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 انفٍسٌبء يبدة بٌ ـايخح

 انثبًَ ػشر نهصف 
 و2018/2019  -ْـ  1439/1440نهؼبو انذراسً 

 االٔلانفصم انذراسً  - اإلخخببر انخجرٌبً
 
 

 ( 10  االيخحبٌ: ) أسئهت صفحبث ػذد●(  ثالد سبػبث)  زيٍ االيخحبٌ  :●
 .بثصفح

 .انذفخر َفسّ  فً اإلجببت●
 

  اسى انطبنب
  انصف  انًذرست

 
ا

ؤال
نس

 
 انخٕقٍغ ببالسى انذرجت

 انًصحح انثبًَ انًصحح األٔل ببنحرٔف ببألرقبو
1     
2     
3     
4     

  انًجًٕع
 

 يراجؼت انجًغ ّجًؼ
انًجًٕع 

    انكهً
 
 



(1) 
 انثبًَ ػشر نصف : ا    انفٍسٌبء ًبدة :نا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا- األٔلانفصم انذراسً  - اإلخخببر انخجرٌبً
 

 أجب ػٍ جًٍغ األسئهت اَحٍت
 :انًفرداث اَحٍت بٍٍ يٍجببت انصحٍحت إلا ظهم :األسئهت انًٕضٕػٍت 

 
 :  يبػذاانخً حؼخًذ ػهٍٓب انًقبٔيت انكٓرببئٍت نًٕصم  انؼٕايمجًٍغ يب ٌهً يٍ  (1

 انًٕصم           شذة انخٍبر انكٓرببئًطٕل انًٕصم           يسبحت يقطغ انًٕصم           َٕع 
 
 

انكٓرببئٍت نًٓب َفس انًقبٔيت أي يٍ انذٔائر   A ، Bيصببحبٌ  بًٓب فً انذٔائر انكٓرببئٍت اَحٍت (2
 حكٌٕ نهًصببحٍٍ َفس شذة اإلضبءة :

 
 
 

 : I6انخٍبراث انكٓرببئٍت فإٌ يقذار ٔاحجبِ انخٍبر  يسبراث نًجًٕػت يٍانشكم انًقببم ًٌثم  (3

 اإلتجاه الممدار 
 7A  داخل إلى النمطةB 

 7A  خارج من النمطةB 

 3A  داخل إلى النمطةB 

 3A  خارج من النمطةB 

 
 
 

 
على  كمٌة الشحنة المختزنة Qفرق الجهد الكهربائً بٌن لوحً المكثف الكهربائً و Vالشكل ٌمثل العاللة بٌن  (4

 أكبر سعة كهربائٌة :  هامكثفات كهربائٌة كال على حدة ، فأي المكثفات ل 4المكثف أثناء عملٌة شحن  لوحً

A                  B                   C                    D  
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(2) 
- األٔلانفصم انذراسً  - انخجرٌبً االخخببر   انثبًَ ػشر انصف :     انفٍسٌبء نًبدة :ا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا
 

 :حببغ أٔال األسئهت انًٕضٕػٍت 
ذو الكفتٌن تم تثبٌت مغناطٌس على إحدى الكفتٌن ووضع ثمل على الكفة األخرى فمالت كفة الثمل لألعلى مٌزان  (5

  : العبارات صحٌحة  فأي، وضعت دائرة ملف حلزونً أسفل كفة المغناطٌسكما بالشكل  تتعادل الكفتٌن لكً

 

 للملف الحلزونً  aالمطب عند  حالة الملف الحلزونً 

 جنوبً مبتعد 

 جنوبً ممترب 

 شمالً مبتعد 

 شمالً ممترب 

 
 
 

 أي يٍ انحبالث اَحٍت ال ٌخٕنذ حٍبر حثً فً انحهقت :  (6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فأي من المحوالت الكهربائٌة نستخدم :  10Vمصباح كهربائً ٌعمل على جهد كهربائً  (7
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دفع الحلقت نحى الُمُن خارج 
المجال المغناطُسٍ الذٌ 
 َشُز إلً خارج الصفحت 

تقلُص الحلقت  فٍ مجال 
مغناطُسٍ إلً داخل 

 الصفحت  

إدارة الحلقت  بدفع الجهت الُمنً 
باتجاهنا والُسزي نحى الداخل 

والمجال المغناطُسٍ إلً 
الُسار 

قطب مغناطُسٍ شمالٍ 
َتحزك باتجاه الحلقت 

 )مىاسٌ للصفحت( 
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VP= 20V   NP=8     

  NS=4       
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(3) 

- األٔلانفصم انذراسً  -انخجرٌبً  االخخببر    انثبًَ ػشرانصف :      انفٍسٌبء نًبدة :ا
 و2018/2019 نؼبو انذراسًا

 
 :أٔال األسئهت انًٕضٕػٍت حببغ 

 
ٔكبَج انسأٌت بٍٍ  ٔاَؼكس انجسء اَخر سقطج يٕجبث يبئٍت بٍٍ ٔسطٍٍ يخخهفٍٍ فً انكثبفت فبَكسر جسء (8

120انًٕجت انسبقطت ٔانؼًٕد انًقبو 
o  70ٔانسأٌت بٍٍ انًٕجت انًُكسرة ٔانًٕجت انًُؼكست

o   كًب ببنشكم
 فإٌ يؼبيم اإلَكسبر انُسبً بٍٍ انٕسطٍٍ ٌسبٔي :

 
          1.3                1.13                  0.84                   1.19    

                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 

إذا كانت لوة الشد  30gوكتلته  3mطوله  bcمتصل بوتر آخر  10gوكتلته  2mطوله  ab( وتر مشدود 9
 ٌساوي :   cإلى النمطة  aفإن الزمن الالزم لكً تنتمل نبضة من النمطة  100Nعلٌهما 

   0.014 s            s   0.03           s  0.044            104 s 
 
 
 

 الشكل ٌمثل العاللة البٌانٌة بٌن لوة الشد المؤثرة ومربع تردد المصدر المهتز ألربع أسالن لها نفس الطول (01

 ألل :  μومختلفة فً الكثافة الطولٌة ، عندما تتكون موجات مولوفة ببطن واحد ، فأي منها كثافة طولٌة  
  

 
               A               B                 C                    D  

 
 
 
 

 جمٌع ما ٌلً من خصائص الموجات الصوتٌة ماعدا : ( 00

  عتبر موجات طولٌة                      ت                                                    فً األوساط المادٌة     تنتمل 
     تنتمل فً الفراغ   تختلف سرعة انتمالها بإختالف درجة حرارة الوسط المادي  
 
 

 
 4َتبع/

70
o 

120
O 

 موجة
 ساقطة

 موجة
 منعكسة 

عمود 
 مقام

 موجة
 منكسرة

a b c 

2m 3m 

 
                                                         

                                                         

A B C

D

f
2 

Tf 



 (4) 
 – األٔلانفصم انذراسً  - األٔلانذٔر   انثبًَ ػشرانصف :  انفٍسٌبء نًبدة :ا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا
 

 :أٔال األسئهت انًٕضٕػٍت حببغ 
 

0إذا علمت أن سرعة الصوت فً الهواء عند درجة حرارة ( 12  
O
C  ً331 ه m/s  فإن سرعته عند

5-)درجة حرارة 
o
C)  : 
334 m/s             328m/s                  336.6 m/s               325.4 m/s  

 
تنتمل من مصدر اإلهتزاز فً وسط ما إلى  Iالشكل الممابل ٌوضح العاللة بٌن شدة موجة كروٌة ( 13

   3sالتً تنملها الموجة خالل   من خالل الشكل فإن الطالة     طارها أل الخارج مع مربع مملوب أنصاف
 :تساوي  الجولوحدة ب  

            
  𝝅             𝝅                      𝝅                   𝝅 

 
 
 
 
 

فحدث  440Hzعمود هوائً مغلك من طرف طوله كما بالشكل لربت شوكة رنانة من فوهته ترددها ( 14
فً طول العمود الهوائً حتى ٌتكون الرنٌن الرابع لنفس الشوكة ممدار الزٌادة أوجد تضخم للصوت ، 

 الرنانة :
      

140cm               120cm          80cm           40cm 
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(5) 
 – األٔلانفصم انذراسً  - األٔلانذٔر   انثبًَ ػشرانصف :       انفٍسٌبءنًبدة :ا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا
 ثبٍَب : األسئهت انًقبنٍت :          

قراءته عند  مفتوحا . فإحسب  yعندما كان المفتاح   2.25Aإذا كانت قراءة األميتر في الدائرة اآلتية ( 15
 .  yغلق المفتاح 
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 درجبث ( 4)   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الشكل الممابل ٌمثل مجموعة من المكثفات موصل كما بالشكل وسعتها كالتالً : ( 16

(C1=2µF  ،C2=4µF  ،C3=1µF  ،C4=6µF  علما بأن فرق الجهد بٌن النمطتٌن )a،b  ٌساوي
6volt   وفرق الجهد بٌن النمطتٌنc ،d  2ٌساويvolt  :   احسب كال من ، 

  C4الشحنة على المكثف  ( أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجات( 3ــــــــــــــــــــــــــــ   )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  C5سعة المكثف  ( ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجات ( 3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 6َتبع/ 

C3 

C4 
C2 

C1 

C5 

a 
b d c 
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A

ɛ 

2Ω y 

10v 

8Ω 
5Ω 

3Ω 

16v 

I2 
I3 



(6) 
- األٔلانفصم انذراسً  - االخخببر انخجرٌبًانصف :  انثبًَ ػشر     نًبدة :انفٍسٌبءا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا
 

 حببغ ثبٍَب :األسئهت انًقبنٍت : 
 

 ػذدي ثالد اسخخذايبث نهخراَسسخٕر .( 17
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(3ـــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

ٔضغ ػًٕدٌب ػهى يجبل يغُبطٍسً             8cmطٕل ضهؼّ نفت ،  50ٌخكٌٕ يٍ انشكم ًٌثم يهف يربؼً انشكم ( 18
 ػٍ األحً :  بانشكم ثى أج  حأيم 0.4Tيُخظى شذحّ 

 
 انفٍض انًغُبطٍسً .اكخب حؼرٌف  ( أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(2)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 احسبً الفٌض المغناطٌس فً الملف ؟  ( ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(3ـــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حتى ٌنطبك الملف وٌصبح كالسلن داخل  0.3sخارج خالل إلى ال a  ،cإذا جذب الملف من الزاوٌتٌن  ( ج
 .  ɛالمجال المغناطٌسً ، إحسب الموة الدافعة التأثٌرٌة المتولدة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(2ـــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 

 7َتبع/    

a b 

d c 

BOUT 



 (7) 
- األٔلانفصم انذراسً  - االخخببر انخجرٌبً  انثبًَ ػشر انصف :    انفٍسٌبءنًبدة :ا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا
 

 حببغ ثبٍَب :األسئهت انًقبنٍت : 
فً المحول الرافع تساوي المدرة  أثبت العاللة التالٌة إذا علمت إن المدرة الخارجة من الملف اإلبتدائً( 19

            √=       . Rالداخلة للملف الثانوي ومماومة الملف الثانوي 

 ــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجتان(4(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( عدد ثالث إجراءات ممكن من خاللها تملٌل المدرة الكهربائٌة المفمودة أثناء نمل الطالة الكهربائٌة من 01

 . االستهالنالتولٌد إلى أماكن محطات 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات( 3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الشكل اآلتي يمثل موجات مائية مستوية انتقلت من المياه العميقة إلى المياه الضحلة . وكان معامل اإلنكسار( 12

  1.5النسبي بين الوسطين 
  أ(أوجد الطول الموجي للموجات المنكسرة . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( تاندرج2ـــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

70الفاصل  سطحالموجات المنكسرة وال اتجاه انتشارإذا كانت الزاوية بين ب(
o وجد زاوية السقوط؟أف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( تاندرج2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النسبي بين الوسطين إذا زادت زاوية السقوط إلى الضعف ؟ االنكسارأن يحدث لمعامل  ماذا تتوقعج( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (ناتدرج2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 8َتبع/    

 60cm 

 

 ( 1الىسط)

السطح 
 الفاصل 

 (2الىسط )



 (8) 
- األٔلانفصم انذراسً  - االخخببر انخجرٌبًانصف :  انثبًَ ػشر     نًبدة :انفٍسٌبءا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا
 حببغ ثبٍَب :األسئهت انًقبنٍت : 

 
وتردد المصدر المتصل بالحبل  0.4mالجدول التالي يوضح العالقة بين عدد البطون المتكونة على حبل طوله ( 22

 عند ثبوت قوة الشد . 
 n 2 x 4 5 6عدد البطون 

 f(Hz) 300 450 600 y 900تردد النغمة 

 ؟   x  ،yقيمة كال من  أوجد ( أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات( 3ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سرعة انتشار الموجة في الوتر ؟  ب(أحسب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(  2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متذبذبان وثقل كال على حدة بحيث تكون في الوتر األول بطن واحد  وتران من الصلب متصالن بمصدران ( ج
 1:4كنسبة  :2µµ1بطون كما بالشكل . وكانت النسبة بين كتلة وحدة األطول لكل منهما  3وفي الوتر الثاني 

 النسبة بين ترددهما ؟  ... فأحسب

 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(  4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 

     
     9َتبع/
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(9) 
- األٔلانفصم انذراسً  - االخخببر انخجرٌبًانصف :  انثبًَ ػشر     نًبدة :انفٍسٌبءا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا
 حببغ ثبٍَب :األسئهت انًقبنٍت : 

 
منه عندما مرت سٌارة اسعاف تصدر صفٌرا  20mبٌنما ٌمف علً على بعد  Voٌمود أحمد دراجته بسرعة ( 23

والذي  330Hzكما بالشكل . إذا علمت      أن تردد صفٌر السٌارة الذي ٌسمعه أحمد  120km/hrبسرعة 
30، إذا كانت درجة الحرارة آنذان  550Hzٌسمعه علً 

o
C  ،ًأجٌب عن اآلت  : 

 

 
 
 

  اذكر الممصود بظاهرة دوبلر . ( أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجتان(  2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تردد صوت صفٌر سٌارة اإلسعاف ( ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجتان(  2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 ج( سرعة دراجة أحمد . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجتان(  2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     10َتبع/

                                                                        120km/hr                                                   

 

 أحمد                                         سُارة اإلسعاف                                                         علٍ  

20m 



(10) 
- األٔلانفصم انذراسً  - االخخببر انخجرٌبًانصف :  انثبًَ ػشر     نًبدة :انفٍسٌبءا

 و2018/2019 نؼبو انذراسًا
 حببغ ثبٍَب :األسئهت انًقبنٍت : 

 
       حكَٕج فٍٓب ظبْرة انرٍٍَ ببسخخذاو شٕكت   580cmانشكم انًقببم ًٌثم أَبٕبت يغهقت يٍ طرف طٕنٓب  (24

 :حً ػٍ اَ بحأيهً انشكم ثى أج  fرَبَت حرددْب  
 
 
 
 

 ػذد شرٔط حذٔد انرٍٍَ فً األػًذة انٕٓائٍت انًغهقت يٍ طرف ٔيفخٕحت يٍ طرف آخر . ( أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجتان(  3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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