
 

 

شعبة  الفرقة الرابعة منوذج اسرتشادي لطالب كلية الرتبيه

 الفيزياء

 َمغخ نكم َمغخ دسختبٌ 44االيتسبٌ ٚتكٌٕ يٍ 

ايبو انؼجبساد  ٔ خغأ ايبو انؼجبساد انصسٛسخ  ضغ ػاليخ صر انغؤال االٔل:

 :انخبعئخ

 كتهخ انُٕاح تغبٔ٘ انفشق ثٍٛ كتهخ انزسح ٔكتهخ اإلنكتشَٔبد انزسٚخ.  -1

  كثبفخ انشسُخ انكٓشثٛخ ثبثتخ داخم انُٕاح ٔتتُبلص ثغشػخ كجٛشح خالل انغجمخ انغغسٛخ  -2

)(َصف لغش انُٕاح ٚتُبعت عشدٚب يغ -3 3
1

A  

)(تؼتًذ انكثبفخ انذاخهٛخ  -4 0  ٙػهٙ انؼذد انكته)(A       ٔتتُابلص ثصإسح ثغٛئاخ ياغ صٚابدح

)(A.  

انكثبفخ انُٕٔٚخ أَٓب لًٛخ ثبثتخ ٔال تؼتًذ ػهٙ َٕع انؼُصش انُٕٔ٘ أٔ انًبدح ٔثبنتبنٙ فٓٙ  -5

 .خبصٛخ راتٛخ نهُٕاح

6-    ٌ ٙ     عاشٚؼخ ثصإسح   Enتضٚذ عبلخ انتشاثظ انُإٔ٘ نكام َٕٛكهإ   Aياغ صٚابدح انؼاذد انكتها

 نهؼُبصش انثمٛهخ 

ثؼااذ رنااط ثااجظ  عااذٚذ يااغ صٚاابدح انؼااذد  Enتتُاابلص عبلااخ انتااشاثظ انُاإٔ٘ نكاام َٕٛكهاإٌ -7

 نهؼُبصش انثمٛهخ خذا   Aانكتهٙ

8-   ٌ He5نااجؼا انؼُبصااش يثاام انٓٛهٛاإو  Enعبلااخ انتااشاثظ انُاإٔ٘ نكاام َٕٛكهاإ

فتكاإٌ   2

He4يغتمشح ثًُٛب َٕاح انٓٛهٕٛو 

 .غٛش يغتمشح ٔغٛش يٕخٕدح   2

 .عٕٚم خذا انمٕ٘ انُٕٔٚخ راد يذ٘  -9

 .انمٕٖ انتٙ تشثظ انُٕٛكهَٕبد ثؼضٓب ثجؼا ْٗ لٕٖ كٓشٔيغُبعٛغٛخ  -14

 كلية العلوم قسن الفيزياء جاهعة سوهاج
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dell
Highlight



ٔنٓب َفظ انؼذد  Z)(ْٙ َٕٚذاد تختهف فٙ انؼذد انزس٘   Isotopes) انُظبئش ) -11

 . A)(انكتهٙ 

َٕٚذاد نٓب َفظ ػذد انُٕٛتشَٔبد ٔنكٍ يختهفخ ْٙ     (Isotonesاألٚضٔتَٕبد ) -12

 .فٙ ػذد انجشٔتَٕبد 

)101(( ْٕ ٔزذح لٛبط َصف لغش انُٕاح ٔٚغبٔ٘ Fermiانفٛشيٙ ) -13 10 mF  

. 

( ْٕ ٔزذح لٛبط يغبزخ يمغغ انتفبػم انُٕٔ٘ ٔٚغبٔ٘ Barnانجبسٌ ) -14

)101( 228 mb . 

اندغًٛبد األٔنٛخ تكإٌ غٛاش يغاتمش ٔتتسهام تهمبئٛاب  سناٙ خغاًٛبد أٔنٛاخ يغاتمشح           -15

ٔصيٍ تٕاخذ ْزِ اندغًٛبد صغٛش خذا  ٔٚتشأذ ثٍٛ 
226 1010    .ثبَٛخ 

 نألعؼخ انكَٕٛخ ثبنمشة يٍ انغالف اندٕ٘  انضؼٛفخيٍ  انتفبػالد   تُتح انجبَٕٚبد -16

نألعاؼخ انكَٕٛاخ ثابنمشة     انضاؼٛفخ ٔانجٕصٚتشَٔبد يٍ  انتفابػالد  تُتح اإلنكتشَٔبد  -17

 .يٍ عغر انجسش

                                    

يٍ االعؼخ انكَٕٛخ ػجبسح ػٍ يدًٕػخ يٍ  soft componentانًشكجخ  انهُٛخ  -18

 .اإلنكتشَٔبد ٔانفٕتَٕبد 

  

يٍ االعؼخ انكَٕٛخ تتكٌٕ يٍ يدًٕػخ  hard componentانًشكجخ انمبعٛخ  -19

 .يٍ انًبَٕٚبد 

 .لذس كتهخ اإلنكتشٌٔ  1844(  تغبٔ٘ كتهتّ انًبَٕٚبد ) -24

 تغتخذو انًؼدالد فٙ فٓى ثؼا خصبئص انُٕاح.  -21

  .ٚؼًم انًؼدم ػًٕيب  ػهٗ تغشٚغ اندغًٛبد انًشسَٕخ سنٗ عبلبد ػبنٛخ -22

  .سنٗ أسثؼخ ألغبو ثُب   ػهٗ انغبلخ انًغتخذيخ نهتؼدٛمتصُف انًؼدالد  -23

َٕٚخ نٓب االٔأٌ خًٛغ  نالَضغبطٔضر ًَٕرج لغشح انغبئم أٌ انُٕاح يبدح لبثهخ  -24

  .كثبفخ َٕٔٚخ ٔازذِ 

   ٚؼتجش انٓٛهٕٛو -25
  ٔاالكغدٍٛ     

 .ػُبصش أكثش اعتمشاسا يٍ خٛشآَب     

 

 اختش االخبثخ انصسٛسخ : انغؤال انثبَٙ:

 فٙ ............ X(a,a)X االتٙٚكتت انتفبػم ػهٙ انُسٕ  .1

 انتفبػالد انًشَخ  -ج      انتفبػالد انًجبعشح -ة  انتفبػالد غٛش انًشَخ  -ا       



   ِ انمٕح خالل فتشح يٍ انضيٍ تغبٔ٘زْ .....ْٙ انمٕح انتٙ تؤثش فٙ يغبس اندغًٛبد انغبلغخ ٔتؼًم .2

   
 

 
    . 

 انمٕح انؼًٕدٚخ ٔاألفمٛخ يؼب   –ج      انمٕح انؼًٕدٚخ  –ة       انمٕح األفمٛخ  -ا

 ٚؼشف.....نهتفبػم انُٕٔ٘ نُٕاح يب ثأَّ انًغبزخ انًؤثشح انتٙ تمذيٓب انُٕاح نهشؼبع انغبلظ ػهٛٓب. .3

 عبلخ انتشاثظ  –ج        عذح اإلعؼبع  –ة            انًمغغ انؼشضٙ -ا   

ًٔٚكٍ كتبثخ                     ٚتى كتبثخ انتفبػم انُٕٔ٘ ػهٙ انصٕسح انؼبيخ انتبنٛخ  .4

 انتفبػم اٚضب  ػهٙ انصٕسح انًختصشح ....

  x(a,b)y-ج                     -y(a,b)xة                   x(a,a)y -ا     

)ػذد انجشٔتَٕبد  z انزس٘)انجشٔتَٕبد + انُٕٛتشَٔبد( ٔانؼذد   Aفٙ أ٘ تفبػم َٕٔ٘ فإٌ انؼذد انكتهٙ .5

 أ٘ انشسُخ( لجم انتفبػم..... انؼذد ثؼذ انتفبػم

 ألم يٍ–ج            يغبٔ –ة  أكجش يٍ  -ا           

 ٚتى تٕنٛذ انًبَٕٚبد ثبعتخذاو ..........................                  .6

 انًؼدالد يتٕعغخ انغبلخ.- ة          انغبلخ.انًؼدالد يُخفضخ  - أ

 انًؼدالد ػهٛخ انغبلخ. - خـ 

 أ٘ األَٕاع تؼذ أثغظ إَٔاع انًؼدالد انتٙ تغتخذو نتؼدٛم اندغًٛبد انًشسَٕخ............. .7

 انًؼدم انتصبديٙ.-خـ        انًؼدم انكٓشٔعتبتٛكٙ.-ة  يؼدم انڤبٌ د٘ خشاف.-أ                      

 ٚؼتجش يؼدم ..... يٍ أَدر انًؼدالد انخغٛخ.............................. .8

 يؼدم انغُٛكشٔعٛكهٕتشٌٔ.-خـ   انًؼدم انتصبديٙ.   -ة            يؼدم  انڤبٌ د٘ خشاف.-أ   

ثشٔتَٕبد..........انتٙ ػهٙ  االٚضٔثبساد انتٙ تمغ ًٍٚٛ انؼُصش انًغتمش فٙ يُسُٙ انغهغهخ تستٕ٘ ػهٙ  .9

     ٚغبسِ

 تغبٔ٘ -ج   ألم يٍ   -ة   اكثش يٍ   -ا           

 تكٌٕ ػُبصش........  322182822ػُبصش انتٙ تًتهط أسلبو عسشٚخ  .14

  عجّ يغتمشح  -ج              َشغّ خذا -ة  خبيهخ -ا

         فإَّ ٚكٌٕ َغجٛب  ػُذ عبلخ أكجش يٍ MeV5.0عبلخ عكٌٕ اإلنكتشٌٔ تغبٔ٘  .11

     -ج        -ة           -ا        
 

 فإَٓب تكٌٕ َغجٛخ ػُذ عبلخ أكجش يٍ  GeV1ٔعبلخ عكٌٕ انُٕٛكهَٕبد  زٕانٙ   .12

      -ج                  -ة         -ا

13.   ٌ تضٚاذ ثصإسح عاشٚؼخ خاذا  ياغ صٚابدح ........... نهؼُبصاش        Enعبلخ انتشاثظ انُٕٔ٘ نكام َٕٛكهإ

  .انخفٛفخ 

 ػذد انُٛتشَٔبد  –ج       Zانؼذد انزس٘  –ة   Aانؼذد انكتهٙ  -ا

14. n .... 

  -ج                  -ة          -ا



15. 
 P...0

 

  -ج                  -ة          -ا

 

 

 ,,,   ٔ انُدبذ ثبنتٕفٛك

 أ. د. َجٛم َٕس انذٍٚ ػجذانالِ


