٨ درجات)  

(انتبه: تكملة السؤال في الصفحة التالية.)                                               /يتبع في صفحة ∏/

n = 1

n = 2

n = 3
n = 4
n = ∞

E(eV)

-13.6

-3.40

-1.51
-0.85

0



≠ ∏ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

عة عبر نفس الوعاء الذي فيه غاز الهيدروجني غير  في التجربة الثانية، متّر إلكترونات مسرَّ جـ. 
الُمثار.   

احسب فرق اجلهد األدنى الالزم لتسريع اإللكترونات من حالة السكون، حّتى يكون     (١)  

بإمكانها أن تؤّدي إلى تأيني ذّرات الهيدروجني.   
هل ميكن إللكترون ّمت تسريعه بفرق اجلهد الذي حسبَته في البند الفرعي "جـ (١)"،     (٢)  

أن يؤّدي إلى إثارة الذّرة (وليس إلى التأيني)؟  عّلل.  
(٩ درجات)    

عندما متتّص ذّرة الهيدروجني أشّعة كهرومغناطيسية، هل نصف قطر مسار اإللكترون يكبر أم  د. 
يصغر أم ال يتغّير؟  عّلل.     (٦ درجات) 

  .m vr n h
2e π= إحدى الفرضيات التي يعتمد عليها موديل بوهر لذّرة الهيدروجني هي العالقة   هـ. 

بّين أّن فرضية بوهر هذه تكافئ الفرضية التي مفادها أّن محيط املسار الدائري لإللكترون في   

ذّرة الهيدروجني هو مضاعفة صحيحة ©ÓÏ˘ ‰ÏÂÙÎ‰® لطول موجة دي بروي لإللكترون. 
٥ درجات)    )  

/π يتبع في صفحة/



≠ π ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

أجرى طالب جتربة لبحث ظاهرة كهروضوئية.  كان حتت تصّرفه:  .٤
 ، 0λ مصدر ضوئي أبيض، ومصاٍف بألواٍن مختلفة (مسّجل على كّل مصفاة طول املوجة األدنى،   

الذي ميّر عبر املصفاة)، وخلية كهروضوئية.
رّكب الطالب الدائرة الكهربائية املوصوفة في التخطيط.  في كّل مّرة، وضع الطالب في مسار حزمة   

.(V) الضوء األبيض إحدى املصافي، وقاس فرق جهد التوّقف
 

     

     

nA

V

سطح
لوح استيعاب

خلية
كهروضوئية

إطالق

    

املعطيات التي حصل عليها الطالب معروضة في اجلدول الذي أمامك.   

  

طول املوجة األدنى   
(nm)

فرق جهد التوّقف
(V)

6500.4

6200.5

5600.7

5400.8

5001.0

4601.2

4001.6

 

/يتبع في صفحة ∞±/(انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.) 

0λ



≠ ±∞ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

 (V) ر تعبيًرا يصف فرق جهد التوّقف بدون االعتماد على نتائج التجربة، طوِّ  (١) أ. 
.( 0λ كدالة لطول املوجة األدنى (    

هل العالقة التي نتجت هي خّطية؟  عّلل.  (٢)   

(٩ درجات)    
Æ 

1
0λ انسخ اجلدول إلى دفترك، وأضف إليه عموًدا تسّجل فيه القَيم املالئمة ِلـ    (١) ب. 

. 
1
0λ ارسم رسًما بيانًيا لفرق جهد التوّقف، V ، كدالة ِلـ     (٢)   

(٩ درجات)   
جد ثابت پالنك، حسب الرسم البياني.  فّصل حساباتك.  (١) جـ.   

جد، حسب الرسم البياني، طول املوجة األقصى الذي ينتج بالنسبة له انطالق     (٢)   
إلكترونات من سطح اإلطالق.  فّصل اعتباراتك وحساباتك.   

(١٢ درجة)   
اشرح ملاذا يوجد طول موجة أقصى يحدث بالنسبة له انطالق اإللكترونات من سطح    د.   

٣ درجات)         اإلطالق.    (  
   

                                                          /يتبع في صفحة ±±/



≠ ±± ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

يعرض التخطيط "أ" بصورة تخطيطية أنبوبة لتكوين إشعاعات X .  ُيسرِّعون في هذه األنبوبة   .٥
Æ 100,000 V إلكترونات بفرق جهد

يعرض التخطيط "ب" منحنى يصف الشّدة النسبية لألشّعة التي تنطلق من األنبوبة املعطاة كدالة   

ب من قسمني:  طيف مّتصل ©¯ˆÛÈ® ذي طول موجة أدنى ُأشير إليه  لطول املوجة.  املنحنى مركَّ
.®„È„·© وطيف منفرد ، minλ في التخطيط ِبـ    

  . 2λ 1λ  َو  ُأشير إلى طوَلي املوجتني املالئمني للطيف املنفرد ِبـ    

      

 

التخطيط "أ"

+

      

 

 

٤ درجات) ) اشرح ملاذا يجب تفريغ األنبوبة من الهواء.   أ. 
اشرح العملية التي تؤّدي إلى احلصول على الطيف المّتصل ألشّعة  X .     (٨ درجات) ب. 

/يتبع في صفحة ≥±/(انتبه:  تكملة السؤال في الصفحة التالية.) 

mmin m1 m2

10 2 3 4 5 6 7 8
m (10-2 nm)

الشّدة

التخطيط "ب"



≠ ±≤ ≠ÁÙÒ ´ ∂μ¥ ¨∞≥∂μ¥± ßÒÓ ¨Ú¢˘˙ ıÈ˜ ¨‰˜ÈÊÈÙ
الفيزياء، صيف ٢٠١٠، رقم ٠٣٦٥٤١، ٦٥٤ + ملحق

minλ  الذي ينتج في الطيف املّتصل. احسب طول املوجة األدنى    (١) جـ. 
لو سّرعوا إلكترونات بفرق جهد أقّل من 100,000V ، هل سيكون طول املوجة األدنى   (٢)  

minλ  الذي حسبَته في البند الفرعي "جـ (١)" أم أصغر  في الطيف المّتصل أكبر من     
منه أم مساوًيا له؟  عّلل.    

 Æ40,000 V  ُيخفضون فرق جهد تسريع اإللكترونات في األنبوبة حّتى  (٣)  

ب املنفرد في طيف األشّعة التي تنطلق من األنبوبة في هذه    اشرح ملاذا ال يظهر املركِّ   

احلالة.    
(١٣ درجة)  

للحصول على صورة رنتچن من أجل التشخيص الطّبي، يسّلطون أشّعة رنتچن على العضو  د. 
املفحوص بحيث يكون لوح التصوير في اجلانب اآلخر من العضو.  جزء األشّعة الذي لم 

ُيمتّص عند مروره عبر العضو املفحوص يصل إلى لوح التصوير ويلّونه باألسود. ميكن أن نرى 
في التخطيط "أ" أّن مصدر األشّعة هو مصدر غير نقطي.

بنا العضو املفحوص من لوح التصوير، حصلنا على صورة حاّدة    اشرح ملاذا كّلما قرَّ  (١)  
أكثر.  

العضو املفحوص مالصق للوح التصوير، ومصدر األشّعة بعيد.  اذكر تغّيًرا واحًدا   (٢)  
يطرأ على الصورة التي نحصل عليها في هذه احلالة.   

(٨ درجات)  

          

ה! ח ל צ ה ב
نتمّنى لك النجاح!

ÆÏ‡¯˘È ˙È„ÓÏ ‰¯ÂÓ˘ ÌÈ¯ Â̂È‰ ˙ÂÎÊ
ÆÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙Â˘¯· ‡Ï‡ ÌÒ¯ÙÏ Â‡ ˜È̇ Ú‰Ï ÔÈ‡

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