
 

 

 

 

 

 

 ( درجة 20)                              الفيزياء                                  

 :                                     السؤال األول

 ما المقصود بكل من :  –أ 

 معامل االنكسار المطلق لوسط   -2الموجة المستعرضة      – 1 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين لكل من   –ب 

 ( 30º- 45º- 60ºفإن الزاوية الحرجة له ..........)  2إذا كان معامل االنكسار المطلق لوسط   – 1

  –كلما قلت سرعة تدفق سائل فإن عدد خطوط االنسياب المارة عموديًا بوحدة المساحات )يزداد  – 2

 ال يتغير(   –يقل 

 علل     –ج 

 خدم األلياف الضوئية في نقل الضوء وتوجيهه إلى األماكن التي يصعب الوصول إليها.  ــ تست

 : السؤال الثانى 

 اثبت أن قوة التفريق اللونى لمنشور رقيق ال تتوقف على زاوية رأسه.     –أ 

 اكتب العالقة الرياضية المعبرة عن كل من:  –ب 

 معدل االنسياب الكتلى      – 2قانون سنل              – 1

يسقط شعاع ضوئى عموديًا على احد أوجه منشور ثالثى فخرج مماسًا للوجه األخر له أحسب   –ج 

   𝟐√زاوية رأس المنشور إذا علمت أن معامل انكسار مادتة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( درجة20)                      الكيمياء                                 

                                    لكل عبارة مما يأتي:      العلمي )أ( اكتب المصطلح

سيل من األشعة غير المنظورة تنبعث من مهبط أنبوبة  اشعة الكاثود تحت ظروف خاصة  -1

 من الضغط وفرق الجهد.

لة مقدار الطاقة الالزمة إلزالة أو فصل أقل اإللكترونات ارتباطًا بالذرة المعززة وهى في الحا -2

 الغازية.

                                                )ب( علل لما يأتي:                           

 اإللكترون له طبيعة مزدوجة. -1

 تزداد قيم جهد التباين في الدورات كلما اتجهنا ناحية اليمين. -2

                                               )جـ( اختر اإلجابة الصحيحة :                

 ( = .......... nعدد أورتباالت مستوى مستوى الطاقة الرئيسي ) -1

 n² 2جـ                      (n 2) ² -ب                   n² -أ

 تتميز الالفلزات بأن ..................  -2

 ميلها اإللكترونى صغير .  -عناصر كهروموجية       جـ -جهد تانيها كبير  ب -أ

                                                                صوب ما تحته خط:  -)د( 

 هي عناصر الصف الرأسى األخير من الفئة )أ(. الممثلةالعناصر  -1

 . كبريتات النحاسفي تجربة رذرفورد بطبقة من  يغطى اللوح المعدنى -2

، وطول الرابطة بين ذرة الكربون وذرة  °0.77Aإذا كان نصف قطر ذرة الكربون  –)هـ( 

 °1.76Aالكلور 

 احسب طول الرابطة في جزئ الكلور.                                           -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 األزهر الشريف

 قطاع المعاهد األزهرية

 )نموذج استرشادي(

 علمي -الثانوي للصف الثاني

                   م2020/2021للعام الدراسي الفصل الدراسي األول 
 



 الصف الثاني الثانوي علمي  تابع

 ( درجة20)األحياء                                                                                

 أجب عن األسئلة التالية:

 للقسمين العلمي واألدبي ( ) مادة المواطنة

 أجب عن نقطتين لكل نقطة أربع درجات: 

 من الحقوق المدنية السياسية حرية الرأي والتعبير وضح ذلك. -1

 وسائل اإلعالم من وسائل تنمية المواطنة وضح ذلك. -2

 الديمقراطية من مقومات الدولة المدنية دلل على ذلك. -3

 

 

 


