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 2019/2020 الثانى امتحان الفصل الدراسي استرشادينموذج          

 ية العلوم                لك                                                                                                         جامعة سوهاج     
                               القسم : الفيزياء                                                  

              علوم تربية اساسي لفرقة:  الرابعةا                                (                                      2اسم المادة: فيزياء )
 

 يزياء الذرية والحديثةفالمادة  الجزء الثالث:

  لكل جملة(واحدة  درجة)رمز االجابة الصحية مما يلى  ظلل في نموذج التصحيح اآللي 

 ا  وأن هناك راصد ساكنبالنسبة لراصد في إطار   ms 200-1نفترض نبضة صوتية تتحرك بسرعة  -1

ن إوت، فنفس اتجاه الص فيالطائرة تتحرك  ، فإذا كانتms 100-1 آخر يستقل طائرة تتحرك بسرعة

 ..ساوي ...........................الطائرة ت فيالموجود  راصديرصدها ال السرعة التي

 ms 040-1 -د                ms 300-1 -ـج                 ms 200-1 -ب                 ms 100-1 -أ
 

  يرصدها  التية ن السرعإاتجاه الصوت، فالطائرة تتحرك عكس وبفرض أن بالرجوع إلى السؤال السابق،   -2

  ...................... ساويالطائرة ت فيالموجود  راصدال     

 ms 300-1 -د                   ms  052-1 -جـ               ms 020-1 -ب                 ms 501-1  -أ         
 

 .......بية الخاصة بأن له .........فى النسعن اإلطار المرجعي العادي  ىيختلف اإلطار المرجعي القصور  -3     

 .سرعة ثابتة -د  .     سرعة متغيرة مع الزمن -جـ     تغير مع الزمن.تسارع م -ب     تسارع ثابت. -أ          
 

    أينشتين أنه ال توجد سرعة أكبر من سرعة الضوء ألن المقدار –معادالت تحويالت لورنتز  توضح -4

 إذا كان ........................................ يصبح تخيليا                           

 v = c -د                   v ≤ c -ـج                      v ˂ c  -ب                      v > c -أ
 

  يتكون طيف أشعة اكس من .................... -5

                      يف خطى.ط -ب                                                 طيف متصل. -أ

 ر متصل.طيف خطى غي -د                                 طيف متصل وطيف خطى. -ـج
  

 ل محاوركهة في الفيزيائية متشاب إن القوانينمن فرضيات النظرية النسبية الخاصة للعالم أينشتين،  -6

 بالنسبة لبعضها البعض. ................. اإلسناد التي تتحرك

 سرعة ثابتةب -د           بتسارع ثابت    -ج           ثابتة بكمية حركة -ب      ثابتة     بطاقة حركة -أ
 

 .........................عتمد فقط علىت -طبيعة األشعة المنبعثة من فجوة ذات ثقب ضيق داخل جسم أجوف  -7

 ودة فيه الفجوة.الوسط الموج -بوع المادة المصنوعة منها الفجوة.                                     ن -أ    

 درجة حرارة جدران الفجوة. -د                                                  الشكل الهندسي للفجوة. -جـ    
 

 لعدد الكمي ................. قيمته تحدد اتجاه المجال الفراغي بالنسبة لمحور ثابت.ا -8

 لمغزلي.ا -د                   اطيسي.المغن -جـ                      الثانوي -ب           الرئيسي.           -أ
  

 ............................. من مستويات الطاقة يساوى dعدد المجاالت في المستوى الفرعي   -9

 9 -د                            7 -ج                                    5 -ب                                3 -أ    
 

ما  أكبر عند دراسة أشعة الجسم األسود، فإن موضع الطول الموجي الذى يكون عنده اإلشعاع الحرارى  -10

 ارة.( ينزاح الى أطوال موجية...................................... درجة الحرmax λيمكن ) 

 ليس لها عالقة بـ -د           أقل بزيادة -ـج            أقل بنقصان -بهما كانت          تساوى صفر م -أ    

 تابع                                                                                         
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 ....ك ألن ..ن وذلبالرغم من أن إلكتروني المجال الواحد يحمالن نفس الشحنة السالبة إال إنهما ال يتنافرا  -11

 االتجاه. لهما مجاالن مغناطيسيان في نفس اإللكترونين -ب                 .ازدواجاإللكترونين في حالة  -أ     

 مختلفان في طاقة حركتهما. اإللكترونين -متعامدان معا  أثناء حركتهما.         د اإللكترونين -جـ    
 

  ة حنة ونوابة الشمن فرضيات نموذج ..................... أن الذرة ذات طبيعة كهربائية ) إلكترونات سال -12

 .  موجبة الشحنة ( وهي متعادلة كهربائيا     

 التوند -وهر                       دب -ج                      رذرفورد -ب               طومسون          -أ
 

 ...............فشلت تحويالت جاليليو فى تفسير.....................................................  -13

 .ر الضوءطبيعة انتشا -د   .ن الثانيقانون نيوت -جـ  .قانون بقاء الطاقة -ب  .قانون بقاء كمية التحرك -أ
 

 ........يساوى.................. ϒاذا تحركت مركبة ما بسرعة الضوء، فان مقدار معامل النسبية   -14

 2 -د                             0.5 -ـج                          .ةماالنهاي -ب                        1 -أ
 

 ,)الفا( جسيماتلقد كانت النتائج التجريبية التي تحصل عليها "روذرفود"، عندما قام بقذف صفيحة ذهبية ب  -15

لفاصلة اهي النقطة ،  (%99.99)فيمات )المقصود جسيمات ألفا( ال تعاني أي انحراإذ وجد أن أغلب الجس

 .الصمود أمامها .............................................التي لم يستطع نموذج 

 وذرفوردر -د                    بوهر -ـج                 دالتون     -ب                       طومسون -أ
 

وكذلك  ، وناتإللكترأنه لم ينجح فى تفسير أطياف الذرات المتعددة امن عيوب نموذج ..................   -16

 . اعطاء اإللكترون مسار محدد

التوند -د                           بوهر -ـج         روزرفورد                     -ب                     طومسون -أ  
 

 ...................................ون على الصورةالثانى من وجهة نظر النظرية النسبية يكقانون نيوتن  -17
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  كانت  اذاقق الشرط : ة اذا تحما مقدار من الطاقة، فان حركة هذا الجسم تكون غير نسبوياذا اعطى جسم  -18

 .أجزاء من طاقة كتلة سكون الجسم.............. تلك الطاقة       

  عشرة من واحد أو أثنين من قلأ -ب                      أكبر من واحد أو أثنين من عشرة  -أ

  مائةو أثنين من أمن واحد  قلأ -د                         مائةأكبر من واحد أو أثنين من  -جـ    
 

 ....... .أقطارف أنصابالتي يمكن أن يسلكها اإللكترون حول النواة هي تلك المحددة  المدارات  -19

 .ختلفة وطاقات منفصلةم -ب                             متصلة. مختلفة وطاقات  -أ

  من.متناقصة مع الزطاقات بختلفة م -.                            دوطاقات منفصلة تشابهةم -جـ      
 

لي. من طوله األص %10السرعة التي يجب أن يمتلكها جسم ما وتتسبب في انكماش نسبى قدره   -20

           m/secتساوى ..............  m/s8 3x10علما بأن سرعة الضوء تساوى 

  8x 10 12 -د           8x 10 40.2  -جـ               8x 10 .8  -ب          8x 10 4.02    -أ

 

 د. احمد عبد الحكيم                                     بالتوفيق والنجاح مع اطيب االمنيات


