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  ثالث ساعات: الزمن                      فيزياء:    المادة

  
  .األسئلة في ثمان صفحات :  تنبيه

 .استعن بالثوابت والقوانين المدرجة مع الورقة اإلمتحانية 

  
  أجب عن جميع األسئلة اآلتية

  :األسئلة الموضوعية   :أوالً 
  :السؤال األول

  

اره الحرف الدال على أدق إجابة أنقل في ورقة إجابتك رقم المفردة ، واكتب بجو
  :من بين البدائل المعطاة 

ة بسيطة   -1 ة توافقي علق جسم كتلته بواسطة أربع نوابض متامثلة كما بالشكل بحيث يتحرك حرك
  :يكون ثابت ھوك بوحدة لكل نابض يساوي. بتردد 

  )أ   

m

  m  )ب          

  m  )د           m4  )جـ
  
ة -2 ين اإلزاح ة ب ع والسرعة X)(العالق )(مرب 2r  ا يطة يمثلھ ة بس ة توافقي م يتحرك حرك لجس

  : الشكل 
  
  
  
  
  

)د         )جـ        )ب        )أ   
    

  نالشـــكل المقابل يمثل عالقة جيبة بين العجلة والزم  -3
  لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة سعــة االھتزازة  

  :تساوي ) بالسنتمتر(لحركة الجسم 
  4  )ب          2  )أ   

  16  )د           8  )جـ
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  لمادة الفيزياء     
  

  :تابع السؤال األول
  لموجـــة ) Xو X(الشكل المقابل ، يوضح العـالقة بين   -4

   b)(ط مرن فإذا بدأت النقــطةمستعرضة تنتشر في وســ
  تبدأ  c)(، فإن النقطــة )255.0(بالحركة بعد زمن قدره

  :حركتھا بعد زمن قدره بالثواني يساوي 
  1  )ب          5.0  )أ    

  5.1  )د           25.1  )جـ
  
ة ،  -5 زاز الشوكة الرنان د اھت رك ، عن شوكة رنانة ربط أحد طرفيھا بحبل والطرف اآلخر بزنب

  :فإن الموجات المنتشرة خالل الوسطين 
    تتفق في السعة وتختلف في التردد  )أ 
  تتفق في التردد وتختلف في اتجاه انتشار الموجة  )ب
  جاه انتشار الموجة وتختلف في السعة تتفق في ات  )جـ
  تتفق في سرعة انتشار الموجة وتختلف في التردد   )د 

  
د الھدب المضي X)(في تجربة يونج ، إذا  -6 د  ءھو بع إن بع الخامس عن الھدب المركزي ، ف

  :الھدب المعتم الثاني عند الھدب المركزي يساوي 

X  )أ 
10

3
X  )ب         

5

2  

X  )جـ
2

X  )د           3
7

2  
  
ود  -7 وائيين العم وديين ھ وھتي عم ين ف ة ب وكة رنان ز ش ود a)(تھت رف ، العم ق الط  b)(مغل

ة رت النغم إذا ظھ كل ف ا بالش رفين ، كم وح الط ود مفت ة للعم ية الثاني ة  a)(األساس والثالث
baتكون النسبة بين طوليھما b)(للعمود LL  ھي كنسبة:  

  2:1  )ب          1:1  )أ 
  3:1  )د           3:2  )جـ

  
  ) ص(ولوح زجاجي ) س(الشكل المقابل ، يوضـح مرآة مستوية   -8

)60(عمودي عليھا ، سقط شــــعاع ضوئي يضـــع زاوية o  مع  
  مستوى المرآة ، فإذا كان معامــــل االنكسار النسبي بــين الھواء 

  ع الضوئي في الزجاج ، فإن زاوية انكسار إشعا )5.1(والزجاج
  :تساوي

  36  )ب          20  )أ 
  60  )د           45  )جـ
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  لمادة الفيزياء     
  

  :تابع السؤال األول
  

 :يساوي  -9
    )ب            )أ 
    )د             )جـ

  

10-    
     )ب            )أ 
    )د             )جـ

  
11-    

    )ب            )أ    
      )د             )جـ

  
12-    

    )ب            )أ   
    )د             )جـ

  
13-     

    )ب            )أ   
    )د             )جـ

  
14-    

  
  
    )د         )جـ        )ب      )أ 
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  لمادة الفيزياء     
  

  :تابع السؤال األول
  

إذا كان التغير في شدة التيار الناتج من مولد كھربائي يوضحه الشكل المقابل ، فإن عدد ملفات   - 15
  :المولد والزاوية الفاصلة بين كل منھما تكون كما في الحالة 

 د جـ ب أ
 4433 عدد الملفات

  o45 o30 o60 o120)(الزاوية
  

ة )(ملف حلزوني طوله  -16 ه A)(وسماحة مقطع ائي  N)(وعدد لفات د كھرب وصال بمصدر جھ
ى .  )(مستمر ، فكان الفيض المغناطيسي الكلي المنحرف للملف يساوي إذا قطع الملف إل ف

  :وصال أحدھما بنفس مصدر الجھد فإن الفيض المغناطيسي له يساوي. نصفين متساوين تماماً 

  )أ   
4


  )ب          

2


  

  2  )د             )جـ
  

ة   -17 راءة . وصل فولتميترين طرفي مصدر الجھد الكھربائي للدائرة الكھربائية لمحرك كھربائي ق
دة القوة ا الفولتميتر عند بداية دوران الملف تشير إلى حيث ة العكسية المتول لدافعة الكھربائي

 جھد المصدر الكھربائي:  
   -   )ب             )أ   

   +  )د             )جـ
  

ة  R)(دائرة تيار متردد على مقاومة  -18 والي ، تكون زاوي ى الت وملف خالص الحثية موصلين عل
  :بين التيار وفولنيتة المصدر  )(الطور

    والتيار يتقدم الجھد )90(أقل من  )أ   
  يتقدم التيار  والجھد )90(أكبر من  )ب



    والجھد يتقد التيار )90(تساوي  )جـ
  والجھد يتقدم التيار  )90(أقل من  )د 

  
رة  -19 زم  RLC)(دائ ا يمكن ، يل ر م ر أكب راءة األميت ى تصبح ق ل ، حت الموضحة بالشكل المقاب

  :تغير تردد التيار إلى
  H50  )ب        H25  )أ   

  H400  )د         H200  )جـ
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  لمادة الفيزياء     
  

  :تابع السؤال األول
  

)(محامل القدرة - 20 Cos في دائرة)(RLC  يتعين بالعالقة: 

  )أ 



  )ب          
R

CL


 

  

  )جـ

R

  )د           
R

X CL 
  

  
ً ثانيً    :األسئلة المقالية   :ا

  :السؤال الثاني 
ه  )أ  يط طول دول بس )4.1(بن m افة ح مس )4(أزي cm  ة رك حرك رك ليتح ه وت ع اتزان ن موض م

  .توافقية بسيطة 
  .ال تؤثر قوة الشد في الخيط على عجلة كرة البندول على طول مسار حركتھا : علل  -1

(ول بعد زمن قدرهاحسب إزاحة البند -2
5

1
( T . 

  
),(الشكل المقابل ، يوضح العالقة بين  )ب YX  لموجــة  

)3(تسير في وسط مرن بتردد H أدرس الشكل ،.  
  .االھتزازة الكاملة : عرف  -1
 اكتب معادلة اإلزاحة ألي نقطة تبعد مسافــة  -2

)(X  عن مصدر الموجات في الوسط الناقل  
 .للوحات 

)6.0(احسب الزمن الالزم لتبدأ نقطة ما تبعد مسافة -3 m  عند المصدر بالحركة. 
  
  قـــام طالب بإجــراء تجربة ميلد لألمواج الموقوفــــة،   )جـ



)2(ســـلك طولـــه[مستخدمـــاً األدوات التاليــــة  m  ،  
)100(بكرة ، جھاز متذبذب ، أثقال كتلة كل ثقل g [  .  

  .كما بالشكل المقابل 
  عند تشغيل المتذبذب وعندما كان وزن الثــــقل المعلق 

)5(عند الطرف الحر للسلك يساوي N  وتكونت عدد ،  
  .كون على السلك بطـن واحد خمـس بطون ،  تمر غير عدد األثقال فقط فت

  .احسب الطول الموجي للموجات الموقوفة في الحالتين  -1
 .ما ھو التغير في وزن األثقال المعلقة في الحالة الثانية وما مقداره  -2
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  لمادة الفيزياء     
  

 ً   :األسئلة المقالية   :تابع ثانيًا
  :السؤال الثالث 

قوط  )أ  ة س اء بزاوي ى الم واء إل ن الھ ة ضوئية م قطت موج ار  i)(س ل االنكس ان معام إذا ك ، ف
  .)32.1(=المطلق  للماء 

  .قانون سنل في االنكسار  اذكر نص -1
معتدية أو مستجدة عند العمود المقام على (أكمل الرسم موضحاً اتجاه األشعة المنكسرة  -2

 ) .السطح الفاصل
 احسب سرعة الموجات الضوئية في الماء  -3
  

)106.0(سقطت أشعة ضوئية طولھا الموجي  )ب 6 m  افة ه سعتين ضيقتين المس ى حاجز ب عل
)3.0(بينھما mm  ى داخل عل )2.1(........فظھرت أھداب الت m ان المسار إذا ك )(ف 1r  =n ،

)(والمسار 1r  =)3( n .  
 ما ھو الشــرط األساسي ليتكون نمــط تداخــل  -1

  .لموجات مستقر بين ا
 ) .2(ما نوع ورقم الھدب المتكون عند النقطة  -2
 احسـب بعـــد الھدب المعـــتم األول عن الھدب  -3

  .المركزي 
  
دته  )جـ ائي ش ار كھرب ه تي ر ب تقيم يم ال المغناطيسي لموصل مس يط المج ة تخط ي تجرب )3(ف A 

  ..واتجاھه عما ھو موضح بالشكل 
  .ناطيسي المتولد حول الموصل محدداً اتجاھه ارسم شكل المجال المغ -1
 ) .أ ب جـ د( احسب الدوران المغناطيسي حول المسار  -2
ما ھو اإلجراء العملي الذي تقوم به لزيادة قيمة الدوران المغناطيسي حول نفس المسار  -3

  .باستخدام نفس األدوات 



  
  :السؤال الرابع 

  . wb10المخترق للمساحة سطح ما تتساوى إن الفيض المغناطيسي: ماذا نعني بقولنا  -1  )أ 
 2ثانية/  2متر.كيلو جرام =  )(الوحدة المستخدمة لقياس عزم االزدواج:  اثبت أن      -2

  







c

mkg

5

.
:

2

 .  

   :علل   -3
ا  * ي حس ر ف انون أمبي تخدام ق ن اس ف ال يمك ي مل ال المغناطيسي ف دة المج ب ش

  . دائري يسري فيه تيار كھربائي أو على مسافة منه

  .انعكاس اتجاه التيار في ملف المحرك الكھربائي كل نصف دورة   *
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  لمادة الفيزياء     
  
  

 ً   :األسئلة المقالية   :ثانيًا
  :تابع السؤال الرابع 

  
),,((في الشكل الموضـــح ثالث أسالك مستقيمة  )ب abc يمــر في  

)2,3,5(كل منھا تيار شدته على الترتيب   AAA وفي االتجاھات  
  فإذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي عنــد موضـــع الموضحة ،  

)50(=طوله  [ b)(السلك    cm [ 104(تساوي( 5T .  
  .عرف الكولوم  -1
    .وحدد اتجاھھا  b)(احسب مقدار القوة المؤثرة على السلك -2

  
    

ون  )جـ اوب يتك د متن ة مول ل لف احة ك ات مس ن ا للف دد م ن ع ه م )08.0(ملف 2m  ا ومقاومتھ
)4.6(الكلية  يدور بتردد)( SOH ه تظم مثلت )0.(في منطقة مجال مغناطيسي من IT إذا ، ف

)120(كانت أقصى قوة دامغة تأثيرية متولدة تساوي Volt  أوجد:  
  .عدد لفات ملف المولد الكھربائي  -1
 .لھذا الملف  t)(صيغة شدة التيار الكھربائي التأثيري في أنه لحظة -2
 

  
  

  :السؤال الخامس 
)1000(الدائرة المقابلة تحتوي مقاومة ومكثف كھربائي سعته  )أ  F  .  

  .ية المستخدمة في المنازل تعم لعلى التيار المتردد معظم األجھزة الكھربائ: علل  -1
 :ماذا يحدث لقراء الفولتميتر إذا استبدل   -2



  .مصدر التيار المتردد بأخر مستمر   *
)100(المكثف بأخر سعته  * F . 

  
)15(ملف حثي مقاومته  )ب  3.0(ومعامل حثه الذاتي( H  وصل على التوالي مع مكثف

)100(معاوقته السعوية  10(ومقاومة أومية(  35(ومصدر تيار متردد تردده( H  فإذا ،
)220(كانت القوة الدافعة العظمى لمصدر التيار Volt .  

  .ة السعوية وترد التيار ارسم شكالً تخطيطياً للعالقة بين المعاوق -1
 .احسب زاوية الطور بين الجھد والتيار  -2
 .احسب الجھد بين طرفي مقاومة الملف  -3
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  فيزياءلمادة ال     
  
  
  

 ً   :األسئلة المقالية   :ثانيًا
  :تابع السؤال الخامس 

  
ه  )جـ ائي كفاءت ول كھرب )80(.مح   دائي ه اإلبت ات ملف دد لف ة(وع از ) 400لف ع جھ ط م ، رب

)80(كھربائي منزلي يعمل على فرق جھد مقداره Volt ار شدته )6(وتي A  وة إذا كانت الق ، ف
)220(الدافعة الكھربائية في المنزل Volt .  

  .ما نوع المحول  -1
 .عدد لفات الملف الثانوي  -2
 .قدرة الدخل  -3

 انتھت األسئلة
  
  
  


