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أجب عن جميع األسئلة اآلتية
أوال: األسئلة املوضوعية

السؤال األول:

 ( المقترن باإلجابة الصحيحة لكل مفردة من المفردات اآلتية: ظلّل الشكل ) 

أي األشكال اآلتية متثل رمزًا ألداة تستخدم كمصباح مؤرش ملرور التيار يف الدوائر الكهربائية؟  )1

أي البدائل اآلتية متثل قراءة الفولتميرت عند غلق املفتاح )S1( فقط، وقراء الفولتميرت عند إغالق   )2
املفتاحني )S1( و)S2( مًعا يف الدائرة الكهربائية املوضحة يف الشكل اآليت؟

)V( قراءة الفولتميرت بوحدة
)S2( و )S1( عند إغالق المفتاحين عند إغالق المفتاح )S1( فقط

10 11
7.2 9.6
8 9.6
4 8

Part 1 Q1– Q14: MC auto – each 0, 2

PTO
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تابع السؤال األول:

أي املنحنيات اآلتية متثل شكل التيار )I( الناتج من املولد الكهربايئ بعد إضافة املبدلة؟  )3

الشكل املقابل يوّضح ملفني حلزونيني يتحرك نحو  )4 
 كل منهام قضيب مغناطييس. أي اإلجراءات اآلتية

سوف تؤدي إىل أكرب انحراف ملؤرش الفولتميرت؟

.)R( زيادة قيمة املقاومة  
زيادة عدد لفات امللف )A( إىل الضعف.  
تقليل عدد لفات امللف )B( إىل النصف.  
زيادة عدد لفات امللف )B( إىل الضعف.  

ملف مولد كهربايئ يتكون من )600( لفة، مساحة سطح كل منها )cm2 25(، إذا أُدير امللف حول   )5
محور عمودي عىل مجال مغناطييس منتظم )B( برسعة زاوية ثابتة )ω(، تتولد قوة كهربائية 

تأثريية مقدارها )100πt( ε=12.5sin، فام مقدار شدة املجال املغناطييس )B( بوحدة )T(؟

2.7×10-4     2.7×10-6  
2.7     2.7×10-2  

PTO
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تابع السؤال األول:

يتحرك سلك )ab( بشكل عمودي يف مجال مغناطييس منتظم من املوقع )1( إىل املوقع )2(.  )6 
أي األشكال اآلتية توّضح تولد أكرب قوة دافعة كهربائية تأثريية خالل فرتة زمنية محددة؟

يف الشكل اآليت إذا كانت مساحة امللف )M( ضعف مساحة امللف )P(، فام النسبة بني الفيض   )7
ϕMϕp (؟ ( )P( إىل الفيض املغناطييس الذي يخرتق امللف )M( املغناطييس الذي يخرتق امللف

0.866     0.577  
3.464     1.732  

PTO
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تابع السؤال األول:

أي من األشكال اآلتية يوضح انتشار موجات مائية تقل رسعتها عند انتقالها من منطقة مياه   )8
عميقة إىل منطقة مياه ضحلة؟

يوضح الشكل املقابل موجتني موقوفتني )1( و)2( من مصدرين  )9 
 مختلفني. تكونت كل منهام عىل حبل من نفس املادة، ويتأثران

 بنفس قوة الشّد ولكن الحبل )2( أكرث ُسمًكا من الحبل )1(.
أي البدائل اآلتية تصف تردد كل من الحبلني )f( ورسعتهام )v(؟ 

يف أي املواد اآلتية تكون موجات الصوت أرسع؟  )10

)100oC( نحاس عند درجة حرارة   )0oC( نحاس عند درجة حرارة  
)100oC( هيليوم عند درجة حرارة   )0oC( هيليوم عند درجة حرارة  

)v( السرعة )f( التردد
v1 > v2 f1 > f2
v1 < v2 f1 > f2
v1 > v2 f1 < f2
v1 < v2 f1 < f2

PTO
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تابع السؤال األول:

1( مقدار شدة الصوت يف 
مهندس صوت يعمل داخل غرفة عازلة للصوت، شدة الصوت فيها )8  )11

الخارج. إذا علمت أن شدة الصوت يف الداخل )W/m2 10-10×1.2(، فام قيمة مستوى شدة 
الصوت يف الخارج بوحدة )dB(؟

2.98     1.18  
29.82     11.80  

تنطلق سيارة إسعاف عىل طريق رسيع وتُصِدر صفريًا تردده )Hz 400( كام هو موّضح يف الشكل   )12
اآليت.

24.6 m/s
33.5 m/s

ما الرتدد الذي يسمعه شخص يف سيارة تتحرك مقرتبة من سيارة اإلسعاف بوحدة )Hz(؟

338     285  
476     444  

ح شخًصا يصدر صوتًا الشكل املقابل يوضِّ  )13 
 شدته )W/m2 7-10×1(. ما مقدار قدرة الصوت

املسموعة من ِقبل أُذن السامع بوحدة الواط؟

1.3     1.1  
1.7     1.5  

ح الشكل املقابل أنبوبًا مفتوًحا من أحد طرفيه طوله يوضِّ  )14 
)m 2(. ما مقدار تردد النغمة املتكونة داخله بوحدة )Hz(؟

128     113  
255     227  

1 km
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ثانيا: األسئلة املقالية:
السؤال الثاين:

على الطالب توضيح خطوات الحّل كاملًة عند اإلجابة عن األسئلة المقالية

الدائرة اآلتية تستخدم لتقويم التيار املرتدد.   )15

)درجة واحدة( ما نوع التقويم الذي سيحدث للتيار؟  أ. 

)درجة واحدة( اذكر أهمية استخدام املكثف الكهربايئ )C( يف هذه الدائرة.  ب. 

 

من خالل دراستك للدائرة الكهربائية املقابلة،   )16
احسب كاًل من:

.)4 Ω( فرق الجهد بني طريف املقاومة  أ. 
)درجة واحدة(

Part 2 Q15: one clip

Part 2 Q16: one clip

0, 1

0, 1

0, 0.5, 1

PTO
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تابع السؤال الثاين:

)درجتان(  .)I1( مقدار التيار ب. 

دائرة كهربائية مكونة من بطارية   )17
قوتها الدافعة )ε( ومكثِّف سعته 

)μF 2(. الشكل املقابل ميثّل 
العالقة بني كمية الشحنة املختزنة 

يف هذا املكثف )Q( والزمن 
)t( أثناء عملية شحنه حتى يتم 

.)t4( شحنه شحًنا كاماًل عند الزمن

)درجتان(  .)ε( احسب القوة الدافعة الكهربائية للبطارية

Part 2 Q17: one clip

0, 0.5, 1, 1.5, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2
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تابع السؤال الثاين:

ح تجربة فاراداي لتوليد قوة دافعة تأثريية.   الشكل اآليت يوضِّ  )18

حّدد عىل الشكل أعاله اتجاه التيار التأثريي )I( املار يف املقاومة )R( لحظة غلق املفتاح. أ. 
)درجة واحدة(  

إذا تم استبدال البطارية مبصدر تيار مرتدد. فهل سيعمل امللفان كمحّول؟ فرسِّ إجابتك. ب. 
)درجتان(  

0, 1

0, 1, 1.5, 2   note: no 0.5 option

Answer Q18A in this area

Part 2 Q18: one clip
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تابع السؤال الثاين: 

 ،)2 Ω( لفة، مقاومته )يدور ملف مكوَّن من )75  )19
برسعة زاوية ثابتة )ω( يف مجال مغناطييس 

منتظم شدته )T 0.05(. الرسم البياين املقابل ميثل 
تغري الفيض املغناطييس )ϕ( الذي يخرتق سطح 

امللف خالل فرتة زمنية. 

اذكر اثنني من العوامل التي تؤثر عىل قيمة  أ. 
)درجتان( القوة الدافعة التأثريية. 

 .)0.08 s( إىل )0.06 s( احسب مقدار شدة التيار التأثريي املار يف امللف خالل الفرتة من  ب. 
)3 درجات(  

Part 2 Q19: one clip

0, 1, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
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تابع السؤال الثاين:

يوضح الشكل )1( محواًل كهربائيًا عدد لفات ملفه االبتدايئ نصف عدد لفات ملفه الثانوي،   )20
 )V( التمثيل البياين للجهد الكهربايئ )اُستخدم لتشغيل جهاز كهربايئ حيث ميثّل الشكل )2

  .)t( املستخدم لتشغيل الجهاز مع الزمن

)درجة واحدة( ما نوع املحّول؟  أ. 

)3 درجات(  .)VP( احسب فرق الجهد الكهربايئ للملف اإلبتدايئ ب. 

اذكر اثنني من اإلجراءات التي تلجأ إليها رشكة الكهرباء للتقليل من الطاقة الضائعة يف  ج. 
)درجتان( أسالك نقل الكهرباء. 

0, 1

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

0, 1, 2

Part 2 Q20: one clip
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تابع السؤال الثاين:

تكونت موجات ميكانيكية عىل سطح بحرية بني النقطتني )A( و )B( كام يف الشكل اآليت نتيجة   )21
 .)S( إلقاء حجٍر يف املوضع

)درجة واحدة( ما نوع املوجات امليكانيكية املتكونة؟  أ. 

.)4s( خالل زمن قدره )B( إىل النقطة )S( احسب رسعة انتشار املوجة عند انتقالها من النقطة ب. 
)3 درجات(  

تتحرك املوجتان )A( و )B( يف وسط ما كام يف   )22
الشكل املقابل:

إذا كانت الطاقة التي تنقلها املوجة )A( تساوي 
 )B( أثبت أن الطاقة التي تنقلها املوجة ،)EA(

)3 درجات(  .)EB = 4 EA( تساوي

0, 1

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

Part 2 Q21: one clip

Part 2 Q22: one clip
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تابع السؤال الثاين:

يوّضح الشكل املقابل جرسني يصدران صوتان مختلفان.   )23

)درجتان( أيهام يصدر صوتًا غليظًا؟ فرسِّ إجابتك.  أ. 

احسب املسافة التي يقطعها صوت الجرس )A( خالل زمن قدره )s 3( عرب الهواء عند درجة  ب. 
)3 درجات(  .)40oC( حرارة

يصدر طائر صوتًا شدته )W/m2 6-10×2.8( عند النقطة )A( كام   )24
هو موّضح يف الشكل املقابل.

)درجة ونصف(  .)B( احسب شدة الصوت عند النقطة أ. 

)درجة ونصف(  .)A( احسب قدرة صوت الطائر عند النقطة ب. 

0, 1, 2

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

Part 2 Q23: one clip

Part 2 Q24 : one clip

PTO

0, 0.5, 1, 1.5

0, 0.5, 1, 1.5
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تابع السؤال الثاين:

هل تختلف قدرة الصوت عند النقطة )B( عن قدرته عند النقطة )A(. فرّس إجابتك.  ج. 
)3 درجات(  

رُِصدت سيارتان يف لحظة ما تتحركان برسعتني مختلفتني باتجاه مصدر صويت ساكن كام بالشكل   )25
اآليت:

A B
20.4 m/s 23.8 m/s

مصدر صويت

fA = 0.99 fB :أثبت أن 
علام بأن )fA( هو الرتدد الظاهري املسموع من قبل سائق السيارة )A( و )fB( الرتدد الظاهري 

)3 درجات(  .)B( املسموع من قبل سائق السيارة

انتهت األسئلة مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

Part 2 Q25 : one clip

0, 1, 2, 3

0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3

ends
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َدة َدةُمَسوَّ ُمَسوَّ


