
  بسم الله الرحمن الرحيم         
  "رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري "          

  سلطنة عمان     
   القسم العلمي/ امتحان الشھادة الثانوية العامة                     وزارة التربية والتعليم

  م2003/2004 - ھـ 1425/ ھـ1424للعام الدراسي          الثاني الدور       
      األول اسيالفصل الدر

  
  ثالث ساعات: الزمن                      الفيزياء:    المادة

  
  . األسئلة في ثمان صفحات:  تنبيه

 .استعن بالثوابت والقوانين المدرجة مع الورقة اإلمتحانية 

  
  أجب عن جميع األسئلة اآلتية

  :األسئلة الموضوعية   :أوالً 
  :السؤال األول

  :، واكتب بجواره الحرف الدال على أدق إجابة من بين البدائل المعطاة  أنقل في ورقة إجابتك رقم المفردة
)2( بندول بسيط طولـه  -1 m وزمنه الدوري)(T تغير طولـه إلى ،)8( m  فإن زمنه الدوري يتغير

  :إلى 

T ) أ   
4

1
T )ب              

2

1
  T4 )د              T2 )جـ                            

  

)1(ثبت جسم كتلته -2 Kg   ه) زنبركي(بطرف سلك نابضي )25/(ثابت ھوك ل mN  د ، مثبت عن
ا بالشكل ال ة بسيطة طرفه السفلي كم ة توافقي رك ليتحرك حرك ة وت افة معين ح مس ل ، أزي مقاب

)40(بحيث يقطع مســافة  cm خــالل نصف الزمــن الدوري ، تكــون  
)/(سرعتـــــه بـ  sm 5(على بعد( cm  من موضع االتزان تســـــاوي:  

21011  )أ            21019  )ب   
21043  )جـ          21097  )د   

  

 الشـــكل المقابل ، يوضـــح العالقة بين طاقــة الحركــــة     -3
  واإلزاحة لجسم يتحرك حركة توافقية بسيطة تكون عجلة    

  :الجسم أكبر ما يمكن عند النقطة 
  b  )ب          a  )أ   

  d  )د           c  )جـ
  

ـه الموجي -4 )(مر من خالل شق عرضه )(ضوء طول 4  ود، عرض فتكونت أھداب الحي
 : الھدب المضي األول بالدرجات يساوي

  .515  )ب          .514  )أ 
  40  )د           30  )جـ
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   القسم العلمي/ امتحان الشھادة الثانوية العامة              الثاني   الدور       
  م2003/2004ـ ھـ  1425/ھـ 1424للعام الدراسي      األول الفصل الدراسي 

  لمادة الفيزياء     
  

  :تابع السؤال األول
ة -5 ة توصف بالعالق t2: موجة موقوف y = sinπx cos د ع البطون عن ين مواق تم تعي ) x(، ي

  :تساوي 

12  )أ  n        ب(  )
2

1
(

2

1
n  

  )جـ
4

1
n           د(  

2

n         ) 7,5,3,1....... حيثn(    
  

ا   -6 إذا زاد سمك ) 4Cm(في تجربة حلقات نيوتن ، استخدم عدسة محدبة نصف قطر تكورھ ، ف
)105.2(الغشاء الھوائي بين الحلقتين المظلمتين الثانية والثالثة يساوي 7 m إن نصف  ، ف

  :قطر الحلقة المظلمة الخامسة بالمتر يساوي 

   41011 )د     4105) جـ          4103.2  )ب    4102.2 )أ 
  

  تنتشــر ثالث نبضات في وســط واحـــد من بسرعات   -7
  لشكل إذا التقت ھذه النبضات منتظمة كما ھو موضح با

  :تساوي  cm)(فإن اإلزاحة المحصلة لھا بالسنتمتر
  2  )ب          صفر  )أ 
  6  )د           4  )جـ

  
  
ـه  -8 ر مشدود طول )180(وت cm ه ردد يصدر نغمت ة بت )440(األساسية الثاني Hz  ردد ليصبح ت

)200(نغمته األساسية األولى Hz 0فإنه يجب تغير طول الوتر ليصبح بالسنتيمتر يساوي     
 396 ) د       220 ) جـ                     198) ب    90 ) أ 

  
  

)680(، يصدر نغمة أساسية ترددھا )(عمود ھوائي طوله    - 9 Hz   
  :الموضحة بالشكل يكون تردد النغمة التي تليھا بالھيرتز يساوي 

  425  )ب          340  )أ    
  1020  )د           850  )جـ

  
  
  

  :لتالية تعبر عن وحدة القوة المغناطيسية ما عدا جميع الوحدات ا  -10
  متر / أمبير . وبر  )ب    الثانية/ متر . كولوم . تسال  )أ 
  ثانية/ أمبير . وبر   )د       متر. أمبير . تسال   )جـ
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   القسم العلمي/ امتحان الشھادة الثانوية العامة              الثاني   الدور       

  م2003/2004 - ھـ 1425/ھـ 1424للعام الدراسي      األول الفصل الدراسي 
  لمادة الفيزياء     

  
  :تابع السؤال األول

ار شدته R)(ملف حلقي نصف قطره الخارجي  -11 ه تي ة شدة المجال  I)(يمر ب اد تكون قيم ، تك
  :ذا كان نصف قطره الداخلي يساوي المغناطيسي متساوية عند جميع النقاط داخله إ

 )أ    
4

R               ب( 
3

R                 جـ( 
2

R
 )د                

4

3R
    

  

)10(يمرتيار كھربائي شدته  -12 A شكل المقابــل،                  في السلك الموضح بال)(  
)15(فـإذا كان نصف قطـــر الجـزء الدائري    cm فإن شـــــدة المجال  

  :بالتسال تساوي  )(المغناطيسي عند النقطة

  510  )ب          صفر  )أ   

  )جـ
510

4



510  )د         

4

3   
  

)4.0(الشكل المقابل بين سلكاً موصالً حر الحركة طوله  -13 m   
)5.0(يتحرك على مجال مغناطيسي منتظم شدته T              فيــتولدI 

)4(به تيار تأثيري شدته A إلى أعلى ، فإذا كانت                   اتجــاھه  
)2.0(مقاومــة دائرة الملف   فإن السلك يتحرك بسرعة ،  

  : تساوي 
  إلى اليسار (m / s ) 4  )ب      إلى اليمين (m / s ) 4  )أ   

  إلى اليسار (m / s ) 8  )د       إلى اليمين (m / s ) 8  )جـ
  

ر الفيض دار ملف مستطيل الشكل حول محو - 14 تظم بحيث تغي ره في منطقة مجال مغناطيسي من
ة  وة الدافع إن الق اور ، ف كل المج ا بالش دة كم الل دورة واح زمن خ ع ال ف م رق للمل المخت

 :الكھربائية التأثيرية المتولدة في الملف تتغير مع الزمن حسب المنحنى 
  
  

  
  

                                
  )ب                                    )أ   

  
  

  )د                    )جـ
  000/4  
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   القسم العلمي/ امتحان الشھادة الثانوية العامة              الثاني   الدور       
  م2003/2004 - ھـ 1425/ھـ 1424للعام الدراسي      األول الفصل الدراسي 

  لمادة الفيزياء     
  

  :تابع السؤال األول
  

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

 د جـ ب أ
 4433 عدد الملفات

  o45 o30 o60 o120)(الزاوية
  

ه A)(ومساحة مقطعة )(ملف حلزوني طولــه  -16 ائي  N)(وعدد لفات د كھرب وصل بمصدر جھ
رق للملف يساوي ي المخت ى .  )(مستمر ، فكان الفيض المغناطيسي الكل إذا قطع الملف إل ف

إن الف. نصفين متساوين تماماً  د ف رق وصل أحدھما بنفس مصدر الجھ يض المغناطيسي المخت
  :له يساوي

 )أ   
4


 )ب                    

2


  2 )د          )جـ                        

  

راءة . لمحرك كھربائي وصل فولتميتر بين طرفي مصدر الجھد الكھربائي لدائرة الكھربائية   -17 ق
   -:الفولتميتر عند بداية دوران الملف تشير إلى

  ) .جھد المصدر الكھربائي Vالقوة الدافعة الكھربائية العكسية المتولدة  حيث(         
    + V)د        V)جـ                        - V)ب               )أ   

  

وملف خالص الحثية موصلين على التوالي ، تكون  R)(دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة  -18
  :بين التيار وفولتية المصدر  )(زاوية الطور

  والجھد يتقدم التيار  )90(أكبر من)  ب                   ر يتقدم الجھدوالتيا )90(أقل من)  أ   
  والجھد يتقدم التيار  )90(أقل من)   د            والجھد يتقدم التيار )90(تساوي)  جـ

  

 ، حتى تصبح RLC)(الشكل المقابـــــل يوضح دائـــرة - 19
  :قراءة األميتر أكبر ما يمكن ، يلزم تغيير يتردد التيار إلى         

  
  Hz50  )ب        Hz25  )أ   

  Hz400  )د         Hz200  )جـ
 :يتعين بالعالقة  RLC)(في دائرة cos)(معامل القدرة - 20

 )أ 

V

 )ب            
R

CLV




) جـ                
Z

R
) د           

R

XCVL
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   القسم العلمي/ ثانوية العامة امتحان الشھادة ال             الثاني   الدور       
  م2003/2004- ھـ 1425/ھـ 1424للعام الدراسي      األول الفصل الدراسي 

  لمادة الفيزياء     
  

 ً   :األسئلة المقالية   :ثانيًا
  :السؤال الثاني 

ـه  )أ  يط طول دول بس )4.1(بن m افة ح مس )4(أزي cm ه وت ن موضع اتزان ة م رك حرك رك ليتح
  .توافقية بسيطة 

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

(احسب إزاحة البندول بعد زمن قدره -2
5

1
( T .  

),(الشكل المقابل ، يوضح العالقة بيــن  )ب YX  لموجــة  
  .، أدرس الشكل ثم) 3Hz(ددتنتشر في وسط مرن بتر

  .االھتزازة الكاملة : عرف  -1
 اكتب معادلة اإلزاحة ألي نقطة تبعــد مسافــة  -2

)x ( عن مصدر الموجات في الوسط الناقــل  
 .للموجات 

)6.0(احسب الزمن الالزم لتبدأ نقطة ما تبعد مسافة -3 m عن. 
  كةالمصدر بالحر                  

  قـــام طالب بإجــراء تجربة ميلد لألمواج الموقوفــــة،                            )جـ
  مستخدمـاً األدوات التاليــة

)2(سـلك طولـه[ m 0.5.      ]، بكرة، جھاز متذبذب ، أثقالm  
  .كما بالشكل المقابل 

  
 ـقل المعلق عند           عند تشغيل المتذبذب وعندما كان وزن الث

)5(الطرف الحر للسلك يساوي N            تكونـت عدد خمـس ،  
  .بطون ،  ثم تغير عدد األثقال فقط فتكون على السلك بطـن واحد باھمال كتلة السلك المتدلي 

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

 

  :السؤال الثالث         
ان  i)(سقطت موجة ضوئية من الھواء إلى الماء بزاوية سقوط  )أ  إذا ك كما ھو موضح بالشكل، ف

  .)32.1(=معامل االنكسار المطلق  للماء 
  .كسار اذكر نص قانون سنل في االن -1
ى (أكمل الرسم موضحاً اتجاه األشعة المنكسرة  -2 ام عل ود المق مقتربة أو مبتعدة عن العم

 ) .السطح الفاصل
 احسب سرعة الموجات الضوئية في الماء  -3
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  م2003/2004 - ھـ 1425/ھـ 1424ام الدراسي للع   األول الفصل الدراسي 
  لمادة الفيزياء     

  

 ً   :األسئلة المقالية   :تابع ثانيًا
  :تابع السؤال الثالث 

وجي  )ب ـا الم ـة طولھ ـة ضوئيــ قطت أشعــ )106.0(س 6 m  يقين قين ض ه ش اجز ب ى ح عل
ا افة بينھم )3.0(المس mm داخل داب الت رت أھ د فظھ ة تبع ى شاش )2.1(عل m  ان إذا ك ف

)(المسار 1r  =nوالمسار ،)( 2r  =)3( n .  
 ما ھو الشــرط األساسي ليتكون نمــط تداخــل  -1

  .مستقر بين الموجات 
 ) .C(متكون عند النقطة ما نوع ورقم الھدب ال -2
 احسـب بعـــد الھدب المعـــتم األول عن الھدب  -3

  .المركزي 
),,((في الشكل الموضـــح ثالث أسالك مستقيمة  )جـ abc يمــر في  

)2,3,5(كل منھا تيار شدته على الترتيب   AAA وفي االتجاھات  
)50( b)(، فإذا كان طول السلك  الموضحة   cm  5A          3A        2A                     

)104(وكثافة الفيض المغناطيسي عند موضعه تساوي   5T .  
  .عرف الكولوم  -1
    .د اتجاھھا وحد b)(احسب مقدار القوة المؤثرة على السلك -2

  
  :السؤال الرابع 

  . wb10إن الفيض المغناطيسي المخترق لمساحة سطح ما تساوى: ماذا نعني بقولنا  -1  )أ 

   تكافئ )(وحدة عزم االزدواج:  اثبت أن      -2









2

2.

s

mkg
 .  

   : عــــــلل  )ب
ري يسري  - 1 ال يمكن استخدام قانون أمبير في حساب شدة المجال المغناطيسي في ملف دائ

  . فيه تيار كھربائي أو على مسافة منه

  .انعكاس اتجاه التيار في ملف المحرك الكھربائي كل نصف دورة  -2

  
  في تجربة تخطيط المجال المغناطيسي لموصل مستقيم يمر به  )جـ

)3(شدته تيار كھربائي          A  واتجاھه كما ھو موضح بالشكل..  
 ارسم شكل المجال المغناطيسي المتولد حول الموصل -1

  .محدداً اتجاھه        
 ) .أ ب جـ د( احسب الدوران المغناطيسي حول المسار  -2
 ما ھو اإلجراء العملي الذي تقوم به لزيادة قيمة الدوران     -3

  .حول نفس المسار باستخدام نفس األدوات المغناطيسي        
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   القسم العلمي/ امتحان الشھادة الثانوية العامة              الثاني   الدور      
  م2003/2004ـ ھـ1425/ھـ 1424للعام الدراسي    األول الفصل الدراسي 

  لمادة الفيزياء     
  

 ً   :األسئلة المقالية   :تابع ثانيًا
  :لسؤال الرابع تابع ا

ة  )د  ل لف احة ك ات مس ن ا للف دد م ن ع ه م ون ملف اوب يتك د متن )08.0(مول 2m  ا ومقاومتھ

)4.6(الكلية  يدور بتردد)

50

تظم شدته)  ة مجال مغناطيسي من إذ كانت )1T(في منطق ، ف

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

  
  :السؤال الخامس 

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

  معظم األجھزة الكھربائية المستخدمة : لعل  -1
  .في المنازل تعمل على التيار المتردد 

 :ماذا يحدث لقراء الفولتميتر إذا استبدل   -2

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

)15(ملف حثي مقاومته  )ب  3.0(ه الذاتيومعامل حث( H  وصل على التوالي مع مكثف
)100(معاوقته السعوية  10(ومقاومة أومية(  35(ومصدر تيار متردد تردده( Hz  فإذا ،

)220(كانت القوة الدافعة العظمى لمصدر التيار Volt .  
  .الً تخطيطياً للعالقة بين المعاوقة السعوية وتردد التيار ارسم شك -1
 .احسب زاوية الطور بين الجھد والتيار  -2

  .احسب الجھد بين طرفي مقاومة الملف 
  

ه  )جـ ائي كفاءت ول كھرب )80(مح 0
دائي  0 ه اإلبت ات ملف دد لف ة(وع از ) 400لف ع جھ ط م ، رب

)80(لي يعمل على فرق جھد مقدارهكھربائي منز Volt ار شدته )6(وتي A  وة إذا كانت الق ، ف
)200(الدافعة الكھربائية في المنزل Volt .  

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

 --------------------------  
  انتھت األسئلة
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  م2003/2004 - ھـ 1425/ھـ ـ 1424للعام الدراسي     األول الفصل الدراسي 

  لمادة الفيزياء     
  
  

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

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

  .شكالً تخطيطياً للعالقة بين المعاوقة السعوية وتردد التيار  ارسم -3
 .احسب زاوية الطور بين الجھد والتيار  -4

  .احسب الجھد بين طرفي مقاومة الملف 
  
  
ه  )جـ ائي كفاءت ول كھرب )80(مح 0

دائي  0 ه اإلبت ات ملف دد لف ة(وع از ) 400لف ع جھ ط م ، رب
)80(منزلي يعمل على فرق جھد مقداره كھربائي Volt ار شدته )6(وتي A  وة إذا كانت الق ، ف

)200(الدافعة الكھربائية في المنزل Volt .  
  .ما نوع المحول  -4
 .عدد لفات الملف الثانوي  -5
 .قدرة الدخل  -6
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