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חשמל

הוראות לנבחן

   الكهرباء

للممتحن
   تعليمات
َ

משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים ( 105דק')   .أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وثالثة أرباع (105دقائق).
ب		.مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا االمتحان خمسة أسئلة ،عليك اإلجابة
בשאלון זה חמש שאלות ,ומהן עליך  
عن ثالثة أسئلة منها فقط.
לענות על שלוש שאלות בלבד.
לכל שאלה — 1
ّ
    33נק';  100 =33 1 x 3נק'
لكل سؤال  33   -درجة؛  100=33 x 3درجة
3
جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
חומר עזר מותר 3בשימוש:
 .1حاسبة.
 .1מחשבון.
 .2ملحق قوانني ومعطيات في الفيزياء مرفق
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה
بالنموذج.
המצורף לשאלון.
خاصة:
הוראות מיוחדות  :
د .تعليمات ّ
 .1ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת .תשובות  .1أجب عن عدد األسئلة املطلوب .لن تُفحص
إجابات ألسئلة إضافية( .تُفحص اإلجابات
לשאלות נוספות לא ייבדקו( .התשובות ייבדקו
حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان).
לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 .2בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב ,רשום את     .2عند ّ
حل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،
اكتب القوانني التي تستعملها .عندما
הנוסחאות שאתה משתמש בהן .כאשר אתה   
تستعمل رم ًزا ليس موجو ًدا في لوائح
משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות ,כתוב  
القوانني ،اكتب معناه بالكلمات .قبل تنفيذ
במילים את פירוש הסימן .לפני שאתה מבצע  
العمليات احلسابية ،ع ّوض الق َيم املالئمة في
פעולות חישוב ,הצב את הערכים המתאימים
حصلت عليها
َ
القوانني .اكتب النتيجة التي
בנוסחאות .רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות
بالوحدات املالئمة .عدم كتابة القانون أو عدم
המתאימות .אי–רישום הנוסחה או אי–ביצוע
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة الوحدات ميكن
ההצבה או אי–רישום היחידות עלולים להפחית
أن تؤ ّدي إلى خصم درجات.
נקודות מהציון  .
 .3عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة
 .3כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני
رياضيا يشمل
تعبيرا
השאלה ,רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני
ً
معطيات السؤال ،اكتب ً
جزءا منها؛ ميكن حسب
השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר
معطيات السؤال أو ً
أيـضا،
להשתמש גם בקבועים בסיסיים ,כגון
احلاجة ،اسـتعمال ثـوابت أســاسـية ً
مثل تسارع السقوط احلرّ  gأو الشحنة
תאוצת הנפילה החופשית  gאו המטען
األساسية . e
היסודי . e
 .4استعمل في حساباتك القيمة 10 m/s2
 .4בחישוביך השתמש בערך   10 m/s2
          لتسارع السقوط احل ّر.
לתאוצת הנפילה החופשית.
 .5اكتب إجاباتك بقلم حبر .الكتابة بقلم رصاص
 .5כתוב את תשובותיך בעט .כתיבה בעיפרון
أو احملو بالتبكس لن ّ
ميكنا االعتراض على العالمة.
    
או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.
     ُيسمح استعمال قلم الرصاص للرسوم فقط.
מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة ّ
وللممتحنني على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
املذكر
ّ
َ
َ

    

בהצלחה!

       نتم ّنى لك النجاح!
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األسئلة

أجب عن ثالثة من األسئلة .5-1
(لكلّ سؤال  33 -درجة؛ عدد الدرجات لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
موصلة مشحونة وعدّ ة خطوط متساوية الجهد.
 .1يصف التخطيط الذي أمامك كرة ِ
خط مسجّ ل
نصف قطر الكرة هو  ، 20 mmوالجهد على سطحها هو  .8000Vبجانب كلّ ّ
الجهد الذي يالئمه .الجهد في الالنهاية اختير كصفر.
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أ.

( )1هل الشحنة التي على سطح الكرة هي موجبة أم سالبة؟ ع ّلل.
( )2احسب الشحنة على سطح الكرة.
( 9درجات)

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).
								

/يتبع في صفحة /3
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8.0 nC

ب .احسب شغل احلقل الكهربائي عندما يُنقَل جسيم نقطي مشحون بشحنة
)   (8.0 $ 10- 9 Cمن النقطة  Aإلى النقطة  Cعلى النحو التالي:
فسر 8( .درجات)
في البداية من  Aإلى  ،Bوبعد ذلك من  Bإلى ّ .C

ال مقداره ثابت.
افترض أنّه ميكن اعتبار احلقل الكهربائي بني اخلطّ ني َ 1700Vو  1800Vحق ً
جـ )1( .احسب شغل الحقل الكهربائي عندما يُنقَل جسيم نقطي شحنته

1.0 nC

من النقطة  Lإلى النقطة . D
       

( )2احسب مقدار القوّة الكهربائية التي تؤثّر على الجسيم الذي شحنته   1.0 nC

عندما يُنقَل من النقطة  Lإلى النقطة . D
    

( )3جد مقدار الحقل الكهربائي بين الخطّ ين َ 1700Vو . 1800V
( 12درجة)
أي من اإلمكانيات ( )4(-)1التي أمامك تعبّر بشكل صحيح عن قيمة اجلهد الكهربائي
دّ .
في مركز الكرة P؟ ع ّلل اختيارك 4 ( .درجات)
(0   )1
(8000 V   )2
(9000 V   )3

(   )4النهاية

/يتبع في صفحة /4
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 .2يعرض التخطيط "أ" رسمً ا ملقاوم متغيّر موصول مبصدر قوّته الدافعة الكهربائية
ومقاومته الداخلية  . r = 2Xميكن وصل املفتاح  Sبكلّ واحدة من النقاط .E ، D ،C ،B
أيضا مقياس تيّار مقاومته قابلة لإلهمال.
تشمل الدائرة ً
انتبه :املفتاح موصول دائمً ا بإحدى النقاط .E ،D ،C ،B
f = 24V

B
S

f,r

C
D
E

							

A

التخطيط "أ"

بأي نقطة يكون املفتاح  Sموصوالً ،عندما تُقاس في الدائرة شدّ ة تيّار صغرى؟
أّ )1( .
ع ّلل.
		
(ّ )2
		
بأي نقطة يكون املفتاح  Sموصوالً ،عندما تُقاس في الدائرة شدّ ة تيّار عظمى؟
ع ّلل.
		
( )3احسب شدّ ة التيّار العظمى في الدائرة املعطاة.
( 8درجات)
		
ب )1( .املفتاح  Sموصول بالنقطة التي حدّ دتَها في البند الفرعي أ ( .)1شدّ ة التيّار
(الصغرى) في الدائرة هي  . Imin = 0.8Aاحسب مقاومة املقاوِم املتغيّر الذي
		
ميّر عبره التيّار في هذه احلالة.
			
( )2عندما ننقل املفتاح إلى النقطة املجاورة ،تكون شدّ ة التيّار في الدائرة . I = 1.5 A
		
احسب مقاومة املقاوِم املتغيّر الذي ميّر عبره التيّار في هذه احلالة.
		
( 10درجات)
		
(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

/يتبع في صفحة /5
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الطلب المبة إلى الدائرة الكهربائية التي في التخطيط "أ" ،بحيث يستطيع تغيير
أضاف أحد اّ
شدّ ة ضوئها .يفحص الطالب إمكانيتني لوصل الالمبةَ I ،و ( IIانظر التخطيط "ب").
افترض أنّ مقاومة الالمبة ثابتة.
B
S

f,r

C
D
E

B
S

f,r

C
D
E

A

I

A

II

التخطيط "ب"
بأي نقطة موصول املفتاح  Sفي الدائرة  ،Iعندما تكون شدّ ة ضوء الالمبة هي
جـّ )1( .
األقوى؟ ع ّلل.
		
بأي نقطة موصول املفتاح  Sفي الدائرة  ،IIعندما تكون شدّ ة ضوء الالمبة هي
(ّ )2
األقوى؟ ع ّلل.
		
( 7درجات)
		
د .على الالمبة مسجّ ل  . 28.8W ، 24Vاحسب قدرة الالمبة في الدائرة  ، Iعندما يكون
املفتاح موصو ًال بالنقطة  8 ( .Dدرجات)

/يتبع في صفحة /6
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خاص أثناء عمله .من املهمّ معرفة ما هي مقاومة الشخص
 .3يجب على الكهربائي انتعال حذاء ّ
الذي ينتعل هذا احلذاء ،لوقايته من التكهرُب .يتكهرب الشخص عندما مي ّر عبر جسمه تيّار
أكبر من .0.005 A
خاصة للكهربائيني استعمال الدائرة الكهربائية املوصوفة في
اقترح املصنع الذي يُنتِج أحذية ّ
التخطيط الذي أمامك لقياس املقاومة   RXللشخص الذي ينتعل هذا احلذاء.

S
Rx

V
R
f

لوح معدني
لوح معدني
بغرض القياس ،يقف الشخص الذي ينتعل احلذاء على لوح معدني ،وميسك بالطرف   S

موصل (انظر التخطيط) .تشمل الدائرة مصدر فرق جهد ثابت    f = 48 Vمقاومته
لسلك ِ
جدا
الداخلية قابلة لإلهمال ،ومقاومًا مقاومته  ، R = 106 Xومقياس فرق جهد مقاومته كبيرة ًّ
("النهائية") .مقياس فرق اجلهد يقيس فرق اجلهد  Vبني طرفَي املقاوم .R
هل ميكن أن تكون شدّ ة التيّار في الدائرة التي في التخطيط أكبر من 0.005 A؟ ع ّلل.
( 7درجات)

أ.

ب )1( .برهن أنّه ميكن التعبير عن مقاومة الكهربائي ،مبا في ذلك حذاؤه ، Rx ،بواسطة
		
		
     
    

f-V
التعبير  :
V

اجلهد.

R x = R.

 ،بحيث  Vهو فرق اجلهد الذي يقيسه مقياس فرق

( )2في فحص أُجري في املصنع وُجد أنّ     . V = 9.6 Vاحسب املقاومة
( 12درجة)

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

Rx

.

/يتبع في صفحة /7
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عال قيمته   . 6 kVمقاومة الكهربائي
يرغب كهربائي في إصالح خلل في جهاز يعمل بفرق جهد ٍ
مبا في ذلك احلذاء تساوي املقاومة التي حسبتَها في البند الفرعي ب (.)2
أثناء عمله يلمس الكهربائي بيده سلكً ا موجودًا بجهد قيمته   + 6 kVبالنسبة لألرض.
البندان "جـ" َو "د" يتطرّقان إلى هذه احلالة.
فسر 6( .درجات)
جـ .هل يتكهرب الكهربائي؟ ّ
د )1( .احسب عدد اإللكترونات التي مت ّر في ثانية واحدة عبر جسم الكهربائي.

      ( )2هل متّر اإللكترونات من األرض إلى الكهربائي أم من الكهربائي إلى األرض؟ ع ّلل.
             (  8درجات)

/يتبع في صفحة /8
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 .4أيون الهيدروجني( H+ ،جسيم مشحون كتلته      m Hوشحنته    ، ) q Hوأيون الهيليوم   He+ ،
(جسيم مشحون كتلته    mHe = 4mHوشحنته    ، ) qHe = qHيُسرَّعان من حالة السكون في

حقل كهربائي بواسطة فرق جهد  .Vبعد التسريع يدخل األيونان في النقطة  Aإلى حقل
مغناطيسي متجانس . B ،يدخل األيونان إلى احلقل املغناطيسي معامدين خلطوط احلقل،
ويتحرّكان في مسارين دائريني حتّى يصيبا لوح التصوير  .احلقل املغناطيسي معامد ملستوى
الصفحة (انظر التخطيط).
He+
H+

لوح التصوير

أ.

d

A

ما هو جّاتاه احلقل املغناطيسي  -يخرج من الصفحة أم يدخل إلى الصفحة؟ ع ّلل		 .
( 6درجات)

ب .هل يتغيّر مقدار سرعة األيون نَْي أثناء حركتهما في احلقل املغناطيسي؟ ع ّلل 6( .درجات)
عبّر عن إجاباتك في البندين "جـ" َو "د" بداللة البارامترات   B ، V ، qH ، mHأو قسم منها.
جـ )1( .عبّر عن زمن حركة أيون الهيدروجني    H+في احلقل املغناطيسي.
( )2ب َِكم ضعف زمن حركة أيون الهيليوم    He+أكبر من زمن حركة أيون الهيدروجني
في احلقل املغناطيسي؟ ع ّلل.
		
( 12درجة)
		
د .عبّر عن البُعد  dبني نقطتَي إصابة األيون نَْي للوح التصوير 9 (   .درجات)

/يتبع في صفحة /9
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 .5يسود في املختبر حقل مغناطيسي متجانس ، B ،يعامد األرض جّ
واتاهه إلى األعلى.
ال
موص ً
يرغب أحد الطلاّ ب في قياس مقدار احلقل .لهذا الغرض يستعمل الطالب قضيبًا ِ
أسطوانيًا   .PQيربط الطالب طرفَي القضيب بخيطني متطابقني .الطرفان اآلخران للخيطني
مربوطان بنقطتني موجودتني في نفس االرتفاع ،كما هو موصوف في التخطيط "أ" بحيث
يكون القضيب  PQموازيًا لألرض دائمً ا.

a
Q

                 

B

Q

P

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ "أ"

a

B

P

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ "ب"

افترض أنّ احلقل املغناطيسي للكرة األرضية قابل لإلهمال بالنسبة للحقل  ، Bوأنّ كتلتَي اخليطني
قابلتان لإلهمال بالنسبة لكتلة القضيب  .PQ
عندما ميرّر الطالب تيّارًا كهربائيًا في القضيب   ، PQينحرف القضيب عن مكانه .يستق ّر القضيب
كل واحد من اخليطني وبني جّ
بحيث تتكوّن زاوية    aبني ّ
االتاه العمودي ،كما هو موصوف في
التخطيط "ب".
أ.

( )1رُسم القضيب في التخطيط "جـ" بحيث نرى طرفه . P
a

B

P

         

		

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ "ﺟـ"

انسخ التخطيط"جـ" إلى دفترك ،وارسم فيه جميع القوى التي تؤثّر على القضيب  .PQ
( )2ما هو جّاتاه التيّار في القضيب  -من  Pإلى  Qأم من  Qإلى  P؟ ع ّلل.
( 8درجات)

     (انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).
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يغيّر الطالب عدّ ة مرّات شدّ ة التيّار في القضيب ،ويقيس كلّ مرّة شدّ ة التيّار ،I ،وزاوية
االنحراف . a
نتائج القياسات معروضة في اجلدول الذي أمامك.
)I (A

1

1.5

2

2.5

3

3.5

)a (c

5.7

8.5

10.0

13.5

16.7

19.3

ب .بدون االعتماد على نتائج القياسات ،طوِّر تعبيرًا رياضيًا يربط بني زاوية االنحراف		 ، a  ،
		 وشدّ ة التيّار 8(   .I ،درجات)
جـ )1( .اعتمِ د على التعبير الذي طوّرتَه في البند "ب" ،واذكر ما هما املتغيّران اللذان
توجد بينهما عالقة طردية .ع ّلل.
		
( )2ابنِ في دفترك جدو ًال يشمل قيَم املتغيّرين اللذين ذكرتَهما في البند
			
الفرعي جـ (       .)1
( )3ارسم رسمً ا بيانيًا يصف العالقة بني املتغيّرين اللذين ذكرتَهما في
البند الفرعي جـ (.)1
			
      
( 10درجات)
  

د.

		
		

معطى أنّ طول القضيب  PQهو  , = 0.2mوأنّ كتلته . m = 10gr
احسب مقدار احلقل املغناطيسي  Bمبساعدة الرسم البياني الذي رسمتَه.
(  7درجات)

   

  

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

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

		

دولة إسرائيل

מדינת ישראל

وزارة المعارف

משרד החינוך

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثانوية
א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
للممتحنين الخارج ّيين
بجروت
ب.
		
ם
אקסטרניי
לנבחנים
בגרות
ב.
َ
موعد االمتحان :صيف 2012
מועד הבחינה :קיץ תשע"ב
رقم النموذج652 ،917521 :
מספר השאלון652 ,917521 :
ملحق :قوانين ومعطيات في الفيزياء لِـ  5وحدات
נספח :נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל־  5יח"ל
ترجمة إلى العربية )(2
תרגום לערבית )(2

פיזיקה

الفيزياء

לתלמידי  5יחידות לימוד

لطلب  5وحدات تعليمية
اّ

الكهرباء

חשמל

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وثالثة أرباع ( 105دقائق).
א .משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים ( 105דק').
ب		.مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
		
ב		 .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا االمتحان خمسة أسئلة ،عليك اإلجابة
		 בשאלון זה חמש שאלות ,ומהן עליך
					 عن ثالثة أسئلة منها فقط.
לענות על שלוש שאלות בלבד.
1
1
ّ
لكل سؤال  33 3 -درجة؛  100 = 33 3 x 3درجة
לכל שאלה —  33 13נק';  100 = 33 13 x 3נק' 			
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש 						:جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
		  .1حاسبة.
			
 .1מחשבון.
		  .2ملحق قوانين ومعطيات في الفيزياء مرفق
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה
					 بالنموذج.
המצורף לשאלון.
خاصة:
ד 		.הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
				  .1أجب عن عدد األسئلة المطلوب .لن تُفحص
 .1ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת .תשובות
לשאלות נוספות לא ייבדקו( .התשובות ייבדקו						 إجابات ألسئلة إضافية( .تُفحص اإلجابات
						 حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان).
לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 .2عند ّ
حل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،
 .2בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב ,רשום את 			
הנוסחאות שאתה משתמש בהן .כאשר אתה 						 اكتب القوانين التي تستعملها .عندما
משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות ,כתוב 						 تستعمل رم ًزا ليس موجو ًدا في لوائح
במילים את פירוש הסימן .לפני שאתה מבצע 						 القوانين ،اكتب معناه بالكلمات .قبل تنفيذ
פעולות חישוב ,הצב את הערכים המתאימים 						 العمليات الحسابية ،ع ّوض الق َيم المالئمة في
حصلت عليها
َ
בנוסחאות .רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות				 القوانين .اكتب النتيجة التي
بالوحدات المالئمة .عدم كتابة القانون أو عدم
				
המתאימות .אי־רישום הנוסחה או אי־ביצוע
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة الوحدات يمكن
				
ההצבה או אי־רישום היחידות עלולים להפחית
				 أن تؤ ّدي إلى خصم درجات.
						
נקודות מהציון.
 .3כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני				  .3عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة
رياضيا يشمل
تعبيرا
ً
השאלה ,רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני 					 معطيات السؤال ،اكتب ً
جزءا منها؛ يمكن حسب
השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר
						 معطيات السؤال أو ً
أيـضا ،مثل
أســاسـية
ثـوابت
اسـتعمال
الحاجة،
						
תאוצת
להשתמש גם בקבועים בסיסיים ,כגון
ً
הנפילה החופשית  gאו המטען היסודי  						 . eتسارع السقوط الحرّ  gأو الشحنة األساسية .e
				  .4استعمل في حساباتك القيمة 10 m/s2
 .4בחישוביך השתמש בערך 10 m/s2
					 لتسارع السقوط الح ّر.
לתאוצת הנפילה החופשית		.
 .5כתוב את תשובותיך בעט .כתיבה בעיפרון 				  .5اكتب إجاباتك بقلم حبر .الكتابة بقلم رصاص
			 أو المحو بالتبكس لن ّ
يمكنا االعتراض على العالمة.
או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.
ُيسمح استعمال قلم الرصاص للرسوم فقط.
מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		

نتم ّنى لك النجاح!
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األسئلة

أجب عن ثالثة من األسئلة .5-1
(لكلّ سؤال  33 13 -درجة؛ عدد الدرجات لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
.1

يصف التخطيط "أ" هيئة محاور َ xو  . yفي نقطة أصل المحاور يتواجد في حالة سكون جسم
صغير ذو شحنة كهربائية موجبة  . Qوهناك قضيب دقيق وأملس مصنوع من مادّة عازلة ،موجود
باتّجاه عمودي على طول المحور . y
y
q;m
y0
Q
)(0,0

x

תרשים
التخطيطא"أ"

			

يُدخِ لون خرزة صغيرة ،ذات شحنة كهربائية موجبة  qوكتلة  ، mحول القضيب العمودي
فوق الشحنة  ، Qويحرّكونها إلى النقطة التي إحداثيّها  . y 0بعد أن تركوا الخرزة ،بقيت
في حالة سكون.
أ.

ارسم مخطّ ط القوى التي تؤثّر على الخرزة ،واكتب اسم القوّة بجانب كلّ متّجه.
( 5درجات)

ب .عبّر بداللة َ Qو
(  6 13درجات)

َ qو m

عن البُعد

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

y0

الذي بين الشحنتين.

/يتبع في صفحة /3

-3-

פיזיקה ,קיץ תשע"ב ,מס'  + 652 ,917521נספח

الفيزياء ،صيف  ،2012رقم  + 652 ،917521ملحق

يضعون القضيب باتّجاه أفقي على طول المحور  ، xبحيث تبقى الشحنة  Qفي نقطة أصل
ُكسبون الخرزة سرعة ابتدائية
المحاور .يُدخِ لون الخرزة حول القضيب عن يمين الشحنة  ، Qوي ِ
يسارًا باتّجاه الشحنة  ، Qويحرّرونها (انظر التخطيط "ب").
y

				

x

		

q;m

Q

)(0,0

v;x0

التخطيط ב"ب"
תרשים

عندما تصل الخرزة إلى النقطة التي إحداثيّها
يسارًا.

x0

 ،يكون مقدار سرعتها

v

واتّجاه سرعتها

جـ .عبّر بداللة معطيات السؤال عن الطاقة الكلّية للخرزة عندما تم ّر في النقطة التي
إحداثيّها ( . x 0افترض أنّ الطاقة الكهربائية الوضعية في "الالنهاية" هي صفر		 ،
أيضا 8( ).درجات)
وأنّ طاقة الثقل الوضعية على طول المحور  xهي صفر ً
د .عبّر بداللة معطيات السؤال عن أصغر بُعد ممكن ، xmin ،عن الشحنة  ، Qالذي تصل
إليه الخرزة 8( .درجات)
		
هـ .كيف يتغيّر ّ
كل واحد من المقدارين  -مقدار السرعة ومقدار التسارع  -في حركة الخرزة
		
من  x 0إلى ( xminيزداد ،يقلّ  ،يبقى ثابتًا)؟ علّل 6( .درجات)
		

/يتبع في صفحة /4
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موصل (السلك "أ").
الطلب قياس مقاومة سلك ِ
أراد أحد اّ
معطى جدول يصف التيّار كدالة لفرق الجهد على السلك.
)V(V
0
1
2
3
4
5

أ.

)I(A
0
0.19
0.39
0.57
0.79
0.96

حسب المعطيات المعروضة في الجدول ،ارسم رسمً ا بيان ّيًا يصف فرق الجهد كدالة
للتيّار ،وحدِّ د إذا كان السلك يحقّق قانون أوم في مجال المعطيات التي في الجدول.
فسر لماذا.
إذا كان يحقّق  -احسب مقاومة السلك .إذا كان ال يحقّق ّ -
( 9درجات)

		

ب .بافتراض أنّ طول السلك هو
النوعية

ρ

1m

ومقطعه هو دائرة قطرها  ، 0.5mmاحسب المقاومة

للمادّة التي ُصنع منها السلك .عبّر عن المقاومة النوعية بوحدات

X#m

(أوم متر) 7( .درجات)
بحوزة الطالب سلك آخر (السلك "ب") مصنوع من نفس المادّة التي ُصنع منها السلك "أ"،
وطوله مساوٍ لطول السلك "أ" ،لكنّ مساحة مقطعه أكبر.
جـ .حدِّ د إذا كانت مقاومة السلك "ب" أصغر من مقاومة السلك "أ" أم أكبر منها أم مساوية
فسر إجابتك.
لهاّ .
		

أضف إلى هيئة محاور الرسم البياني الذي رسمتَه في البند "أ" ،رسمً ا بيان ّيًا نوع ّيًا
ِ

يالئم السلك "ب" 9 13 ( .درجات)

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).
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يعرض التخطيط الذي أمامك رسمً ا بيان ّيًا تقريب ّيًا للتيّار كدالة لفرق الجهد (אופיין)

لمركِّ ب كهربائي يُسمّ ى صمامًا ثنائ ّيًا (ديودا) .فروق الجهد تتغيّر في المجال الذي
بين

-1V

َو .1V
)I(A
0.040
0.030
0.020
0.010

)V(V

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
-0.005

أمامك أربعة أقوال ) .(4)-(1انسخ إلى دفترك األقوال التي تالئم الرسم البياني الموصوف،
وعلّل تحديداتك.
)(1

يتغيّر التيّار بعالقة طردية مع فرق الجهد.

)(2

التيّار ثابت بدون عالقة بفرق الجهد بين قطبَي الصمام الثنائي.

)(3

ألي قطب من قطبَي الصمام الثنائي
كي يسري تيّار في الصمام الثنائي ،هناك أهمّ ية ّ
و ُِصل الجهد العالي لمصدر فرق الجهد.

)(4

عندما يسري تيّار عبر الصمام الثنائي ،تقلّ المقاومة كلّما ازداد فرق الجهد بين
قطبَي الصمام الثنائي.

		

( 8درجات)

/يتبع في صفحة /6
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الطلب بطّ ارية قوّتها الدافعة الكهربائية  fومقاومتها الداخلية .r
بحوزة أحد اّ
وصل الطالب البطّ ارية بمقاوم متغيّر  .Rيمكن تغيير مقاومة المقاوم  Rمن ( 0في النقطة
جدا) في النقطة . N
وحتّى "الالنهاية" (قيمة كبيرة ًّ
افترض أنّ أجهزة القياس مثالية.
f; r

			

)M

		

A

R
M

V

S
N

"أ"
التخطيط
		
תרשים א
فسر لماذا الطاقة التي تزوّدها البطّ ارية للدائرة ال تم ّر بكاملها إلى المقاوم المتغيّر.
ّ
أ.
( 6درجات)
قام الطالب بقياس التيّار ، I ،في الدائرة بالنسبة لمقاوَمات مختلفة للمقاوم المتغيّر ،وَحَ َس َب
القدرة ، P ،التي تتطوّر في المقاوم المتغيّر حسب المعادلة . PR = (f - I : r): I
يعرض التخطيط "ب" القدرة التي تتطوّر في المقاوم المتغيّر كدالة للتيّار في الدائرة.
)PR (W

		

5
4
3
2

)I(A

C
6

5

4

3

2

التخطيطב "ب"
			
תרשים
(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

1

B

1
0

0

/يتبع في صفحة /7

-7-

أي مقدار فيزيائي يمثّله التعبير
بّ .
جـ.
		
		

في أيّة نقطة (M

פיזיקה ,קיץ תשע"ב ,מס'  + 652 ,917521נספח

الفيزياء ،صيف  ،2012رقم  + 652 ،917521ملحق

ε - Ir

في معادلة القدرة؟ ( 5درجات)

أم  )Nوُضع التماس المتحرّك

S

عندما نتجت النقطة

التخطيط "ب" الذي أمامك ،وفي أيّة نقطة وُضع التماس المتحرّك
النقطة

B

S

C

في

عندما نتجت

فسر إجابتك 6( .درجات)
في التخطيط "ب"؟ ّ

د .احسب القوّة الدافعة الكهربائية
هـ .جد المقاومة الخارجية

R

f

للبطّ ارية ،ومقاومتها الداخلية  10( .rدرجات)

عندما تكون القدرة قصوى 6 13 ( .درجات)
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ملف مربّع الشكل  KLMNطول ضلعه  ، a = 0.1mوسلك طوله كبير
وُضع على طاولة أفقية ّ
جدا بالنسبة لطول الضلع  .aالسلك الطويل يوازي الضلع  ، KNوموجود على بُعد y = a
ًّ
عنه (انظر التخطيط).
a

M
a

I2

N

I1

يم ّر في السلك الطويل تيّار شدّ ته

I1 = 8A

L

K
a

الملف المربّع الشكل تيّار
ّ
 ،ويم ّر عبر

شدّ ته  . I2 = 5Aاتّجاها التيّا َريْن معروضان في التخطيط.
أ.

جد القوّة (مقدارها واتّجاهها) التي يؤثّر بها السلك الطويل على الضلع
( 7درجات)

KN

للملف.
ّ

الملف المربّع الشكل
ّ
ب .جد القوّة (مقدارها واتّجاهها) التي يؤثّر بها السلك الطويل على
بأكمله 7( .درجات)
الملف على السلك .فسّ ر إجابتك.
ّ
جـ .جد القوّة (مقدارها واتّجاهها) التي يؤثّر بها
( 6درجات)
		
د .حدّ د دون حساب ،إذا كان مقدار القوّة التي يؤثّر بها السلك الطويل على الضلع
العمودي  KLأكبر من أم أصغر من أم يساوي مقدار القوّة التي يؤثّر بها السلك الطويل
		
فسر إجابتك 6( .درجات)
على الضلع ّ . KN
(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

/يتبع في صفحة /9
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للملف عن السلك الطويل (بحيث يبقى الضلع KN
ّ
y

موازيًا للسلك).

أي من الرسوم البيانية "أ""-د" التالية يصف بشكل صحيح مقدار القوّة التي يؤثّر بها السلك
هـّ .
الملف كدالة للبُعد
ّ
الطويل على

y

الحث 		
ّ
(تجاهل التيّارات التي تتكوّن في المنظومة من

فسر إجابتك 7 13 ( .درجات)
الكهرومغناطيسي)؟ ّ
F

		

y

أא

a

F

y

בب

a

F

y

גجـ

a

F

y

دד

a

/يتبع في صفحة /10
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يعرض التخطيط "أ" حلقة ِ
موصلة نصف قطرها  . r = 3 cmهناك حقل مغناطيسي متجانس
يعامد مستوى الحلقة .مقدار هذا الحقل المغناطيسي يتغيّر كدالة للزمن ،كما هو معروض في
التخطيط "ب".
)B(T
0.1

		

)t(s

التخطيطא "أ"
תרשים

		
أ.
		

10 12

5

0

التخطيط "ب"
תרשים ב

احسب مقدار القوّة الدافعة الكهربائية المستحثّة في الحلقة من الثانية  t = 0وحتّى . t = 5s

( 4درجات)

ب .ارسم رسمً ا بيان ّيًا يصف القوّة الدافعة الكهربائية المستحثّة في الحلقة كدالة للزمن من
الثانية  t = 0وحتّى  10( . t = 12sدرجات)
مستحث في الحلقة ،وما هو اتّجاه التيّار
ّ
جـ .حدّ د ما هي المُ دَ د الزمنية التي يسري فيها تيّار
في كلّ مدّ ة زمنية (باتّجاه حركة عقارب الساعة أم بعكس حركة عقارب الساعة).
فسر إجابتك 7( .درجات)
ّ
		
د .المقاومة الكهربائية للحلقة هي  . R = 5Xاحسب القدرة التي تتطوّر في الحلقة
في الثانية  t = 7sوفي الثانية  6( . t = 11sدرجات)
		
بعد َوقْف تأثير الحقل المغناطيسي ،يقطعون قطعة صغيرة من الحلقة ،ويؤثّرون مجدّ دًا بالحقل
المغناطيسي المتغيّر ،كما هو موصوف في التخطيط "ب".
هـ .هل يتغيّر الرسم البياني الذي رسمتَه في البند "ب"؟ هل تتغيّر إجابتك عن البند "د"؟
فسر  6 13 ( .درجات)
ّ

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك النجاح!

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

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

		

دولة إسرائيل

מדינת ישראל

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

משרד החינוך

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثّانو ّية
א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
للممتحنين الخارج ّيين
بجروت
ب.
		
ם
אקסטרניי
לנבחנים
בגרות
ב.
َ
موعد االمتحان :صيف 2013
מועד הבחינה :קיץ תשע"ג
رقم النّموذج655 ،036002 :
מספר השאלון655 ,036002 :
ملحق :قوانين ومعطيات في الفيزياء لِـ  5وحدات تعليميّة
נספח :נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל־  5יח"ל
ترجمة إلى العرب ّية )(2
תרגום לערבית )(2

פיזיקה

الفيزياء

לתלמידי  5יחידות לימוד

لطلب  5وحدات تعليميّة
اّ

الكهرباء

חשמל

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وثالثة أرباع ( 105دقائق).
א .משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים ( 105דק').
ب		.مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
		
ב		 .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا االمتحان خمسة أسئلة ،عليك اإلجابة
		 בשאלון זה חמש שאלות ,ומהן עליך
					 عن ثالثة أسئلة منها فقط.
לענות על שלוש שאלות בלבד.
1
1
ّ
لكل سؤال  33 3 -درجة؛  100 = 33 3 x 3درجة
לכל שאלה —  33 13נק';  100 = 33 13 x 3נק' 			
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש 						:جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
		  .1حاسبة.
			
 .1מחשבון.
		  .2ملحق قوانين ومعطيات في الفيزياء مرفق
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה
					 بالنّموذج.
המצורף לשאלון.
خاصة:
ד 		.הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
				  .1أجب عن عدد األسئلة المطلوب .لن تُفحص
 .1ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת .תשובות
לשאלות נוספות לא ייבדקו( .התשובות ייבדקו						 إجابات ألسئلة إضاف ّية( .تُفحص اإلجابات
						 حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان).
לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 .2عند ّ
حل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،
 .2בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב ,רשום את 			
הנוסחאות שאתה משתמש בהן .כאשר אתה 						 اكتب القوانين التي تستعملها .عندما
משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות ,כתוב 						 تستعمل رم ًزا ليس موجو ًدا في لوائح
במילים את פירוש הסימן .לפני שאתה מבצע 						 القوانين ،اكتب معناه بالكلمات .قبل تنفيذ
פעולות חישוב ,הצב את הערכים המתאימים 						 العمل ّيات الحساب ّية ،ع ّوض الق َيم المالئمة في
حصلت عليها
َ
בנוסחאות .רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות				 القوانين .اكتب النتيجة التي
بالوحدات المالئمة .عدم كتابة القانون أو عدم
				
המתאימות .אי־רישום הנוסחה או אי־ביצוע
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة الوحدات يمكن
				
ההצבה או אי־רישום היחידות עלולים להפחית
				 أن تؤ ّدي إلى خصم درجات.
						
נקודות מהציון.
 .3כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני				  .3عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة
تعبيرا رياض ًّيا يشمل
השאלה ,רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני 					 معطيات السؤال ،اكتب ً
جزءا منها؛ يمكن حسب
השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר
						 معطيات السؤال أو ً
أيـضا ،مثل
ة
ي
أســاسـ
ثـوابت
اسـتعمال
الحاجة،
						
תאוצת
להשתמש גם בקבועים בסיסיים ,כגון
ً
ّ
הנפילה החופשית  gאו המטען היסודי  						 . eتسارع السقوط الح ّر  gأو الشحنة األساس ّية .e
				  .4استعمل في حساباتك القيمة 10 m/s2
 .4בחישוביך השתמש בערך 10 m/s2
					 لتسارع السقوط الح ّر.
לתאוצת הנפילה החופשית		.
 .5כתוב את תשובותיך בעט .כתיבה בעיפרון 				  .5اكتب إجاباتك بقلم حبر .الكتابة بقلم رصاص
			 أو المحو بالتبكس لن ّ
يمكنا االعتراض على العالمة.
או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.
ُيسمح استعمال قلم الرصاص للرسوم فقط.
מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

أجب عن ثالثة من األسئلة .5-1
(لكلّ سؤال  33 13 -درجة؛ عدد الدرجات لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
.1

معطاة كرتان ِ
موصلتان صغيرتانَ A ،و  .Bنصف قطر الكرة  Aهو ضعف نصف قطر الكرة . B
جدا بالنسبة لنصفَي قطرهما.
البُعد بين الكرتين كبير ًّ
شحنة الكرة  Aهي . + 6 $10-8 C
موصل دقيق .بعد و َْصل الكرتين تغيّرت شحنة
وصلوا الكرتين إحداهما باألخرى بواسطة سلك ِ
الكرة  ، Aوهي اآلن . + 4 $10-8 C
افترض أنّ جميع الجسيمات التي تم ّر في السلك هي إلكترونات فقط.
أ .احسب عدد اإللكترونات التي مرّت بين الكرتين 8( .درجات)
ب .هل مرّت اإللكترونات من الكرة  Aإلى الكرة  ، Bأم من الكرة  Bإلى الكرة  A؟ ع ّلل.
( 7درجات)
فسر 8( .درجات)
جـ .ما هي شحنة الكرة  Bبعد و َْصل الكرتين؟ ّ
د .هل كانت الكرة  Bمشحونة قبل و َْصل الكرتين؟ إذا كانت إجابتك ال  -علّل ،إذا كانت
إجابتك نعم  -احسب شحنتها 5( .درجات)
هـ .يفصلون الكرتين إحداهما عن األخرى ،ويضعونهما على سطح أفقيّ أملس ،مصنوع من
مادّة عازلة .يُطلِقون الكرة  Aباتّجاه الكرة  Bالثابتة في مكانها.
أمامك أربعة رسوم بيانيّة.
F

r

I

F

r

II

F

r

III

F

r

IV

أي رسم بيانيّ من الرسوم البيانيّة  IV-Iيصف بشكل صحيح مقدار القوّة
حدِّ د ّ
الكهربائيّة ، F ،التي تؤثّر على الكرة  Aكدالّة للبُعد  rبين الكرتين .ع ّلل تحديدك.
(  5 13درجات)
/يتبع في صفحة /3
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 .2من أجل تسخين كأس ماء من درجة حرارة الغرفة حتّى الغليان ،هناك حاجة لطاقة مقدارها .63,000J
أ .احسب ماذا يجب أن تكون القدرة (المتوسّ طة) لجسم التسخين كي يغلي الماء خالل
دقيقتين (افترض أنّ كلّ طاقة جسم التسخين تنتقل إلى الماء) 6( .درجات)
		
يعرض الرسم الذي أمامك منظومتين ،المنظومة "أ" والمنظومة "ب" ،كلّ واحدة من المنظومتين
مكوَّنة من كأس ماء مغموس فيها جسم تسخين .الكأسان وكمّ يّة الماء في المنظومتين متطابقة،
بينما جسما التسخين مختلفان.
كلّ واحد من جسمَ ي التسخين يُنتِج نفس القدرة  -القدرة التي حسبتَها في البند "أ".
في المنظومة "أ" ،فرق الجهد بين قطبَي جسم التسخين هو ، VAB = 240V
		
في المنظومة "ب" ،فرق الجهد بين قطبَي جسم التسخين هو . VCD = 24V
أﺳﻼك

أﺳﻼك
A B

اﳌﻨﻈﻮﻣﺔﭨ "أ"

C D

اﳌﻨﻈﻮﻣﺔﭨ "ب"

ب .احسب شدّ ة التيّار الذي يم ّر عبر ّ
كل واحد من جسمَ ي التسخين.

( 8درجات)

معطى أنّه في المنظومتين ،المقاومة الك ّليّة لألسالك التي ت َِصل جسمَ ي التسخين بمصدر فرق
الجهد هي . 0.1X
جـ .احسب ما هي القدرة التي تَنتُج في هذه األسالك في ّ
كل واحدة من المنظومتين.
( 8درجات)
د .احسب كفاءة (نجاعة) ّ
كل واحدة من المنظومتين (أَهمِ ل المقاومة الداخليّة لمصدر فرق
الجهد) 6( .درجات)
هـ .في الواليات المتّحدة فرق الجهد في شبكة الكهرباء هو  ،120Vبينما في إسرائيل فرق
الجهد هو  .240Vاعتمد على داللة النتيجتين اللتين حسبتَهما في البند "د" فقط ،وحدِّ د
في أيّة شبكة كهرباء الكفاءة هي أكبر ،في إسرائيل أم في الواليات المتّحدة.
ع ّلل تحديدك 5 13 ( .درجات)
		
/يتبع في صفحة /4
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يعرض التخطيط الذي أمامك دائرة كهربائيّة يمكن بواسطتها قياس مقاومة مجهولة لمقاوِم . R x

الدائرة مكوَّنة من المركِّ بات التالية:
 مقاوِمين مقاوَمتاهما ثابتتانَ R1 ،و R2 مقاوِم متغيّرR3 ، مصدر فرق جهد  Vمقاومته الداخليّة قابلة لإلهمال مقياس فرق جهد مثاليّ . VMRx
P1

P2

R2

R3 ; V3

a
VM

R1 ; V1

b
V
P1

من أجل قياس مقاومة  Rxيصلونه بين النقطتين
المتغيّر  R3إلى أن يبيّن مقياس فرق الجهد صفرًا.

َو  ، P2ويغيّرون مقاومة المقاوِم
R
V3 = V e R +3R o
3
x

أ .برهن أنّه عندما يبيّن مقياس فرق الجهد صفرًا ،فإنّ التعبير،
يصف فرق الجهد  V3على المقاوِم  7 13 ( . R3درجات)
ب .برهن أنّه عندما يبيّن مقياس فرق الجهد صفرًا ،يمكن حساب
		

R

التعبير  10( . Rx = R2 R3درجات)

Rx

بواسطة

1

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).
/يتبع في صفحة /5
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R1 = 30kX

R2 = 10kX

R x = 2kX

جـ .احسب مقاومة  5( . R3درجات)
استبدلوا المقاوِم  Rxبمركِّ ب آخر ،مقاومته مجهولة.
مقاومة هذا المركِّ ب تتغيّر كدالّة لدرجة الحرارة ،حسب المعطيات التي في الجدول الذي
أمامك.
مقاومة المركِّ ب كدالّة لدرجة الحرارة
درجة الحرارة
) ( oC
0
5
10
15
20
25
30
35
40

المقاومة
)(X

32,660
25,400
19,900
15,710
12,500
10,000
8,000
6,500
5,300

د .استعن بالمعطيات التي في الجدول ،وقدِّ ر درجة حرارة المركِّ ب عندما يبيّن مقياس فرق
الجهد صفرًا ،في كلّ واحدة من الحالتين ).(2)-(1
)R3 = 30kX (1

( 5درجات)

)R3 = 54kX (2

( 6درجات)
/يتبع في صفحة /6
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الطلب أن يقيس  ، B Eالمركِّ ب األفقيّ للحقل المغناطيسيّ للكرة األرضيّة.
طُ لب من أحد اّ
ال على سطح طاولة أفقيّة باتّجاه شمال  -جنوب
لغرض القياس ،مدّ الطالب سلكً ا مستقيمً ا وطوي ً
(للحقل المغناطيسيّ األرضيّ ) .وصل الطالب بالسلك على التوالي مصدر فرق جهد ومقا ِومًا
متغ ّيرًا وأميترًا .وضع الطالب بوصلة في ارتفاع
موازيًا لسطح الطاولة .غيّر الطالب االرتفاع

h

h

فوق السلك ،بحيث كان مستوى البوصلة

عدّ ة مرّات .في كلّ مرّة ضبط الطالب التيّار

بواسطة المقاوِم المتغيّر ،وفحص في أيّة شدّ ة تيّار انحرفت إبرة البوصلة بزاوية

45 o

عن االتّجاه

الذي أشارت إليه عندما لم يم ّر تيّار في السلك.
نتائج القياسات معروضة في الجدول الذي أمامك.
)h (cm
)I (A

أ.
ب.
جـ.
د.
هـ.
		

1.0

1.5

1.5

2.0

2.0

2.9

2.5

3.6

3.0

4.5

حسب المعطيات المعروضة في الجدول ،ارسم رسمً ا بيان ّيًا للتيّار ، I ،كدالّة الرتفاع
البوصلة 10( . h ،درجات)
2rB E
بيّن أنّ ميل الرسم البيانيّ هو  10( . n 0درجات)
احسب  B Eبواسطة ميل الرسم البيانيّ  6( .درجات)
كتب الطالب في الجدول أنّ التيّار الذي يالئم االرتفاع  1.5سم هو  ، 2.0Aوليس .2A
فسر لماذا 3 13 ( .درجات)
ّ
في الحالة التي ال يسري فيها تيّار في السلك ،حدِّ د  -بدون تعليل -
إذا كان القطب الشماليّ إلبرة البوصلة
) (1يتّجه إلى القطب المغناطيسيّ األرضيّ الشماليّ أم الجنوبيّ ( .درجتان)
) (2يتّجه بالتقريب إلى القطب الجغرافيّ الشماليّ أم الجنوبيّ ( .درجتان)

/يتبع في صفحة /7
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موصل لفّة دائريّة نصف قطرها  . r = 2 cmوضعت الطالبة
َبن َْت إحدى الطالبات من سلك ِ
الل ّفة الدائريّة في منطقة يسود فيها حقل مغناطيسيّ متجانس  ، Bاتّجاهه معامد لمستوى الل ّفة
الدائر ّية.
مقدار  Bيتغيّر كدالّة للزمن ، t ،كما هو موصوف في الرسم البيانيّ الذي أمامك.
)B (T

		

)t(s

أ.

0.28 0.32

0.24

0.2

0.16

0.12

0.08

0.04

0

1.92
1.76
1.60
1.44
1.28
1.12
0.96
0.80
0.64
0.48
0.32
0.16
0.00

حدِّ د إذا كانت القوّة الدافعة الكهربائيّة المستحثّة في الل ّفة الدائريّة ثابتة أم متغيّرة ،في
ّ
كل واحدة من الفترتين الزمنيّتين اللتين أمامك:
)0 # t # 0.10 sec (1
)0.14 sec # t # 0.30 sec (2

ع ّلل تحديديك.

( 10درجات)

ب .احسب القوّة الدافعة الكهربائيّة المستحثّة في الل ّفة الدائريّة في اللحظة

t = 0.06 sec

وفي

اللحظة  10( . t = 0.20 secدرجات)
(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).
/يتبع في صفحة /8
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المستحث في مركز الل ّفة الدائر ّية:
ّ
جـ .حدِّ د ما هو اتّجاه الحقل المغناطيسيّ الذي يُكوِّنه التيّار
هل هو باتّجاه مطابق التّجاه  Bأم باتّجاه معاكس التّجاه  Bأم باتّجاه معامد التّجاه  B؟ 		
		
ع ّلل 8( .درجات)
د .احسب مقدار القوّة الدافعة الكهربائيّة المستحثّة التي تَنتُج في الل ّفة الدائريّة في اللحظة
 ، t = 0.06 secعندما يكون اتّجاه الحقل المغناطيسيّ  Bموازيًا لمستوى الل ّفة الدائريّة.
فسر 5 13 ( .درجات)
ّ

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

دولة إسرائيل

מדינת ישראל

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

משרד החינוך

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثّانو ّية
א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
للممتحنين الخارج ّيين
بجروت
ب.
		
ם
אקסטרניי
לנבחנים
בגרות
ב.
َ
موعد االمتحان :صيف 2014
מועד הבחינה :קיץ תשע"ד
رقم النّموذج655 ،036002 :
מספר השאלון655 ,036002 :
ملحق :قوانين ومعطيات في الفيزياء لِـ  5وحدات تعليميّة
נספח :נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל־  5יח"ל
ترجمة إلى العرب ّية )(2
תרגום לערבית )(2

פיזיקה

الفيزياء

לתלמידי  5יחידות לימוד

لطلب  5وحدات تعليميّة
اّ

الكهرباء

חשמל

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وثالثة أرباع ( 105دقائق).
א .משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים ( 105דק').
ب		.مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
		
ב		 .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا االمتحان خمسة أسئلة ،عليك اإلجابة
		 בשאלון זה חמש שאלות ,ומהן עליך
					 عن ثالثة أسئلة منها فقط.
לענות על שלוש שאלות בלבד.
1
1
ّ
لكل سؤال  33 3 -درجة؛  100 = 33 3 x 3درجة
לכל שאלה —  33 13נק';  100 = 33 13 x 3נק' 			
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש 						:جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
		  .1حاسبة.
			
 .1מחשבון.
		  .2ملحق قوانين ومعطيات في الفيزياء مرفق
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה
					 بالنّموذج.
המצורף לשאלון.
خاصة:
ד 		.הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
				  .1أجب عن عدد األسئلة المطلوب .لن تُفحص
 .1ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת .תשובות
לשאלות נוספות לא ייבדקו( .התשובות ייבדקו						 إجابات ألسئلة إضاف ّية( .تُفحص اإلجابات
						 حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان).
לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 .2عند ّ
حل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،
 .2בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב ,רשום את 			
הנוסחאות שאתה משתמש בהן .כאשר אתה 						 اكتب القوانين التي تستعملها .عندما
משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות ,כתוב 						 تستعمل رم ًزا ليس موجو ًدا في لوائح
במילים את פירוש הסימן .לפני שאתה מבצע 						 القوانين ،اكتب معناه بالكلمات .قبل تنفيذ
פעולות חישוב ,הצב את הערכים המתאימים 						 العمل ّيات الحساب ّية ،ع ّوض الق َيم المالئمة في
حصلت عليها
َ
בנוסחאות .רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות				 القوانين .اكتب النتيجة التي
بالوحدات المالئمة .عدم كتابة القانون أو عدم
				
המתאימות .אי־רישום הנוסחה או אי־ביצוע
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة الوحدات يمكن
				
ההצבה או אי־רישום היחידות עלולים להפחית
				 أن تؤ ّدي إلى خصم درجات.
						
נקודות מהציון.
 .3כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני				  .3عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة
تعبيرا رياض ًّيا يشمل
השאלה ,רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני 					 معطيات السؤال ،اكتب ً
جزءا منها؛ يمكن حسب
השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר
						 معطيات السؤال أو ً
أيـضا ،مثل
ة
ي
أســاسـ
ثـوابت
اسـتعمال
الحاجة،
						
תאוצת
להשתמש גם בקבועים בסיסיים ,כגון
ً
ّ
הנפילה החופשית  gאו המטען היסודי  						 . eتسارع السقوط الحرّ  gأو الشحنة األساس ّية .e
				  .4استعمل في حساباتك القيمة 10 m/s2
 .4בחישוביך השתמש בערך 10 m/s2
					 لتسارع السقوط الح ّر.
לתאוצת הנפילה החופשית		.
 .5כתוב את תשובותיך בעט .כתיבה בעיפרון 				  .5اكتب إجاباتك بقلم حبر .الكتابة بقلم رصاص
			 أو المحو بالتپكس لن ّ
يمكنا االعتراض على العالمة.
או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.
ُيسمح استعمال قلم الرصاص للرسوم فقط.
מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

أجب عن ثالثة من األسئلة .5-1
(لكلّ سؤال  33 13 -درجة؛ عدد الدرجات لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
.1

منظومات كهربائيّة كثيرة ،على سبيل المثال منظومة تسريع الجسيمات ،تشمل ألواحً ا مشحونة
كالمنظومة المعروضة أمامك.
جدا ومشحونة ، C ، B ، A :موضوعة بحيث تكون موازية
تشمل المنظومة ثالثة ألواح طويلة ًّ
لبعضها البعض في أبعاد مختلفة ،كما هو موصوف في الرسم التوضيحيّ  .في مركز اللوح B
يوجد ثقب صغير.
الرسم البيانيّ الذي أمامك يصف الجهد الكهربائيّ بين األلواح.
C

A

B

)V(V

100
)0.75 1.00 x(m

0.25 0.50

- 100
- 200

أ.
		

A

واللوح  ، Bواتّجاه الحقل الكهربائيّ بين

حدِّ د اتّجاه الحقل الكهربائيّ بين اللوح
اللوح  Bواللوح  .Cع ّلل تحديديك 6( .درجات)

ب .احسب شدّ ة الحقل الكهربائيّ بين اللوح
الكهربائيّ بين اللوح

B

واللوح

C

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

 Aواللوح ( E AB ) B

)  7 13 ( . ( EBCدرجات)

 ،وشدّ ة الحقل

/يتبع في صفحة /3

-3-

פיזיקה ,קיץ תשע"ד ,מס'  + 655 ,036002נספח

الفيزياء ،صيف  ،2014رقم  + 655 ،036002ملحق

يُحرَّر جسيم مشحون بشحنة سالبة من حالة السكون من مركز اللوح .A
جـ.

فسر لماذا حركة الجسيم بين اللوح A
ّ

واللوح

B

هي حركة متساوية التسارع (أ ِ
َهمل

قوّة الجاذبيّة التي تؤثّر على الجسيم) 6( .درجات)
د .احسب السرعة القصوى للجسيم أثناء حركته بين اللوح
معطى أنّ  :كتلة الجسيم

m = 8 #10-25 kg

A

واللوح . B

وشحنة الجسيم . q = - 6.4 #10-19 C

( 8درجات)
هـ .ينتقل الجسيم إلى المنطقة التي بين اللوح

B

واللوح

C

عبر الثقب الصغير الذي

في اللوح .B
هل يصل الجسيم إلى اللوح  C؟ ع ّلل 6( .درجات)

/يتبع في صفحة /4
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قامت طالبة بتركيب دائرتين كهربائيّتين تشمالن نفس المركِّ بات:
بطّ اريّة قوّتها الدافعة الكهربائيّة  fومقاومتها الداخليّة  ، rومقا ِو ًما متغ ِّي ًرا
جهد  ، Vومقياس تيّار ( Aانظر التخطيط "أ" والتخطيط "ب").

 ، Rومقياس فرق

f, r

-

-

+

B

A

B

A

R
V

R
V

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﭨ"أ"

أ.

f, r
+

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﭨ"ب"

ركَّ بت الطالبة في الدائرتين مقياس تيّار غير مثاليّ  .حدِّ د إذا كان فرقا الجهد اللذان يُقاسان
فسر لماذا.
في الدائرتين متساويين أم غير متساويين .إذا كانا متساويين — ّ
إذا كانا غير متساويين — حدِّ د في أيّة دائرة كان فرق الجهد أكبر ،وفسّ ر لماذا.
( 8درجات)

مثالي.
قامت الطالبة باستبدال مقياس التيّار في الدائرة الموصوفة في التخطيط "أ" ،بمقياس تيّار ّ
أجرت الطالبة تجربة غيّرت فيها عدّ ة مرّات مقاومة المقاوِم المتغيِّر.
نتائج التجربة معروضة في الجدول الذي أمامك.
)I (A

)V(V

0.2

0.79

0.3

0.60

0.4

0.36

0.5

0.20

0.6
0

ب .ارسم رسمً ا بيان ّيًا لفرق الجهد كدالّة لشدّ ة التيّار ،حسب قياسات الطالبة 7( .درجات)
جـ .اعتمِ د على الرسم البيانيّ  ،واحسب القوّة الدافعة الكهربائيّة ) (fوالمقاومة الداخليّة )(r
للبطّ اريّة 8( .درجات)
د .هل هناك طريقة لقياس مباشر (بدون حساب) للقوّة الدافعة الكهربائيّة للبطّ اريّة؟
فسر لماذا 4( .درجات)
إذا كانت إجابتك نعم  -اشرح كيف .إذا كانت إجابتك ال ّ -
هـ .هل هناك طريقة لقياس مباشر (بدون حساب) للمقاومة الداخليّة للبطّ اريّة؟
فسر لماذا 6 13 ( .درجات)
إذا كانت إجابتك نعم  -اشرح كيف .إذا كانت إجابتك ال ّ -
/يتبع في صفحة /5
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يعرض الرسم التوضيحيّ الذي أمامك دائرة كهربائيّة موصولة فيها أربعة مقاوِمات وبطّ اريّة مثاليّة
قوّتها الدافعة الكهربائيّة  . fشدّ ة التيّار الذي يم ّر عبر البطّ اريّة مشار إليها بِـ . I
R2 = 2R

R1 = R

R3 = 3R

-

I

f

+

R 4 = 4R

أ.

حدِّ د إذا كان فرق الجهد على المقاوِم

R3

أكبر من فرق الجهد على المقاوِم

R4

أم أصغر منه أم مساويًا له .ع ّلل تحديدك 6( .درجات)
ب .احسب فرق الجهد على كلّ مقاوِم ،وعبِّر عنه بداللة

f

فقط 6( .درجات)

تصاعدي ،حسب القدرة المتطوِّرة في كلّ واحد منها.
ّ
جـ .رتِّب أربعة المقاوِمات بترتيب
ع ّلل 6( .درجات)
د .يستبدلون المقاوِم  R 4بمقاوِم مقاومته أكبر .حدِّ د إذا كانت تتغيّر شدّ ة التيّار الذي يم ّر
عبر المقاوِم  . R1إذا كانت تتغيّر ،كيف تتغيّر؟ ع ّلل تحديدك 8( .درجات)
هـ .يستبدلون المقاوِم

R4

بخيط عازل .احسب شدّ ة التيّار الذي يم ّر عبر ّ
كل واحد من ثالثة

المقاوِمات.
عبِّر عن إجابتك بداللة  — Iشدّ ة التيّار في الدائرة األصليّة 7 13 ( .درجات)

/يتبع في صفحة /6
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موصل.
طلب من حالة السكون إطارًا مر ّبعًا مصنوعً ا من سلك ِ
لغرض تجربة ،حرّرت مجموعة اّ
أثناء سقوطه ،يم ّر اإلطار عبر منطقة فيها حقل مغناطيسيّ اتّجاهه إلى داخل الصفحة
(انظر الرسم التوضيحيّ ).
انتبه :الحقل ال يؤثّر على أرضيّة الغرفة.
عمودي ولم ي َْستَدِ ْر في الهواء حتّى وصوله إلى األرضيّة.
ّ
سقط اإلطار بشكل
إﻃﺎر
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﺣﻘﻞ
ّ

#
#
#
#

#
#
#
#

#
#
B#
#

أرﺿ ّﻴﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ
يمكن تقسيم حركة اإلطار إلى ثالث مراحل:
 iمنذ بداية دخول اإلطار إلى الحقل المغناطيسيّ وحتّى كان ك ّله داخل الحقل المغناطيسيّ .
 iiعندما كان اإلطار كلّه داخل الحقل المغناطيسيّ وتحرّك داخله.
 iiiمنذ لحظة بدء اإلطار بالخروج من الحقل المغناطيسيّ وحتّى خروجه منه تمامًا.
أ .أثناء ّ
كل واحدة من المراحل  ، iii-iاذكر القوى التي تؤثّر على اإلطار ،وحدِّ د إذا كانت
محصلة القوى التي تؤثّر عليه تكبر أم تصغر أم ال تتغيّر .ع ّلل تحديداتك 12( .درجة)
ّ
ّ
لكل واحدة من المراحل : iii-i
ب.
حدِّ د إذا م ّر تيّار عبر اإلطار ،وإذا م َّر — ما هو اتّجاه التيّار (باتّجاه حركة عقارب الساعة أم
فسر لماذا 9( .درجات)
باالتّجاه المعاكس لحركة عقارب الساعة)؛ إذا لم يم ّر تيّار — ّ
معطى أنّ  :كتلة اإلطار  ، m = 0.1 kgطول ضلعه  ، x = 0.5 mمقاومته . R = 1X
شدّ ة الحقل المغناطيسيّ . B = 0.5 T
في لحظة معيّنة أثناء سقوط اإلطار ،كان تسارعه صفرًا ) .( a = 0
جـ .احسب شدّ ة التيّار الذي يم ّر في اإلطار في هذه اللحظة ،واذكر اتّجاهه 7( .درجات)
د .احسب سرعة حركة اإلطار في هذه اللحظة 5 13 ( .درجات)
/يتبع في صفحة /7
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في سلسلة تجارب معيّنة ،بحثوا سلوك جسيمات مشحونة في منطقة ُأثِّر فيها بحقل مغناطيسيّ
وبحقل كهربائيّ  .شحنة كلّ جسيم هي  + qوكتلته هي . m
(أَهمِ ل تأثير قوّة الجاذبيّة).
في المرحلة األولى ،أثّروا في المنطقة بحقل مغناطيسيّ  Bفقط ،باالتّجاه الموجب للمحور . x
أدخلوا الجسيمات المشحونة إلى الحقل المغناطيسيّ بسرعة مقدارها  . vوُجد أنّ الجسيمات
استمرّت في التحرّك ّ
بخط مستقيم.
أ.

تحرّكت الجسيمات بموازاة أحد المحاور  z , y , xالمعروضة في هيئة المحاور التي في
التخطيط "أ".
أي محور تحرّكت الجسيمات .ع ّلل تحديدك.
حدِّ د بموازاة ّ

( 6درجات)

z
x
0
y

التخطيط "أ"
في المرحلة الثانية ،باإلضافة إلى الحقل المغناطيسيّ

B

أيضا بحقل كهربائيّ  ، Eباالتّجاه
أثّروا ً

الموجب للمحور . y
ب .حرَّروا الجسيمات من حالة السكون في منطقة التجربة.
		

بخط مستقيم أم تحرّكت ّ
بخط
حدِّ د إذا بقيت الجسيمات في حالة سكون أم تحرّكت ّ
ُم ْن حَ ٍن .ع ّلل 6( .درجات)

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).

/يتبع في صفحة /8
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في تجربة أخرى ،في منطقة أثّر فيها الحقالن ،تحرّكت الجسيمات بموازاة المحور  ، zوبعد ذلك
انتقلت إلى منطقة أخرى أثّر فيها الحقل المغناطيسيّ فقط (انظر التخطيط "ب").
B

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

ﻣﺼﺪرﭨاﻟﺠﺴﻴﻤﺎت
التخطيط "ب"
جـ .تتحرّك الجسيمات ّ
بخط مستقيم في المنطقة التي يؤثّر فيها الحقالن ،فقط عندما تتحقّق
عالقة معيّنة بين شدّ تَي الحقلين وبين مقدار سرعة الجسيمات.
ِ
فصل اعتباراتك 9( .درجات)
اعتمد على مبادئ فيزيائيّة ،وَجِ د هذه العالقةّ .
د .صف بالكلمات مسار الجسيمات في المنطقة التي يؤثّر فيها الحقل المغناطيسيّ فقط.
( 4درجات)
هـ .استعمِ ل البارامترات ، m ، q ، E ، B :وطوِّر معادلة تُبيِّن أنّ المنظومة الموصوفة في

التخطيط "ب" يمكنها أن تُستعمَ ل لفصل نظائر لعنصر ما عن بعضها 8 13 ( .درجات)

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

دولة إسرائيل

מדינת ישראל

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

משרד החינוך

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثّانو ّية
א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
للممتحنين الخارج ّيين
بجروت
ب.
		
ם
אקסטרניי
לנבחנים
בגרות
ב.
َ
موعد االمتحان :صيف 2015
מועד הבחינה :קיץ תשע"ה2015 ,
رقم النّموذج655 ،036002 :
מספר השאלון655 ,036002 :
ملحق :قوانين ومعطيات في الفيزياء لِـ  5وحدات تعليميّة
נספח :נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל־  5יח"ל
ترجمة إلى العرب ّية )(2
תרגום לערבית )(2

פיזיקה

الفيزياء

לתלמידי  5יחידות לימוד

لطلب  5وحدات تعليميّة
اّ

الكهرباء

חשמל

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وثالثة أرباع ( 105دقائق).
א .משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים ( 105דק').
ب		.مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
		
ב		 .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا االمتحان خمسة أسئلة ،عليك اإلجابة
		 בשאלון זה חמש שאלות ,ומהן עליך
					 عن ثالثة أسئلة منها فقط.
לענות על שלוש שאלות בלבד.
1
1
ّ
لكل سؤال  33 3 -درجة؛  100 = 33 3 x 3درجة
לכל שאלה —  33 13נק';  100 = 33 13 x 3נק' 			
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש 						:جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
		  .1حاسبة.
			
 .1מחשבון.
		  .2ملحق قوانين ومعطيات في الفيزياء مرفق
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה
					 بالنّموذج.
המצורף לשאלון.
خاصة:
ד 		.הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
				  .1أجب عن عدد األسئلة المطلوب .لن تُفحص
 .1ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת .תשובות
לשאלות נוספות לא ייבדקו( .התשובות ייבדקו						 إجابات ألسئلة إضاف ّية( .تُفحص اإلجابات
						 حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان).
לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 .2عند ّ
حل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،
 .2בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב ,רשום את 			
הנוסחאות שאתה משתמש בהן .כאשר אתה 						 اكتب القوانين التي تستعملها .عندما
משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות ,כתוב 						 تستعمل رم ًزا ليس موجو ًدا في لوائح
במילים את פירוש הסימן .לפני שאתה מבצע 						 القوانين ،اكتب معناه بالكلمات .قبل تنفيذ
פעולות חישוב ,הצב את הערכים המתאימים 						 العمل ّيات الحساب ّية ،ع ّوض الق َيم المالئمة في
حصلت عليها
َ
בנוסחאות .רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות				 القوانين .اكتب النتيجة التي
بالوحدات المالئمة .عدم كتابة القانون أو عدم
				
המתאימות .אי־רישום הנוסחה או אי־ביצוע
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة الوحدات يمكن
				
ההצבה או אי־רישום היחידות עלולים להפחית
				 أن تؤ ّدي إلى خصم درجات.
						
נקודות מהציון.
 .3כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני				  .3عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة
تعبيرا رياض ًّيا يشمل
השאלה ,רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני 					 معطيات السؤال ،اكتب ً
جزءا منها؛ يمكن حسب
השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר
						 معطيات السؤال أو ً
أيـضا ،مثل
ة
ي
أســاسـ
ثـوابت
اسـتعمال
الحاجة،
						
תאוצת
להשתמש גם בקבועים בסיסיים ,כגון
ً
ّ
הנפילה החופשית  gאו המטען היסודי  						 . eتسارع السقوط الحرّ  gأو الشحنة األساس ّية .e
				  .4استعمل في حساباتك القيمة 10 m/s2
 .4בחישוביך השתמש בערך 10 m/s2
					 لتسارع السقوط الح ّر.
לתאוצת הנפילה החופשית		.
 .5כתוב את תשובותיך בעט .כתיבה בעיפרון 				  .5اكتب إجاباتك بقلم حبر .الكتابة بقلم رصاص
			 أو المحو بالتپكس لن ّ
يمكنا االعتراض على العالمة.
או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.
ُيسمح استعمال قلم الرصاص للرسوم فقط.
מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

أجب عن ثالثة من األسئلة .5-1
(لكلّ سؤال  33 13 -درجة؛ عدد الدرجات لكلّ بند مسجّ ل في نهايته).
.1

يعرض التخطيط  1الذي أمامك شحنة ُنقَطيّة  Qوعدّ ة خطوط حقل للحقل الذي يتكوّن حولها
ومقطعًا لعدّ ة أسطح متساوية الجهد( .في هذا السؤال ،الجهد في الالنهاية هو صفر).

Q
A
التخطيط 1

أ.

هل الشحنة

Q

موجبة أم سالبة؟ ع ّلل 5( .درجات)

ب .معطى أنّه :في النقطة

A

 ،التي تقع على بُعد

(انظر التخطيط  ،)1شدّ ة الحقل الكهربائيّ هي
احسب مقدار الشحنة . Q

							

d = 10 cm
V
. E = 100 m

عن الشحنة

Q

( 5درجات)

/يتبع في صفحة /3
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ُحضرون شحنة ُنقَطيّة إضافيّة ، q ،إلى نقطة واقعة عن يسار الشحنة  ، Qوبالقرب منها.
ي ِ
يعرض التخطيط  2الذي أمامك الشحنتين النقطيّتينَ Q ،و  ، qوعدّ ة خطوط حقل للحقل
الذي يتكوّن بواسطة الشحنتين.
انتبه :في التخطيط  2لم ي َُشر إلى اتّجاهات خطوط الحقل ،والتخطيط متماثل من جانبَي
المستقيم . ,
,

B
q

Q
L
N
M

D

التخطيط 2

جـ .حدِّ د ما هي الشحنة

q

(مقدارها وإشارتها) .ع ّلل 8( .درجات)

د .النقطة  Bتقع على بُعدين متساويين عن الشحنتين النقطيّتين (انظر التخطيط .)2
) (1هل شدّ ة الحقل الكهربائيّ في النقطة  Bتساوي صفرًا أم ال تساوي صفرًا؟ ع ّلل.
) (2هل الجهد الكهربائيّ في النقطة  Bيساوي صفرًا أم ال يساوي صفرًا؟ ع ّلل.
		

( 10درجات)
هـ .النقاط  D ، M ، N ، Lتقع على خطوط الحقل التي تظهر في التخطيط . 2
معلوم أنّه من أجل نقل شحنة معيّنة من النقطة  Dإلى النقطة  Nفي المسار
 N ! M ! L ! Dهناك حاجة لتنفيذ شغل مقداره . W = 15 $10-3 J
ما هو الشغل المطلوب من أجل نقل نفس الشحنة من النقطة  Nمباشر ًة إلى النقطة  D؟
ع ّلل 5 13 ( .درجات)
/يتبع في صفحة /4
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قام طالبان يتعلّمان الفيزياء ،كريمة وكريم ،ببحث دائرة كهربائيّة لمصباح جيبّ .
فكك الطالبان
مصباح جيب قديمً ا وكَ وَّنا دائرة كهربائيّة تشمل مركِّ باته  -المبة وبطّ اريّة ومفتاحً ا .أضاف
الطالبان إلى هذه المركِّ بات أسالك توصيل مثاليّة ومقياسين متعدّ دَي القياس مثاليّين ،أحدهما
يُستعمَ ل مقياسً ا لفرق الجهد واآلخر مقياسً ا للتيّار.
أمامك صورة للدائرة الكهربائيّة التي ركَّ بها الطالبان.
مفتاح

المبة
أ.

الصورة 1

ارسم في دفترك رسمً ا تخطيط ّيًا للدائرة الكهربائيّة .استعمِ ل اإلشارات المتّبعة 5( .درجات)

سجّ ل الطالبان مرّتين قراءة جهازَي القياس  -عندما كان المفتاح مفتوحً ا (الالمبة غير مضيئة)،
وعندما كان المفتاح مغلقًا (الالمبة مضيئة).
الجدول الذي أمامك يعرض نتائج القياسات.
القراءة مقياس فرق الجهد
المفتاح
)V(V

مفتوح
مغلق

1.50
1.35

مقياس التيّار
)I(A
0.0
0.3

أيضا عندما يكون المفتاح مغلقًا،
ب (1) .قال كريم إنّه قبل القياسات ،كان قد افترض أنّه ً
ستكون قراءة مقياس فرق الجهد  - 1.5 Vالقيمة المسجَّ لة على البطّ اريّة.
فسر لماذا يوجد فرق بين فرق الجهد الذي قيس عندما كان المفتاح مغلقًا وبين
ّ
القيمة المسجَّ لة على البطّ اريّة.
) (2احسب المقاومة الداخليّة للبطّ اريّة.
( 11درجة)
/يتبع في صفحة /5
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موصل عديم
جـ .احسب شدّ ة التيّار في البطّ اريّة عند و َْصل قط َبيْها فيما بينهما بواسطة سلك ِ
تماس) 4( .درجات)
ّ
المقاومة (تيّار
أضاف الطالبان المبة أخرى إلى الدائرة ،مطابقة لالمبة المصباح .وصل الطالبان الالمبتين ،كما
هو موصوف في الصورة .2

الصورة 2

د.

		

) (1حدِّ د هل قراءة مقياس التيّار في هذه الدائرة الكهربائيّة أكبر من 0.3A

أم أصغر من

)(2

1.35V

هذه القيمة أم مساوية لها .ع ّلل تحديدك.
حدِّ د هل قراءة مقياس فرق الجهد في هذه الدائرة الكهربائيّة أكبر من
أم أصغر من هذه القيمة أم مساوية لها .ع ّلل تحديدك.

( 10درجات)
ال على البطّ اريّة. 1,200 mAh :
هـ .الحظت كريمة معطً ى إضاف ّيًا مسجَّ ً
وجد الطالبان أنّ معنى هذا المعطى هو  1,200ميلي أمبير  #الساعة.

فصل اعتباراتك 3 13 ( .درجات)
حدِّ د ما هو المقدار الفيزيائيّ الذي يمثّله هذا المعطىّ .
/يتبع في صفحة /6
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في الدائرة المعروضة في التخطيط  1الذي أمامك و ُِصل جسم تسخين مقاومته ، R = 23X
ومقاوِم متغيّر  MFمقاومته القصوى  ، R = 23Xومصدر فرق جهد قوّته الدافعة الكهربائيّة
 f = 230 Vومقياسان للتيّار َ A1و . A2
مقاوَمات جميع المركِّ بات قابلة لإلهمال ،باستثناء مقاوَمتَي المقاوِمين.
f
-

F
A2

ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﻘﺎ ِوم ّ

N

A1

+

M

ﺟﺴﻢ ﺗﺴﺨﲔ
التخطيط 1

أ.

التماس المتحرّك من النقطة  Mباتّجاه النقطة . F
ّ
يحرّكون
أمامك أربعة أقوال  . iv-iحدِّ د ما هو القول الصحيح وع ّلل تحديدك.
 iقراءة  A1تزداد ،وقراءة  A2تقلّ .
 iiقراءة  A1تقلّ  ،وقراءة  A2تزداد.
 iiiقراءتا َ A1و  A2تزدادان.
تقلن.
 ivقراءتا َ A1و  A2اّ
( 3درجات)

التماس
ّ
يعيدون نقطة

N

إلى منتصف المقاوِم المتغيّر . MF

ب .احسب المقدارين التاليين:
) (1شدّ ة التيّار في جسم التسخين.
) (2كمّ يّة الحرارة التي تتطوّر في جسم التسخين خالل
( 14درجة)

5

دقائق.

جـ .احسب كفاءة الدائرة ،بافتراض أنّ الحرارة التي تتطوّر في جسم التسخين تُستغَلّ بكاملها،
والحرارة التي تتطوّر في المقاوِم المتغيّر ال تُستغَلّ بتاتًا.

( 7درجات)
/يتبع في صفحة /7
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د .يُضيفون إلى الدائرة سلكً ا عديم المقاومة يصل بين النقطتين

َ Mو D

(انظر التخطيط .)2

f
-

F
A2

N

ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﻘﺎ ِوم ّ

M

+

A1
D

ﺟﺴﻢ ﺗﺴﺨﲔ
التخطيط 2
)(1
)(2

		

A1

في هذه الدائرة أكبر من قراءة مقياس التيّار

A2

أم أصغر

هل قراءة مقياس التيّار
منها أم مساوية لها؟ ع ّلل.
حدِّ د هل كفاءة هذه الدائرة أكبر من كفاءة الدائرة التي حسبتَها في إجابتك عن
البند "جـ" أم أصغر منها أم مساوية لها .ع ّلل تحديدك.

(  9 13درجات)

/يتبع في صفحة /8
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الطلب .وضع الطالب ميزانًا رقم ّيًا على طاولة
يصف التخطيط الذي أمامك تجربة أجراها أحد اّ
وشغّله .قراءة الميزان كانت .0
العلوي للميزان .أُشير إلى قطبَي
ّ
بعد ذلك وضع الطالب مغناطيس حِ دْ وة حصان على السطح
المغناطيس في التخطيط بالحرفين َ Dو .E
ال بين قطبَي المغناطيس ،كما هو موصوف في التخطيط:
موص ً
وفي النهاية مرّر الطالب سلكً ا ِ
السلك ليس موضوعً ا على سطح الميزان وليس على المغناطيس ،واتّجاهه معامد التّجاه خطوط
الحقل المغناطيسيّ التي مصدرها من المغناطيس .السلك موصول على التوالي بمصدر فرق جهد
وبمقياس تيّار ( ال يظهران في التخطيط).
ِض أنّ الحقل المغناطيسيّ في منطقة الميزان هو ثابت ،وأنّ طول قطعة السلك الموجودة في
افتر ْ
الحقل المغناطيسيّ هو . , = 0.1 m
في إجاباتك أهمِ ل تأثيرات الحقل المغناطيسيّ للكرة األرضيّة على منظومة التجربة.
اﻟﺘﻴﺎر
ّاﲡﺎﻩ ّ
ﺳﻠﻚ

D

E

/يتبع في صفحة /9
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َم َّر َر الطالب في السلك تيّارات ب ِِشدَ د متعدّ دة .في كلّ تمرير تيّار ،قاس الطالب شدّ ة التيّار في
السلك وقراءة الميزان .نتائج القياسات معروضة في السطرين  2 ، 1في الجدول الذي أمامك.
في نهاية التجربة أنقص الطالب من كلّ واحدة من قيَم قراءة الميزان التي قاسها (السطر  2في
الجدول) قيمة قراءة الميزان التي نتجت في شدّ ة تيّار صفر .نتائج هذه الحسابات هي قيَم القوّة F
(السطر  3في الجدول).
 1شدّ ة التيّار في السلك (A) I -

 2قراءة الميزان )(N
 3القوّة (N) F

0

4

8

12

16

20

1.500

1.509

1.524

1.530

1.548

1.555

0

0.009

0.024

0.030

0.048

0.055

أ .استعن بالمعطيات التي في الجدول واحسب كتلة المغناطيس 3( .درجات)
ب .عندما كانت شدّ ة التيّار  4Aكان اتّجاه التيّار كما هو موصوف في التخطيط.
هل غَ َّي َر الطالب اتّجاه التيّار أثناء التجربة؟ ع ّلل.
( 6درجات)
جـ .هل قطب المغناطيس المشار إليه بِـ
الجنوبيّ ) (S؟ ع ّلل 8( .درجات)
د.

)(1
)(2

D

هو القطب الشماليّ

)(N

للمغناطيس أم قطبه

ارسم في دفترك رسمً ا بيان ّيًا مبعثرًا (رسم بيانيّ نقاط) للقوّة ( Fالسطر  3في
الجدول) كدالّة لشدّ ة التيّار في السلك ( I -السطر  1في الجدول).
خط توجُّ ه خطّ ّيًا إلى الرسم البيانيّ المبعثر.
أضف ّ
ِ

		

( 10درجات)
هـ .احسب شدّ ة الحقل المغناطيسيّ في منطقة الميزان 6 13 ( .درجات)
/يتبع في صفحة /10
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موصل ومتجانس
يعرض التخطيط الذي أمامك إطارًا مر ّبعًا  . ABCDاإلطار مصنوع من سلك ِ
مقاومته الك ّليّة هي . R
يشدّ ون اإلطار بسرعة ثابتة مقدارها  vواتّجاهها على طول امتداد القطر  ACللمربّع ،كما هو
موصوف في التخطيط.

N

M

v

B

A

C

D

# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #
# # # # # # #

K

في المنطقة التي اثنان من حدودها هما َ MNو  MKاللذان يعامد أحدهما اآلخر ،يوجد حقل
مغناطيسيّ متجانس مقداره  Bواتّجاهه إلى داخل الصفحة (انظر التخطيط).
في اللحظة  t 0 = 0الرأس  Cلإلطار يصل إلى الرأس  Mلمنطقة الحقل المغناطيسيّ  ،وضلعا
المربّع َ ABو  ADموازيان بالتالؤم للضلعين َ MNو  MKلمنطقة الحقل المغناطيسيّ .
في اللحظة  t = Tالرأس  Aيصل إلى الرأس . M
 tهي لحظة ما بين اللحظة  t 0واللحظة . T
أ (1) .لماذا يسري في السلك تيّار في اللحظة  t؟
) (2هل اتّجاه التيّار في السلك في اللحظة  tهو باتّجاه حركة عقارب الساعة أم باالتّجاه 		
المعاكس التّجاه حركة عقارب الساعة؟ ع ّلل.
( 8درجات)
/يتبع في صفحة /11
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ب .في البنود الفرعيّة ) (3)-(1التي أمامك ،عبِّر عن المقادير في اللحظة  tبداللة معطيات السؤال
( َ Bو َ vو َ Rو ( )tأو بداللة قسم منها).
) (1التدفّق المغناطيسيّ عبر المربّع المحدَّ د بواسطة اإلطار.
) (2القوّة الدافعة الكهربائيّة المستحثّة في السلك.
) (3شدّ ة التيّار في السلك.
( 20درجة)
جـ .هل في الفترة الزمنيّة التي بين
(  5 13درجات)

t0

َو

T

تكون شدّ ة التيّار في اإلطار ثابتة؟ ع ّلل.

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

دولة إسرائيل

מדינת ישראל

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

משרד החינוך

نوع االمتحان :أ .بجروت للمدارس الثّانو ّية
א .בגרות לבתי"ס על־יסודיים
סוג הבחינה:
للممتحنين الخارج ّيين
بجروت
ب.
		
ם
אקסטרניי
לנבחנים
בגרות
ב.
َ
موعد االمتحان :صيف 2016
מועד הבחינה :קיץ תשע"ו2016 ,
رقم النّموذج655 ،036002 :
מספר השאלון655 ,036002 :
ملحق :قوانين ومعطيات في الفيزياء لِـ  5وحدات تعليميّة
נספח :נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל־  5יח"ל
ترجمة إلى العرب ّية )(2
תרגום לערבית )(2

פיזיקה

الفيزياء

לתלמידי  5יחידות לימוד

لطلب  5وحدات تعليميّة
اّ

الكهرباء

חשמל

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وثالثة أرباع ( 105دقائق).
א .משך הבחינה :שעה ושלושה רבעים ( 105דק').
ب		.مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
		
ב		 .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا االمتحان خمسة أسئلة ،عليك اإلجابة
		 בשאלון זה חמש שאלות ,ומהן עליך
					 عن ثالثة أسئلة منها فقط.
לענות על שלוש שאלות בלבד.
1
1
ّ
لكل سؤال  33 3 -درجة؛  100 = 33 3 x 3درجة
לכל שאלה —  33 13נק';  100 = 33 13 x 3נק' 			
ג 		.חומר עזר מותר בשימוש 						:جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها:
		  .1حاسبة.
			
 .1מחשבון.
		  .2ملحق قوانين ومعطيات في الفيزياء مرفق
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה
					 بالنّموذج.
המצורף לשאלון.
خاصة:
ד 		.הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
				  .1أجب عن عدد األسئلة المطلوب .لن تُفحص
 .1ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת .תשובות
לשאלות נוספות לא ייבדקו( .התשובות ייבדקו						 إجابات ألسئلة إضاف ّية( .تُفحص اإلجابات
						 حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان).
לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 .2عند ّ
حل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،
 .2בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב ,רשום את 			
הנוסחאות שאתה משתמש בהן .כאשר אתה 						 اكتب القوانين التي تستعملها .عندما
משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות ,כתוב 						 تستعمل رم ًزا ليس موجو ًدا في لوائح
במילים את פירוש הסימן .לפני שאתה מבצע 						 القوانين ،اكتب معناه بالكلمات .قبل تنفيذ
פעולות חישוב ,הצב את הערכים המתאימים 						 العمل ّيات الحساب ّية ،ع ّوض الق َيم المالئمة في
حصلت عليها
َ
בנוסחאות .רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות				 القوانين .اكتب النتيجة التي
بالوحدات المالئمة .عدم كتابة القانون أو عدم
				
המתאימות .אי־רישום הנוסחה או אי־ביצוע
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة الوحدات يمكن
				
ההצבה או אי־רישום היחידות עלולים להפחית
				 أن تؤ ّدي إلى خصم درجات.
						
נקודות מהציון.
 .3כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני				  .3عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة
تعبيرا رياض ًّيا يشمل
השאלה ,רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני 					 معطيات السؤال ،اكتب ً
جزءا منها؛ يمكن حسب
השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר
						 معطيات السؤال أو ً
أيـضا ،مثل
ة
ي
أســاسـ
ثـوابت
اسـتعمال
الحاجة،
						
תאוצת
להשתמש גם בקבועים בסיסיים ,כגון
ً
ّ
הנפילה החופשית  gאו המטען היסודי  						 . eتسارع السقوط الح ّر  gأو الشحنة األساس ّية .e
				  .4استعمل في حساباتك القيمة 10 m/s2
 .4בחישוביך השתמש בערך 10 m/s2
					 لتسارع السقوط الح ّر.
לתאוצת הנפילה החופשית		.
 .5כתוב את תשובותיך בעט .כתיבה בעיפרון 				  .5اكتب إجاباتك بقلم حبر .الكتابة بقلم رصاص
			 أو المحو بالتپكس لن ّ
يمكنا االعتراض على العالمة.
או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.
ُيسمح استعمال قلم الرصاص للرسوم فقط.
מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד.
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسئلة

أجب عن ثالثة من األسئلة .5-1
(لكلّ سؤال  33 1 -درجة؛ عدد الدرجات ّ
لكل بند مسجّ ل في نهايته).
3
.1

من أجل المحافظة على جودة البيئة ،يطلون المنتَجات في الوقت الحاضر في مصانع كثيرة
للمعادن ،بطريقة الطلي الكهرُستاتيّ بد ًال من طرق الطلي التقليديّة.
يرش مسدّ س الطلي مسحوق طالء ،مك َّونًا من جسيمات تُشحَ ن بشحنة
أثناء الطلي الكهرُستاتيّ ّ ،
الرش .جسيمات الطالء تلتصق بالمنتَج الذي هو جسم معدنيّ مشحون.
كهربائيّة أثناء ّ
التخطيط الذي أمامك يعرض منظومة الطلي ،والمنتَج المُ راد طَ ْل ُي ُه فيها هو كرة معدنيّة مشحونة.
األسهم التي في التخطيط تمثّل اتّجاه خطوط الحقل الكهربائيّ في بيئة العمل .قوّة الجاذبيّة قابلة
لإلهمال.
ﺟﺴﻴﻢ ﻃﻼء ﻣﺸﺤﻮن

ّ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
ﺧﻂ ﺣﻘﻞ
ّ
ﻣﻨ َﺘﺞ
ﻟﻠﻄﻠﻲ

ﻣﺴﺪّ س اﻟﻄﻠﻲ
*
S

*
P

ّ
"خط حقل كهربائيّ " 6 13 ( .درجات)
أ .عرِّف المصطلح:
ب .استعن بالتخطيط ،وحدِّ د إذا كانت شحنة جسيمات الطالء موجبة أم سالبة.
ع ّلل تحديدك 6( .درجات)

							

/يتبع في صفحة /3
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جسيم طالء شحنته  ; q ;= 5 : 10-13 Cيتحرّك على طول ّ
خط الحقل من النقطة
النقطة ( Sانظر التخطيط).
معطى أنّ  :البُعد بين َ Pو  Sهو .d = 0.1m
فرق الجهدين بين النقطتين َ Pو  Sهو . ;TV ;= 50kV
		
ألي من النقطتين P ،أم  ،Sيوجد جهد أعلى .ع ّلل تحديدك 7( .درجات)
جـ .حدِّ د ّ
د .افتر ْ
ِض أنّ الحقل الكهربائيّ في المنطقة التي بين النقطتين َ Pو  Sهو حقل متجانس.
احسب القوّة الكهربائيّة التي تؤثّر على جسيم الطالء المشحون الذي يتحرّك من النقطة P
إلى النقطة .S
انتبه :العالقة بين شدّ ة الحقل الكهربائيّ المتجانس وبين فرق الجهدين الذي بين النقطتين
P

V
. E =-T
اللتين داخله ،معرَّفة على النحو التاليTx :
( 7درجات)
هـ .احسب تغيّر الطاقة الوضعيّة الكهربائيّة لجسيم الطالء في حركته من النقطة
النقطة  7( .Sدرجات)

							

P

إلى

إلى
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التخطيط الذي أمامك يعرض دائرة كهربائيّة تشمل مصدر فرق جهد وثالثة مقاوِمات
) (R3 ، R2 ، R1ومفتاحً ا  Sوأسالك توصيل مقاومتها قابلة لإلهمال .القوّة الدافعة الكهربائيّة
لمصدر فرق الجهد هي  fومقاومته الداخليّة هي  . rشدّ ة التيّار الذي يسري عبر المقاوِم R1
هي  ، I1وشدّ ة التيّار الذي يسري عبر المقاوِم  R2هي . I2
R1

A

I1

f, r
R3
B
S

R2
I2

C

في المرحلة األولى ،المفتاح  Sمغلق (ي ِّ
ُمكن سريان التيّار).
أ .عبِّر بداللة البارامترات  R3 ، R2 ، R1 ، r ، I2عن المقدارين التاليين:
)I1 (1

)f (2
( 10درجات)
ب .معطى أنّ . r = 0.5X , R3 = 2X , R2 = 4X , R1 = 1.5X , I2 = 1A :
احسب القوّة الدافعة الكهربائيّة لمصدر فرق الجهد ،وفرق جهد القطبين في الدائرة.
( 6درجات)
جـ .احسب فرقَي الجهد َ VABو  6( . VBCدرجات)

في المرحلة الثانية فتحوا المفتاح .S
د .احسب مرّة أخرى فرقَي الجهد َ VABو  VBCفي هذه الحالة 7( .درجات)
أي من الحالتين ،عندما يكون المفتاح مغلقًا أم عندما يكون المفتاح مفتوحً ا ،كفاءة
هـ .في ّ
الدائرة هي أعلى؟ ع ّلل تحديدك .ال حاجة للحساب 4 13 ( .درجات)
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أجرت طالبة تجربة لفحص تع ُّلق شدّ ة التيّار في المبة توهُّ ج بفرق الجهد على الالمبة.
لهذا الغرض ،ركّ بت الطالبة دائرة تشمل مصدر فرق جهد والمبة ومقاومًا ثابتًا ومقاومًا متغ ّيرًا
ومفتاحً ا وأسالك توصيل مقاومتها قابلة لإلهمال (انظر التخطيط .)1
أجرت الطالبة عدّ ة قياسات بواسطة أجهزة قياس مثاليّة .عرضت الطالبة نتائج القياسات في رسم
بيانيّ تقريبيّ  ،يصف العالقة بين المتغيّرين (التيّار وفرق الجهد).

التخطيط 1

أ.

انسخ التخطيط  1إلى دفترك .أضف إلى تخطيط الدائرة الذي في دفترك مقياس فرق جهد
ومقياس تيّار مثاليّين ،يقيسان فرق الجهد على الالمبة وشدّ ة التيّار الذي يم ّر عبرها.
( 8درجات)

(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة التالية).
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التخطيط  2الذي أمامك يعرض الرسم البيانيّ الذي رسمته الطالبة.

)I (A
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

)V (V

5

4

3

2

1

0

0

التخطيط 2

حسب الرسم البيانيّ :
ب .احسب مقاومة الالمبة في ّ
كل واحد من مجا َلي فرق الجهد:
)0 1 V 1 1V (1

)3V 1 V 1 5V (2

( 8درجات)
جـ .احسب قدرة الالمبة بالنسبة ّ
لكل واحد من فرقَي الجهد:
)V = 1V (1
)V = 5V (2

( 8درجات)
المهدَ رة في الالمبة (المُ هدَ رة كحرارة في األساس) خالل ثانية واحدة:
د .معطاة كمّ يّة الطاقة ُ
E = 0.132 J
) (1عندما V = 1V
E = 1.52 J
) (2عندما V = 5V
احسب كفاءة الالمبة بالنسبة لقيم َتي فرق الجهد ) 6( .(2)-(1درجات)
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LED

أو

تُستبدَ ل المبات التوهُّ ج في الوقت الحاضر بالمبات من أنواع أخرى (مثل المبات
جدا لالمبات التوهُّ ج.
المبات  ) PLفي األساس بسبب الكفاءة المنخفضة ًّ
التخطيط  3الذي أمامك يعرض قدرات المبة الـ  PLوالمبة التوهُّ ج والمبة الـ  ، LEDكدالّة لشدّ ة
الضوء الذي تُنتِجه.
اﻟﻘﺪرة

3
2

1

ﺷﺪّ ة اﻟﻀﻮء

التخطيط 3

أي رسم بيانيّ من الرسوم البيانيّة 1 ،أم  2أم  ، 3يصف المبة التوهّج .ع ّلل تحديدك.
هـ .حدِّ د ّ
(  3 13درجات)
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أجرى طالب تجربة لقياس مقدار الحقل المغناطيسيّ للكرة األرضيّة ، B E ،في محيط سكنه.
بهدف إيجاد اتّجاه الحقل ،ع َّلق الطالب إبرة مغناطيسيّة على خيط دقيق مربوط بمركز اإلبرة.
تعليق اإلبرة ُي ِّ
مكنها من التح ّرك بح ّر ّية.
 aهي زاوية الميالن ،وهي الزاوية التي بين اتّجاه اإلبرة وبين المستوى األفقيّ (انظر التخطيط .)1
قاس الطالب الزاوية  aووجد أنّ  . a = 53oنتجت هذه النتيجة بتأثير الحقل المغناطيسيّ للكرة
األرضيّة فقط.

S
a

N

التخطيط 1

بهدف قياس مقدار الحقل المغناطيسيّ  ، B E ،رَكَّ َب الطالب دائرة كهربائيّة فيها:
دائري دقيق موجود في المستوى األفقيّ .
ّ
وملف
ّ
مزوِّد كهرباء ومقاوم متغيّر ومقياس تيّار
ّ
ع َّلق الطالب اإلبرة المغناطيسيّة فوق مركز
الملف (انظر التخطيط .)2
الملف الدقيق مكوَّن من  4لفّات ) . (N = 4نصف قطر ّ
كل لفّة . r = 20 cm
ّ
معطى أنّ :
M
C

A

B

k

ﻣﺰ ّود ﻛﻬﺮﺑﺎء

a
التخطيط 2

التماس المتحرّك  Mللمقاوم المتغيّر ،ورأى أنّ الزاوية  aصغرت بالتدريج ،حتّى
ّ
أزاح الطالب
o
نقطة معيّنة استقرّت فيها اإلبرة المغناطيسيّة في حالة أفقيّة ) . (a = 0
/يتبع في صفحة /9
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k

أ .حسب اتّجاه الحقول المغناطيسيّة ،حدِّ د إذا كان القطب
ع ّلل تحديدك 6( .درجات)
ّ
ب .هل أثناء التجربة أزاح الطالب
التماس المتحرّك  Mللمقاوم المتغيّر من النقطة  Cإلى
النقطة  Bأم من النقطة  Bإلى النقطة  C؟ ع ّلل إجابتك 6( .درجات)
جـ .عندا استقرّت اإلبرة في حالة أفقيّة ،كانت قراءة مقياس التيّار  . 3.2 Aاحسب مقدار
العمودي للحقل المغناطيسيّ للكرة األرضيّة 6( . B E = ،درجات)
ّ
المركِّ ب

لمزوِّد الكهرباء موجبًا أم سالبًا.

العمودي
ّ
لم يكن الطالب راضيًا عن دقّة القياس في التجربة التي أجراها ،ولذلك قرّر إيجاد المركِّ ب
للحقل المغناطيسيّ  ، B E = ،بواسطة رسم بيانيّ  .لهذا الغرض ،أعاد الطالب القياسات عدّ ة
مرّات ،وفي ّ
كل مرّة غي ّر عدد اللفّات.
في ّ
كل قياس سجّ ل الطالب عدد اللفّات  Nوالتيّار  Iالذي نتج عندما استقرّت اإلبرة المع َّلقة في
أيضا.
حالة أفقيّة )  . (a = 0oحَ َس َب الطالب قيَم  1Iوسجّ لها هي ً
النتائج معروضة في الجدول الذي أمامك.
12

10

لفّات N

8

6

4

1

1.3

1.5

2.1

3.2

)I (A

1

0.8

0.7

0.5

0.3

1 1
)I (A

د .ارسم في دفترك رسمً ا بيان ّيًا لِـ  1Iكدالّة لعدد اللفّات  9( . Nدرجات)
العمودي للحقل المغناطيسيّ للكرة
ّ
هـ .بواسطة ميل الرسم البيانيّ  ،احسب مقدار المركِّ ب
األرضيّة 6 13 ( . B E = ،درجات)
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التخطيط الذي أمامك يعرض منظومة تجربة ،من نظرة علويّة .المنظومة مكوَّنة من ّ
سكتين
ملساوينَ S1 S2 ،و  ، P1 P2موضوعتين على طاولة أفقيّة بحيث كانتا متوازيتين ،والبُعد بينهما
هو ( ,انظر التخطيط).
على ّ
ّ
موصلتان والقضيب ِ
السكتان ِ
موصل ،ومقاومة
السكتين موضوع قضيب  MNكتلته . m
ّ
أيضا).
السكتين والقضيب قابلة لإلهمال( .مقاومة الهواء قابلة لإلهمال ً
ّ
المقاوم  Rيصل بين الطرفين َ P1و S1
للسكتين.
بين ّ
السكتين في المنطقة  (0 # x # 0.4m) 1يوجد حقل مغناطيسيّ ، B1
وبين ّ
السكتين في المنطقة  (0.5m # x # 0.9m) 2يوجد حقل مغناطيسيّ . B
2

الحقالن ثابتان ومعامدان لمستوى الطاولة ومقدارهما متساوٍ :
اتّجاها الحقلين مُشار إليهما في التخطيط.
معطى أنّ :

		

B1 = B2 = 0.04T

.

, = 50cm
R = 4X

P2

M
× × × ×

,

B2

× × × ×
B
× ×× × 1

P1

vx

R

× × × ×

S2
x

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 2

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 1

N

S1

في التجربة ،يدخل القضيب  MNإلى المنطقة  1بسرعة  . vx = 2 msفي هذه المنطقة أثّروا على
القضيب بقوّة  F1باتّجاه المحور  ،xولذلك بقيت سرعته ثابتة.
أ .حدِّ د إذا سرى أثناء حركة القضيب في المنطقة  1تيّار في المقاوم . R
إذا لم ي َْس ِر تيّار  -ع ّلل لماذا.
إذا سرى تيّار  -جد مقدار التيّار واتّجاهه (من  S1إلى  P1أم من  P1إلى .) S1
( 8درجات)
ب .حدِّ د إذا كان شغل القوّة  ، F1الالزم لحدوث هذه الحركة المنتظمة في المنطقة  1هو أكبر
من كمّ يّة الحرارة التي تتطوّر في المقاوم  Rفي نفس الفترة الزمنيّة أم أصغر منها أم مساوٍ لها.
							أو بواسطة الحساب 6( .درجات)
علّل تحديدك بالكلمات
/يتبع في صفحة /11
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في المنطقة  2أثّروا على القضيب
m
تحرّك بتسارع ثابت مقداره a = 5 2
s
هي .) 2 ms
جـ .حدِّ د في هذه الحالة اتّجاه التيّار في المقاوم ( Rمن  S1إلى  P1أم من  P1إلى .) S1
( 6درجات)
د .عبِّر عن التيّار في المقاوم كدالّة للزمن .لحظة دخول القضيب إلى المنطقة  2هي . t = 0
( 8درجات)
هـ .حدِّ د إذا كان شغل القوّة  ، F2الالزم لحدوث هذه الحركة في المنطقة  ،2هو أكبر من كمّ يّة
الحرارة التي تتطوّر في المقاوم  Rفي نفس الفترة الزمنيّة أم أصغر منها أم مساوٍ لها.
ع ّلل بدون أن تحسب 5 13 ( .درجات)
MN

بقوّة  F2باتّجاه المحور ( xبد ًال من القوّة  ،) F1ولذلك
(انتبه أنّ السرعة االبتدائيّة للقضيب في هذه المنطقة

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

دولة إسرائيل

מדינת ישראל
משרד החינוך

בגרות
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשע"ז2017 ,
מספר השאלון655 ,036002 :
נספח   :נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל־  5יח"ל
תרגום לערבית )(2

פיזיקה

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

نوع االمتحان :بچروت
موعد االمتحان :صيف 2017
رقم النّموذج655 ،036002 :
ملحق   :قوانين ومعطيات في الفيزياء  لِـ  5وحدات تعليميّة
ترجمة إلى العرب ّية )(2

الفيزياء
الكهرباء

חשמל

لطلب  5وحدات تعليميّة
   اّ

לתלמידי  5יחידות לימוד

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وخمس وأربعون دقيقة.
א .משך הבחינה :שעה וארבעים וחמש דקות.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
		
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا االمتحان خمسة أسئلة ،عليك اإلجابة
		 בשאלון זה חמש שאלות ,ומהן עליך
					 عن ثالثة أسئلة منها فقط.
לענות על שלוש שאלות בלבד.
1
1
ّ
لكل سؤال  33 3 -درجة؛  100 = 33 3 x 3درجة
לכל שאלה —  33 13נק';  100 = 33 13 x 3נק' 			
ג .חומר עזר מותר בשימוש 						:جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها  :
		  .1حاسبة.
			
 .1מחשבון.
		  .2ملحق قوانين ومعطيات في الفيزياء مرفق
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה
					 بالنّموذج.
המצורף לשאלון.
خاصة:
ד .הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
				  .1أجب عن عدد األسئلة المطلوب .لن تُفحص
 .1ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת .תשובות
לשאלות נוספות לא ייבדקו( .התשובות ייבדקו						 إجابات ألسئلة إضاف ّية(  .تُفحص اإلجابات
						 حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان).
לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 .2عند ّ
حل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،
 .2בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב ,רשום את    			
הנוסחאות שאתה משתמש בהן .כאשר אתה   						 اكتب القوانين التي تستعملها  .عندما
تستعمل رم ًزا ليس موجو ًدا في لوائح
משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות ,כתוב  
القوانين ،اكتب معناه بالكلمات .قبل تنفيذ
במילים את פירוש הסימן .לפני שאתה מבצע  
العمل ّيات الحساب ّية ،ع ّوض الق َيم المالئمة في
פעולות חישוב ,הצב את הערכים המתאימים
حصلت عليها
َ
القوانين  .اكتب النتيجة التي
בנוסחאות .רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות
بالوحدات المالئمة .عدم كتابة القانون أو عدم
המתאימות .אי־רישום הנוסחה או אי־ביצוע
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة الوحدات يمكن
ההצבה או אי־רישום היחידות עלולים להפחית
أن تؤ ّدي إلى خصم درجات.
נקודות מהציון  .
 .3عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة
 .3כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני
تعبيرا رياض ًّيا يشمل
השאלה ,רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני
معطيات السؤال ،اكتب ً
جزءا منها؛ يمكن حسب
أو
السؤال
معطيات
השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר
ً
أيـضا ،مثل  
ة
ي
أســاسـ
ثـوابت
اسـتعمال
الحاجة،
תאוצת
להשתמש גם בקבועים בסיסיים ,כגון
ً
ّ
הנפילה החופשית  gאו המטען היסודי  						 . eتسارع السقوط الحرّ  gأو الشحنة األساس ّية .e
				  .4استعمل في حساباتك القيمة 10 m/s2
 .4בחישוביך השתמש בערך 10 m/s2
     لتسارع السقوط الح ّر.
לתאוצת הנפילה החופשית     .
 .5اكتب إجاباتك بقلم حبر .الكتابة بقلم رصاص
 .5כתוב את תשובותיך בעט .כתיבה בעיפרון
أو المحو بالتپكس لن ّ
يمكنا االعتراض على العالمة.
    
     או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.
        ُيسمح استعمال قلم الرصاص للرسوم فقط.
   מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד    .
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
للممتحنات
وموجهة
المذكر
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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األسﺌلة

أجب عن ثلثة من األسئلة .5-1
(لكلّ سؤال  33 1 -درجة؛ عدد الدرجات ّ
لكل بند مسجّ ل في نهايته).
3
.1

التخطيط  1يعرض لوحً ا النهائ ّيًا دقيقًا مشحونًا بكثافة شحنة  . +vفي النقطة  ، Oالتي تقع على
بُعد  rعن يمين اللوح ،توجد شحنة نقطيّة  . qيجب إهمال قوّة الجاذبيّة.
ّ
معطى أنّ
محصلة الحقول الكهربائيّة تساوي صفرًا في النقطة  Mالتي تقع على بُعد  dعن يسار
النقطة . O
ﻟﻮح
+v

O
q

d

M

r

التخطيط 1

فسر تحديدك 5( .درجات)
أ .حدِّ د ما هي إشارة الشحنة ّ . q
ب .عبِّر عن مقدار الشحنة  qبداللة الپارامترين َ vو  8( . dدرجات)

/يتبع في صفحة /3
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في المرحلة الثانية يُبعدون الشحنة  qعن النقطة
عن اللوح ّ
اللنهائيّ (انظر التخطيط .)2

O

P

حتّى النقطة

N

التي تقع على بُعد

2r

ﻟﻮح
+v

r

q

N

2r

O

التخطيط 2

في هذه الحالة يصبح الحقل صفرًا في بُعد  sعن يسار النقطة . N
جـ .حدِّ د إذا كان البُعد  sأكبر من البُعد ( dالمُ شار إليه في التخطيط  )1أم أصغر منه أم
فسر تحديدك 8( .درجات)
مساويًا لهّ .
د .عبِّر عن الشغل المطلوب لنقل الشحنة  qمن النقطة  Oإلى النقطة . N
في إجابتك استعمِ ل الپارامترات  6( . r ، q ، fo ، vدرجات)
r

في المرحلة الثالثة ينقلون الشحنة  qمن النقطة  Nإلى النقطة  Pالتي تقع على بُعد
عن النقطة  . Nالنقطتان َ Nو  Pتقعان على ّ
مواز ل ّلوح ّ
اللنهائيّ (انظر التخطيط .)2
خط ٍ
هـ .حدِّ د مقدار الشغل المطلوب لنقل الشحنة من  Nإلى . P
فسر تحديدك 6 13 ( .درجات)
ّ
/يتبع في صفحة /4
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التخطيط  1الذي أمامك يصف دائرة كهربائيّة تشمل أسالكً ا مقاومتها قابلة لإلهمال ،ومفتاحين
َ S1و  ، S2ومصدر فرق جهد قوّته الدافعة الكهربائيّة  fومقاومته الداخليّة  ، r = 1Xوأربعة
مقاوِمات مقاوَماتها. R 4 = 4X ، R3 = 3X ، R2 = 2X ، R1 = 1X :
انتبه  :أُشير في التخطيط فقط إلى مكانَي المقاومين َ R3و  . R 4المقاومان اآلخران ممثَّالن
بواسطة َ Rxو . R y
Rx

R 3 = 3X

S1
F

Ry

E

S2
R 4 = 4X

f, r

التخطيط 1

في المرحلة األولى المفتاح  S1مغلق والمفتاح  S2مفتوح (ال يسري عبره تيّار).
محصلة مقاوَمات أربعة المقاوِمات هي . R T = 1X
ّ
معطى أنّ
أي مقاوِم من المقا ِو َميْنَ Rx ،و  ، R yهو  ، R1وأ ّيًا منهما هو . R2
أ .حدِّ د ّ
فصل اعتباراتك 6( .درجات)
ّ
ب .معطى أنّ تيّار  3Aيسري عبر المقاوم . R3
) (1احسب شدّ ة التيّار الذي يسري عبر مصدر فرق الجهد.
) (2احسب القوّة الدافعة الكهربائيّة لمصدر فرق الجهد.
(  8 13درجات)

في المرحلة الثانية يفتحون المفتاح ( S1المفتاحان مفتوحان).
جـ .حدِّ د هل في أعقاب فتح المفتاح  ، S1يزداد التيّار عبر مصدر فرق الجهد أم ّ
يقل أم اليتغيّر  .
فسر تحديدك 6( .درجات)
ّ
د .احسب فرق الجهد ( VEFفرق الجهد على المفتاح  6( .) S1درجات)
/يتبع في صفحة /5
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طلب ال يتع ّلمون في فرع الفيزياء  .أغلق هؤالء اّ
في المرحلة الثالثة دخل إلى المختبر اّ
الطلب
المفتاحين وأضافوا إلى الدائرة أميترًا مثال ّيًا بموازاة المقاوم ( R yانظر التخطيط .)2
Rx

R 3 = 3X

S1
F

Ry

E

S2

A

R 4 = 4X

f, r
التخطيط 2

هـ (1) .احسب شدّ ة التيّار التي يُبيّنها األميتر.
  .فسر تحديدك.
		
) (2حدِّ د ما هي شدّ ة التيّار عبر المقاوم ّ R 4
( 7درجات)
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بنى طالب دائرة كهربائيّة تشمل مصدر فرق جهد ليس مثال ّيًا ،والمبة مقاومتها ثابتة أثناء التجربة،
ومقاومًا متغ ّيرًا  ،Rوجهازَي قياس مثاليّين (ڤولطمترًا وأميترًا) وأسالكً ا مقاوَمتها قابلة لإلهمال.
أُشير إلى طرفَي المقاوم المتغيّر بالحرفين َ Mو  ، Nوأُشير إلى تَماسِّ ِه المتحرّك بالحرف ( Kانظر
التخطيط).
f, r

A

V
K

R

N

				

M

التماس المتحرّك  ، Kوفي كلّ مرّة سجّ ل قراءة الڤولطمتر واألميتر  .
ّ
غيّر الطالب عدّ ة مرّات مكان
نتائج القياسات معروضة في الجدول الذي أمامك  .أحد األسطر في الجدول يتطرّق إلى النقطة . N
التماس
ّ
مكان
المتحرّك

)V(V

)I(A

21.1

0.29

2

17.5

0.60

3

14.5

0.91

4

12.5

1.20

5

r
f, 9.0

1.49

1

أ .ارسم في دفترك رسمً ا بيان ّيًا لفرق الجهد  Vكدالّة للتيّار   . Iاحرص على جميع القواعد
المطلوبة في رسم الرسم البيانيّ  10(   .درجات)
ب .حسب الرسم البيانيّ :
الجهد  .فصل اعتباراتك.
) (1حدِّ د القوّة الدافعة الكهربائيّة لمصدر فرق
ّ
) (2احسب المقاومة الداخليّة ) (rلمصدر فرق الجهد.
( 8درجات)

							

/يتبع في صفحة /7

-7-

פיזיקה ,קיץ תשע"ז ,מס'  + 655 ,036002נספח

الفيزياء ،صيف  ،2017رقم  + 655 ،036002ملحق

التماس المتحرّك في إحدى النقاط  ، 5-1تضيء الالمبة بضوء شدّ ته أعلى من شدّ ته
ّ
عندما يكون
للتماس المتحرّك  .تذكّ ر  :مقاومة الالمبة ثابتة أثناء التجربة  .
ّ
أي مكان آخر
في ّ
جـ .حدِّ د في أيّة نقطة من النقاط ( 5-1انظر الجدول) تضيء الالمبة بأعلى شدّ ة ضوء  .
فسر تحديدك 6( .درجات)
ّ
1
د .احسب قدرة الالمبة في هذه النقطة 4 3 (   .درجات)
استبدل الطالب الالمبة التي في الدائرة المعطاة بالمبة أخرى ،مقاومتها أكبر  .أعاد الطالب إجراء
التجربة ،ورسم رسمً ا بيان ّيًا لِـ  Vكدالّة لِـ . I
هـ .حدِّ د إذا كان من المفترَض أن يتّحد ّ
خط توجّ ه المنحنى لنتائج التجربة الثانية مع ّ
خط توجّ ه
المنحنى في الرسم البيانيّ الذي رسمتَه في البند "أ"  .ع ّلل تحديدك 5(   .درجات)
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يمكن بواسطة سپكترومتر ُ
الكتَل الفصل بين جسيمات مشحونة كُ َت ُلها وشحناتها مختلفة
(أيونات)  .في عمليّة الفصل تم ّر األيونات في البداية في المنطقة التي فيها حقل كهربائيّ وحقل
مغناطيسيّ ("مصنِّف سرعات")  .بعد ذلك تُواصل األيونات إلى المنطقة التي يسود فيها حقل
مغناطيسيّ فقط.
التخطيط  1الذي أمامك يصف مصنِّف سرعات.
يسود في المصنِّف حقل مغناطيسيّ متجانس  Bاتّجاهه "إلى داخل الصفحة" ،كما هو موصوف
في التخطيط.
يسود بين اللوحين َ C1و  C2حقل كهربائيّ متجانس  Eاتّجاهه موازٍ لمستوى الصفحة
(الحقالن َ Bو  Eمتعامدان)  .أحد اللوحين مشحون بشحنة موجبة واآلخر بشحنة سالبة.
أهمِ ل قوّة الجاذبيّة ومقاومة الهواء.

O

v

+q

B

C1

A
C2

التخطيط 1

يتحرّك أيون موجب

+q

باتّجاه اليمين بين اللوحينّ ،
بخط مستقيم

AO

موازٍ ل ّلوحين.

أ .ارسم في دفترك مخطّ ط القوى التي تؤثّر على األيون ،وأشر إلى أسماء ّ
كل واحدة من القوى   .
( 4درجات)
موجبة  .فسر تحديدك 4( .درجات)
أي لوح C1 ،أم  ، C2مشحون بشحنة
ب .حدِّ د ّ
ّ
جـ .طوِّر تعبيرًا لمقدار السرعة  vالتي يتحرّك بها األيون على طول ّ
الخط  6( . AOدرجات)
استبدلوا األيون الموجب بأيون سالب  ، - qسرعته مساوية لسرعة األيون الموجب ،بدون أن
يغيّروا الحقل المغناطيسيّ .
د .حدِّ د إذا كانت هناك حاجة لقلب اتّجاه الحقل الكهربائيّ بين اللوحين كي يتحرّك هذا األيون
أيضا باتّجاه اليمين على طول ّ
ً
  .فصل اعتباراتك 5( .درجات)
الخط AO
ّ
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تدخل ثالثة أيونات ،3 ،2 ،1 :إلى السپكترومتر .تتحرّك األيونات الواحد بعد اآلخر داخل مصنِّف
السرعات على طول ّ
الخط  AOبنفس السرعة  .vتنتقل األيونات من النقطة  Oإلى المنطقة التي
فيها حقل مغناطيسيّ فقط ،الذي شدّ ته واتّجاهه هما نفس شدّ ة واتّجاه الحقل الذي يسود في
مصنِّف السرعات .بتأثير الحقل المغناطيسيّ  ،يتحرّك ّ
كل أيون في أحد المسارات "أ" أو "ب"
أو "جـ" .شكل ّ
كل واحد من المسارات هو نصف دائرة ،كما هو موصوف في التخطيط .2
P

ﺟـ

		

ب

B

أ

C1

A
C2

v

O

			
التخطيط 2

الجدول الذي أمامك يعرض معطيات عن كتلة وشحنة ثالثة األيونات.
األيون

الكتلة

M1 = m

Q1 = q

2

M2 = m

Q2 = 2q

3

M3 = 2m

Q3 = q

1

الشحنة

أي مسار من المسارات "أ" أم "ب" أم "جـ" يتحرّك ّ
كل واحد من
هـ .حدِّ د في ّ
فصل اعتباراتك 9( .درجات)
ثالثة األيونات ّ . 3 ،2 ،1
معطى أنّ :

q = 1.6 : 10-19 C

،

m = 1.3 : 10-26 kg

و .احسب البُعد  5 13 ( . OPدرجات)

،

B = 0.1T

،

V
E = 6.15 : 103 m

/يتبع في صفحة /10
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مستحث.
ّ
أجرت طالبة سلسلة تجارب لبحث تكوُّ ن تيّار
جدا (النهائيّ ) موجود في
قامت الطالبة بتمرير تيّار كهربائيّ ثابت  Iعبر سلك مستقيم وطويل ًّ
مستوى الصفحة (انظر التخطيط .)1
في التجربة األولى وضعت الطالبة إطارًا مر ّبعًا  ABCDفي مستوى الصفحة على يسار السلك،
وقرّبته إلى السلك بسرعة ثابتة  ، vفي مستوى الصفحة ،بحيث يكون الضلع  CDموازيًا للسلك.
تأثير قوّة الجاذبيّة وتأثير الحقل المغناطيسيّ للكرة األرضيّة قابالن لإلهمال.
I

v

D

A

C

B

التخطيط 1

أ .ما هو اتّجاه الحقل المغناطيسيّ الذي كَ َّو َن ُه السلك في المنطقة التي يتحرّك فيها اإلطار؟
اختر إحدى اإلمكانيّات التالية :إلى اليمين؛ إلى اليسار؛ إلى األعلى؛ إلى األسفل؛ إلى داخل
الصفحة؛ إلى خارج الصفحة 4( .درجات)
ب .حدِّ د إذا كان التيّار في الضلع  ABيسري من  Aإلى  Bأم من  Bإلى . A
فسر تحديدك بواسطة قانون لنس 6( .درجات)
ّ
في التجربة الثانية وضعت الطالبة اإلطار في مستوى الصفحة على يمين السلك وأبعدته عنه بسرعة
ثابتة ( vانظر التخطيط .)2

v

D

A

C

B

I

L
التخطيط 2
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AB

جـ .حدِّ د إذا كان التيّار في الضلع

يسري اآلن من

A

إلى  Bأم من  Bإلى  6( . Aدرجات)

في لحظة مع ّينة ،عندما كان الضلع  ABلإلطار في بُعد  Lعن السلك (انظر التخطيط  ،)2سرى
عبره تيّار  I1باالتّجاه الذي حدّ دتَه في البند "جـ"  .طول ضلع اإلطار هو . a
  .أضف إلى التخطيط أسهمً ا تمثّل بصورة
د (1) .انسخ إلى دفترك تخطيط اإلطار ِ ABCD
نوعيّة اتّجاه ومقدار القوى المغناطيسيّة التي تؤثّر على ّ
كل واحد من أضالعه  .احرص
على أن تمثّل أطوال األسهم بصورة نسبيّة مقدار ّ
كل واحدة من القوى.
محصلة القوى المغناطيسيّة التي
) (2عبِّر بداللة الپارامترات َ Iو َ I1و َ aو  ، Lعن مقدار ّ
تؤثّر على اإلطار ،وحدِّ د اتّجاهها.
( 12درجة)
ABCD

في التجربة الثالثة يتحرّك اإلطار
موازٍ للسلك (انظر التخطيط .)3

في مستوى الصفحة بسرعة ثابتة   . vاتّجاه السرعة

v
D

A

C

B

I

التخطيط 3

هـ .حدِّ د إذا كان يسري تيّار في الضلع . AB
إذا كان يسري  -حدِّ د اتّجاهه (من  Aإلى  Bأم من  Bإلى   .) A
فسر لماذا.
إذا كان ال يسري ّ -
(  5 13درجات)

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

دولة إسرائيل

מדינת ישראל
משרד החינוך

בגרות
סוג הבחינה:
מועד הבחינה :קיץ תשע"ח2018 ,
מספר השאלון655 ,036002 :
נספח   :נוסחאות ונתונים בפיזיקה ל־  5יח"ל
תרגום לערבית )(2

פיזיקה

وزارة ال ّتربية وال ّتعليم

نوع االمتحان :بچروت
موعد االمتحان :صيف 2018
رقم النّموذج655 ،036002 :
ملحق   :قوانين ومعطيات في الفيزياء  لِـ  5وحدات تعليميّة
ترجمة إلى العرب ّية )(2

الفيزياء
الكهرباء

חשמל

لطلب  5وحدات تعليميّة
   اّ

לתלמידי  5יחידות לימוד

للممتحن
تعليمات
َ

הוראות לנבחן

أ .مدّ ة االمتحان :ساعة وخمس وأربعون دقيقة.
א .משך הבחינה :שעה וארבעים וחמש דקות.
ب .مبنى ال ّنموذج وتوزيع الدّ رجات:
		
ב .מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
في هذا االمتحان خمسة أسئلة ،عليك اإلجابة
		 בשאלון זה חמש שאלות ,ומהן עליך
					 عن ثالثة أسئلة منها فقط.
לענות על שלוש שאלות בלבד.
ّ
لكل سؤال  33 13 -درجة؛  100 = 33 13 x 3درجة
לכל שאלה —  33 13נק';  100 = 33 13 x 3נק' 			
ג .חומר עזר מותר בשימוש 						:جـ .موا ّد مساعدة ُيسمح استعمالها  :
		  .1حاسبة.
			
 .1מחשבון.
		  .2ملحق قوانين ومعطيات في الفيزياء مرفق
 .2נספח נוסחאות ונתונים בפיזיקה
					 بالنّموذج.
המצורף לשאלון.
خاصة:
ד .הוראות מיוחדות:
						 د .تعليمات ّ
				  .1أجب عن عدد األسئلة المطلوب .لن تُفحص
 .1ענה על מספר שאלות כפי שהתבקשת .תשובות
לשאלות נוספות לא ייבדקו( .התשובות ייבדקו						 إجابات ألسئلة إضاف ّية(  .تُفحص اإلجابات
						 حسب تسلسل ظهورها في دفتر االمتحان).
לפי סדר הופעתן במחברת הבחינה).
 .2عند ّ
حل األسئلة التي ُيطلب فيها حساب،
 .2בפתרון שאלות שנדרש בהן חישוב ,רשום את    			
הנוסחאות שאתה משתמש בהן .כאשר אתה   						 اكتب القوانين التي تستعملها  .عندما
تستعمل رم ًزا ليس موجو ًدا في لوائح
משתמש בסימן שאינו בדפי הנוסחאות ,כתוב  
القوانين ،اكتب معناه بالكلمات .قبل تنفيذ
במילים את פירוש הסימן .לפני שאתה מבצע  
العمل ّيات الحساب ّية ،ع ّوض الق َيم المالئمة في
פעולות חישוב ,הצב את הערכים המתאימים
حصلت عليها
َ
القوانين  .اكتب النتيجة التي
בנוסחאות .רשום את התוצאה שקיבלת ביחידות
بالوحدات المالئمة .عدم كتابة القانون أو عدم
המתאימות .אי־רישום הנוסחה או אי־ביצוע
تنفيذ التعويض أو عدم كتابة الوحدات يمكن
ההצבה או אי־רישום היחידות עלולים להפחית
أن تؤ ّدي إلى خصم درجات.
נקודות מהציון  .
 .3عندما ُيطلب منك التعبير عن مقدار بواسطة
 .3כאשר אתה נדרש להביע גודל באמצעות נתוני
تعبيرا رياض ًّيا يشمل
השאלה ,רשום ביטוי מתמטי הכולל את נתוני
معطيات السؤال ،اكتب ً
جزءا منها؛ يمكن حسب
השאלה או חלקם; במידת הצורך אפשר
معطيات السؤال أو ً
أيـضا ،مثل  
להשתמש גם בקבועים בסיסיים ,כגון תאוצת
الحاجة ،اسـتعمال ثـوابت أســاسـ ّية ً
הנפילה החופשית  gאו המטען היסודי  						 . eتسارع السقوط الحرّ  gأو الشحنة األساس ّية .e
				  .4استعمل في حساباتك القيمة 10 m/s2
 .4בחישוביך השתמש בערך 10 m/s2
     لتسارع السقوط الح ّر.
לתאוצת הנפילה החופשית     .
 .5اكتب إجاباتك بقلم حبر .الكتابة بقلم رصاص
 .5כתוב את תשובותיך בעט .כתיבה בעיפרון
أو المحو بالتپكس لن ّ
يمكنا االعتراض على العالمة.
    
     או מחיקה בטיפקס לא יאפשרו ערעור.
        ُيسمح استعمال قلم الرصاص للرسوم فقط.
   מותר להשתמש בעיפרון לסרטוטים בלבד    .
ّ
وللممتحنين على حدّ سواء.
نات
للممتح
هة
وموج
ر
المذك
ال ّتعليمات في هذا ال ّنموذج مكتوبة بصيغة
ّ
َ
َ

בהצלחה!

		

نتم ّنى لك ال ّنجاح!
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أجب عن ثالثة من األسئلة .5-1
(لكلّ سؤال  33 1 -درجة؛ عدد الدرجات ّ
لكل بند مسجّ ل في نهايته).
3

 .1كرة صغيرة  B1موجودة في النقطة  Aعلى سطح أفقيّ أملس  .كتلة الكرة هي  m1وشحنتها هي . q1
معطى أنّه :قيس في النقطة  Sعلى السطح األفقيّ جهد كهربائيّ مقداره . Vs = -1000V
البُعد بين النقطتين َ Sو  Aهو ( 9 cmانظر التخطيط).
		

S

B1

9 cm

أﻓﻘﻲ أﻣﻠﺲ
ﺳﻄﺢ ّ

A
التخطيط 1

أ.

احسب مقدار الشحنة  ، q1وحدِّ د إشارتها 6(   .درجات)

ب .احسب مقدار الحقل الكهربائيّ الذي تُكوِّنه الشحنة في النقطة  5(   . Sدرجات)
كرة صغيرة إضافيّة،

 ، B2كتلتها m2

وشحنتها  ، q2أُحضرت من اّ
اللنهاية إلى النقطة

معطى أنّ . q2 = 2q1 ، m2 = 2m1 :
جـ .احسب الشغل الذي بُذِ ل في إحضار الكرة

B2

S

و ُأ ْب ِق َيت فيها.

من اّ
اللنهاية إلى النقطة ( Sأَهمِ ل قوّة الجاذبيّة).

( 7درجات)

							

/يتبع في صفحة /3
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محصلة الحقول الكهربائيّة التي تكوّنت بواسطة
التخطيط  2الذي أمامك يعرض ستّة رسوم توضيحيّة تصف خطوط ّ
كرتين مشحونتين.

1

2

3

4

5

6
التخطيط 2

محصلة الحقول الكهربائيّة التي تكوّنت
صحيحا ّ
أي رسم توضيحيّ من الرسوم التوضيحيّة  6-1يصف
د .حدِّ د ّ
ً
بواسطة الكرتين المشحونتين َ B1و  ، B2عندما تكون الكرة اليسرى هي  B1والكرة اليمنى هي . B2
ع ّلل تحديدك 7( .درجات)
B1

في النقطة

D

،

يُحرِّرون الكرتين ويُتيحان لهما التحرّك على السطح األفقيّ األملس  .في لحظة معيّنة تم ّر الكرة
وتم ّر الكرة  B2في النقطة   . Hالنقطتان َ Dو  Hغير مُشار إليهما في التخطيط .1
هـ .حدِّ د هل مقدار القوّة الكهربائيّة التي تؤثّر على الكرة  B1في النقطة  Dهو أصغر من مقدار القوّة الكهربائيّة
التي تؤثّر على الكرة  B2في النقطة  Hأم أكبر منه أم مساوٍ له  .ع ّلل تحديدك 5( .درجات)
و .حدِّ د هل مقدار سرعة الكرة  B1في النقطة  Dهو أصغر من مقدار سرعة الكرة  B2في النقطة  Hأم أكبر منه
للتعليل 3 13 ( .درجات)
أم مساوٍ له  .ال حاجة
/يتبع في صفحة /4
							

-4.2

פיזיקה ,קיץ תשע"ח ,מס'  + 655 ,036002נספח

الفيزياء ،صيف  ،2018رقم  + 655 ،036002ملحق

خلوي من الجيل القديم (الجيل .)2
ّ
الصورة التي أمامك تعرض بطّ اريّة جهاز هاتف

التخطيط 1

مميّزات البطّ اريّة هي  :كمّ يّة الطاقة المخزونة في البطّ اريّة( 3.2Wh ،واط  #الساعة)؛ والقوّة الدافعة الكهربائيّة 3.7V ،؛
وكمّ يّة الشحنة( 860mAh ،مِلي-أمپير  #الساعة).
أ .عبِّر عن كمّ يّة الطاقة المخزونة في البطّ اريّة بوحدات جول ) ، (Jوعن كمّ يّة الشحنة بوحدات كولون )  .(C
( 5درجات)
الخلوي.
ّ
بغرض فحص البطّ اريّة ،يركِّ بون دائرة فيها البطّ اريّة وجهاز يُحاكي الهاتف
يقيسون في الفحوص شدّ ة التيّار وفرق جهد القطبين في حاالت التشغيل المختلفة للجهاز،
مثالً  :في زمن االنتظار ،وأثناء التحدّ ث بالهاتف ،وأثناء تَصفُّ ح أحد مواقع اإلنترنت.
الجدول الذي أمامك يعرض بعض نتائج الفحص.
شدّ ة التيّار )(mA

فرق جهد القطبين )(V

50
3.5

100
3.3

200
3.0

400
2.7

600
2.2

800
1.7

ب .حسب النتائج المعروضة في الجدول ،ارسم رسمً ا بيان ّيًا لفرق جهد القطبين كدالّة لشدّ ة التيّار الذي يسري
في البطّ اريّة 7(   .درجات)
ّة  .فصل اعتباراتك   .
جـ (1) .جد حسب الرسم البيانيّ القوّة الدافعة الكهربائيّة للبطّ اري
ّ
) (2استعن بالرسم البيانيّ  ،واحسب المقاومة الداخليّة للبطّ اريّة.
( 8درجات)

							التالية).
(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة

/يتبع في صفحة /5
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) (1احسب القدرة التي تبذلها البطّ اريّة )   (Pinعندما تكون شدّ ة التيّار . I = 300 mA

) (2احسب القدرة التي يستغ ّلها الجهاز ) (Poutعندما تكون شدّ ة التيّار . I = 300 mA

( 8درجات)

أمامك رسم بيانيّ يصف القدرة التي يستغلّها الجهاز كدالّة لمقاومة الجهاز.
اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺴﺘﻐ ﱠﻠﺔ )(W
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
)R (X

0.2
30

R 2 20

10

0 R1

0

التخطيط 2

تَنتُج قدرة مستغ َّلة مقدارها  0.6Wبالنسبة لمقاوَمتين مختلفتين للجهازَ R1 ،و  ، R2 2 R1( R2انظر التخطيط .)2
بمدى أكبر  .ع ّلل تحديدك 5 13 (   .درجات)
هـ .حدِّ د في أيّة مقاومة  R1 -أم  - R2تَسخن البطّ اريّة ً

							

/يتبع في صفحة /6
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معطاة دائرة كهربائيّة تحوي مصدر فرق جهد ليس مثال ّيًا ،ومقاومًا متغ ّيرًا ،والمبة ،ومقياسَ ي فرق جهد مثاليّين ،كما
هو موصوف في التخطيط .1
موصل ملفوف على أسطوانة مصنوعة من مادّة عازلة (انظر التخطيط  )2البُعد بين
المقاوم المتغيّر مصنوع من سلك ِ
طرفيه هو ( BC = 1mانتبه :هذا هو البُعد بين طرفَي المقاوم ،وليس طول السلك الذي ُصنع منه المقاوم).
معطيات المقاوم المتغيّر :الطول الكلّيّ للسلك  ، , = 100mومساحة مقطعه ، A = 1mm2
ومقاومته النوعيّة . ρ = 9:10-7 Xm
V1

L

C

B

B

f, r

V2
C
التخطيط 2

التخطيط 1

أ .احسب المقاومة الك ّليّة للمقاوم المتغيّر .انتبه للوحدات 6( .درجات)
التماس المتحرّك في الطرف  Bللمقاوم المتغيّر ،وسجّ لوا قراءات مقياسَ ي فرق الجهد .بعد ذلك حرّك
ّ
طلب
وضع ّ
التماس
ّ
التماس المتحرّك حتّى الطرف  ، Cوسجّ لوا قراءات مقياسَ ي فرق الجهد بالنّسبة لنقاط مختلفة كان
ّ
الطلب
ّ
الطلب رسمً ا بيان ّيًا للنتائج التي حصلوا عليها.
المتحرّك فيها .رسم ّ
ّ
التخطيط  3يصف جزءًا من قراءات مقياسَ ي فرق الجهد كدالّة للبُعد x
للتماس المتحرّك عن الطرف . B
اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻋﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ B
اﻟﺘﻤﺎس
ﻓﺮﻗﺎ اﻟﺠﻬﺪ ﻛﺪا ّﻟﺔ ُﻟﺒﻌﺪ
ّ
ّ
)V (V

25

20 22.50

V2

19.11

15
10

)x (m

V1

2.77
0.40

0.30

0.00
0.20

التخطيط 3

0.10

5

0
0.00

التماس المتحرّك في النقطة . B
ّ
ب .احسب التيّار الذي يسري في مصدر فرق الجهد عندما يكون

( 5درجات)

/يتبع في صفحة /7
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22.5V

كما هي القيمة القصوى لِـ ، V2

الطلب أنّ القوّة الدافعة الكهربائيّة لمصدر فرق الجهد هي
ادّعى أحد ّ
بينما ادّعت شريكته في التجربة أنّه مخطﺊ.
جـ .حدِّ د وعلّل أ ّيّهما على حقّ  7( .درجات)
د (1) .احسب شدّ ة التيّار الذي يم ّر عبر اللمبة عندما يكون . x = 0.4m
) (2احسب مقاومة اللمبة.
( 10درجات)
التماس المتحرّك الموقع  x = 0.4mمباشرةً ،احترقت اللمبة.
ّ
بعد أن تجاوز
هـ .حدِّ د ّ
صحيحا فروق الجهد التي قيست بعد
أي رسم بيانيّ من الرسوم البيانيّة  4-1التي في التخطيط  4يمثّل
ً
1
احتراق اللمبة .ع ّلل تحديدك 5 3 ( .درجات)
ﻲ1
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ّ

)V (V

ﻲ2
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ّ

V2

)x (m

V2

V1

V1
0.4

ﻲ3
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ّ

0

0

)x (m

V1

V2

0

0.4

ﻲ4
اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧ ّ

)V (V

0

)V (V
V2

V2

)x (m

)V (V

V1
0.4

0

0

)x (m

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 4

V1
0.4

0

0

/يتبع في صفحة /8
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وملف حلزونيّ (طويل) ،ومقياس تيّار،
ّ
التخطيط  1الذي أمامك يصف دائرة كهربائيّة مركَّ بة من مصدر فرق جهد،
ومفتاح ،وأسالك.
E
F

P
H

A

ّ
اﻟﺤﻠﺰوﻧﻲ
اﻟﻤﻠﻒ
ﻣﺤﻮر
ّ

G
Q

التخطيط 1

الملف الحلزونيّ يسري تيّار . I1
ّ
أغلقوا المفتاح ،وفي
أ (1) .حدِّ د ما هو اتّجاه التيّار في الدائرة  :من  Eإلى  Fأم من  Fإلى . E
الملف الحلزونيّ  Q :أم  Pأم  Hأم ( Gانظر إشارات
ّ
) (2حدِّ د ما هو اتّجاه الحقل المغناطيسيّ  ، B1 ،داخل
األسهم في التخطيط  .)1ع ّلل تحديدك.
( 8درجات)
ال  ، abcdكما هو موصوف في التخطيط  ،2يسري عبره تيّار   . I2
موص ً
الملف الحلزونيّ إطارًا مر ّب ًعا ِ
ّ
أدخلوا إلى
الملف الحلزونيّ .
ّ
الضلع  cdلإلطار موازٍ لمحور

A

d

a

c

b

التخطيط 2

6,000

لفّة للمتر، I2 = 20A ، I1 = 0.1A ،

الملف الحلزونيّ هي
ّ
معطى أنّ  :كثافة لفّات
طول ضلع اإلطار   abcdهو . 4 cm
		
ب .احسب القوّة المغناطيسيّة (مقدارها واتّجاهها) التي تؤثّر على ّ
كل واحد من الضلعين
فصل اعتباراتك 11 13 (   .درجة)
ّ

							التالية).
(انتبه :تكملة السؤال في الصفحة

  .ab ، bc
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جدا يسري فيه
ال ًّ
ال طوي ً
موص ً
الملف الحلزونيّ سلكً ا ِ
ّ
الملف الحلزونيّ  ،ووضعوا على طول محور
ّ
أخرجوا اإلطار من
تيّار . I3 = 20A
الملف الحلزونيّ ، I1 ،
ّ
للملف الحلزونيّ وللسلك من نظرة جانبيّة (مقطع عرضيّ )  .اتّجاه التيّار في
ّ
أمامك تخطيط
خارجا".
هو باتّجاه عقارب الساعة ،واتّجاه التيّار في السلك ، I3 ،هو "من الصفحة
ً
I1

ّ
ﺣﻠﺰوﻧﻲ
ﻣﻠﻒ
ّ
r

I3

ﺳﻠﻚ

التخطيط 3

جـ .انسخ التخطيط  3إلى دفترك  .أشر في النقطة  rفي التخطيط الذي في دفترك إلى اتّجاه الحقل المغناطيسيّ
الملف الحلزونيّ  ، B1 ،وإلى اتّجاه الحقل المغناطيسيّ الذي يكوِّنه السلك 8( . B3 ،درجات)
ّ
الذي يُكوِّنه
الملف الحلزونيّ  ،مقدار الحقل  B1يساوي مقدار الحقل  6(   . B3درجات)
ّ
أي بُعد عن محور
د .احسب في ّ
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التخطيط الذي أمامك يعرض منظومة مركَّ بة من ّ
سكتين ملساوينَ PQ ،و  ،KLمقاومتهما قابلة لإلهمال  .
السكتان موضوعتان على طاولة أفقيّة الواحدة بموازاة األخرى  .البُعد بين ّ
ّ
السكتين هو . ,
المقاوم  R1يصل بين النقطتين َ Pو  Kاللتين على ّ
السكتين ،والمقاوم  R2يصل بين النقطتين َ Qو  Lاللتين على
ّ
السكتين.
موصل  ،MNمقاومته قابلة لإلهمال ،يتحرّك على ّ
السكتين َ PQو  KLبدون احتكاك ،بسرعة ثابتة مقدارها v
قضيب ِ
ّ
للسكتين.
واتّجاهها نحو اليمين  .يتحرّك القضيب بشكل معامد
المنظومة موجودة داخل حقل مغناطيسيّ متجانس مقداره  Bواتّجاهه "إلى داخل الصفحة" ،بشكل معامد للصفحة.
مقاومة الهواء قابلة لإلهمال.
M

Q

P
B

v

R2

L

R1

,

K

N

معطى أنّ ، B = 10-2 T ، v = 5 ms ، , = 0.1m :
في القضيب  MNتكوّنت قوّة دافعة كهربائيّة مستحثّة.
أعلى  .فسر تحديدك 5( .درجات)
ألي من النقطتين M ،أم  ، Nيوجد جهد
أ .حدِّ د ّ
ّ
ب .احسب القوّة الدافعة الكهربائيّة المستحثّة بين النقطتين َ Mو  5( . Nدرجات)
جـ .احسب شدّ ة الت ّيار ،وحدِّ د اتّجاهه في ّ
كل واحد من المركِّ بات التالية :المقاوم  ، R1والمقاوم ، R2
والقضيب  10( . MNدرجات)
د .حدِّ د هل تؤثّر قوّة خارجيّة على القضيب ( MNالذي يتحرّك بسرعة ثابتة).
إذا كانت إجابتك نعم  -احسب مقدارها وحدِّ د اتّجاهها  .إذا كانت إجابتك ال  -ع ّلل تحديدك.
( 8درجات)
هـ .ما هو مصدر الطاقة في هذه المنظومة؟   (  5 13درجات)
R1 = 5X

. R2 = 10X ،

ב ה צ ל ח ה!

نتم ّن ى لك ال نّجاح!

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

حقوق الطّ بع محفوظة لدولة إس رائيل.
ال نّسخ أو ال نّشر ممنوعان إلاّ بإذن من وزارة ال تّربية وال تّعليم.

