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 ايزذـبٌ يبدح انفُسَبء 
 نهصف انثبٍَ ػشر 

 و2019/2020  -هـ  1440/1441نهؼبو انذراسٍ 
 انفصم انذراسٍ االول - االيزذبٌ انزجرَجٍ

 
 ( صفذبد. 11ػذد صفذبد أسئهخ االيزذبٌ: )  ●(  ثالس سبػبدزيٍ االيزذبٌ  : ) ●
 اإلجبثخ فٍ انذفزر َفسه .●
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 انثبٍَ ػشر  انصف :    انًبدح : انفُسَبء
 و2019/2020انؼبو انذراسٍ -انفصم انذراسٍ األول  -اإلخزجبر انزجرَجٍ 

 
 أجت ػٍ جًُغ األسئهخ اِرُخ

 
 األسئهخ انًىظىػُخ : ظهم اإلجبثخ انصذُذخ يٍ ثٍُ انًفرداد اِرُخ:

 
ُسَبئُخ انزٍ ال رؼزًذ جًُغ انكًُبد انفُسَبئُخ اِرُخ رؼزًذ ػهُهب سؼخ انًكثف انكهرثبئٍ . فًب هٍ انكًُخ انف (1)

 ػهُهب سؼخ انًكثف ؟ 
 انًسبفخ ثٍُ نىدٍ انًكثف                             انًسبدخ انًشزركخ ثٍُ نىدٍ انًكثف 

 يمذار انشذُخ انًخزسَخ ػهً نىدٍ انًكثف                     انسًبدُخ انكهرثبئُخ نهًبدح انؼبزنخ
 

 َزًُس ثهب ػٍ انىصهخ انثُبئُخ ؟يب هٍ خبصُخ انزراَسسزىر انزٍ  (2)

 لهُم انزكهفخ              راد فبػهُخ ػبنُخ   صغُر انذجى             خفُف انىزٌ           

 

 ؟بوحدة األوم    Rفأوجدي لٌمة المماومة   1Aالشكل اآلتً ٌمثل دائرة كهربائٌة ، إذا كانت لراءة األمٌتر (3)

           6                 4               3                 1         
 
 
 
 
 
 
 

( وإذا  C1=2µf ،C2=4µF ،C3=1µFالشكل اآلتً ٌمثل مجموعة من المكثفات موصلة كما بالشكل وهً : ) (4)

الشحنة المختزنة على  فأوجد 6voltعلمت أن الموة الدافعة الكهربائٌة للبطارٌة فً الدائرة الكهربائٌة تساوي 

 ؟  C1المكثف 
16.8µC                 8.57 μC               6 μC              4.2 μC 
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-انفصم انذراسٍ األول  -االخزجبر انزجرَجٍ انفُسَبء   انصف :  انثبٍَ ػشر    انًبدح : 
 و2019/2020انؼبو انذراسٍ 

 
 ربثغ أوال األسئهخ انًىظىػُخ :

 

فً  المتولد حدد اتجاه المجال المغناطٌسً التأثٌري والتٌار التأثٌري‘  وضحة فً الشكل الم للت المماومةإذا  (5)
 الحلمة المعدنٌة الصغٌرة التً تمع داخل الملف الحلمً  الكبٌر ؟

 

 لتأثٌرياتجاه المجال المغناطٌسً ا اتجاه التٌار التأثٌري  
 للداخل  عكس عمارب الساعة  
  للخارج مع عمارب الساعة  
 للخارج  عكس عمارب الساعة  
 للداخل  مع عمارب الساعة  
 
 
 

 وتتحرن  3mفً الشكل الممابل سٌارة تحمل  سلن معدنً طوله  (6)
 فما ممدار  0.5Teslaداخل مجال مغناطٌسً شدته  10m/s  بسرعة 

 ؟     الموة الدافعة التأثٌرٌة المتولدة فً السلن المعدنً بوحدة ال 
      150                     55               1.5              0                  

 
 
 
 

( أي من العبارات 1:2) هً (  p Is : I  ( لفة والنسبة بٌن  50محول كهربائً مثالً عدد لفات ملفه االبتدائً  (7)
  تنطبك على هذا المحول الكهربائً ؟اآلتٌة 

 بَىٌػذد نفبد انًهف انث َىع انًذىل 

 100 رافغ نهجهذ 

 100 خبفط نهجهذ 

 25 رافغ نهجهذ 

 25 خبفط نهجهذ 

 
 

 
3ٌتبع/
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-انفصم انذراسٍ األول  -االخزجبر انزجرَجٍ انفُسَبء   انصف :  انثبٍَ ػشر    انًبدح : 
 و2019/2020انؼبو انذراسٍ 

 
 ربثغ أوال األسئهخ انًىظىػُخ :      
لتغٌر إزاحة جزئٌات الوسط مع الزمن فً الحركة الموجٌة ألوساط  تمثل العاللة البٌانٌة اآلتٌةالمنحنٌات  (8)

 المنحنٌات تكون سرعة انتشار الموجة أكبر ؟  أي من ، مختلفة 

 
 

  
 
 

      
 
 

ألربع أسالن  للموجات المولوفة      ومملوب مربع عدد البطون  Tfٌمثل العاللة بٌن لوة الشد  اآلتً  الشكل (9)
 مختلفة فً الكثافة الطولٌة باستخدام مصدر متذبذب ثابت التردد ..لها نفس الطول و

 ؟أي منها ذات كثافة طولٌة أكبر  

 

 A                   B              C                D  
 

 
 

آخر كما بالشكل ،  فما  موجات مائٌة فاصطدمت بحاجز مادي وانعكست كما بالشكل ثم اصطدمت بحاجزسمطت  (50)
 ( ؟  2ممدار  زاوٌة اإلنعكاس عن السطح )

 

        70               60               30                  15       
   

 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 

                  

4ٌتبع/
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-انفصم انذراسٍ األول  -االخزجبر انزجرَجٍ انفُسَبء   انصف :  انثبٍَ ػشر    انًبدح : 
 و2019/2020انؼبو انذراسٍ 

 
 ربثغ أوال األسئهخ انًىظىػُخ :

Oفٍ ولذ انصجبح وكبَذ درجخ انذرارح 930m صذر غفم صىد صفُر ثبنمرة يٍ ججم َجؼذ ػُه يسبفخ ( 11)
C 17     

  ؟انفزرح انسيُُخ انزٍ اسزغرلهب صذي انصىد دزً َسًؼه انطفم  أوجذفسًغ  صذي صىرُه ، 
         2.7s                              5.4 s                        0.4s                      0.7s

   
 
 َجٍُ انشكم يىاظغ يخزهفخ نطفم فٍ دبنخ دركخ ػهً األرجىدخ . َطهك انًرشذ صفُرا أيبو انطفم ػهً األرض ، ( 12)

 ؟وهى يمزرة يُهثزردد أػهً  فٍ أٌ يىالغ سىف َسًغ انطفم صىد انصبفرح

 

A               B                 C                   D 
 

أحسبً تردد النغمة المتكونة إذا علمت أن درجة  380cmالشكل الممابل ٌمثل أنبوبة مغلمة من طرف طولها ( 31)
 ؟  30OCالحرارة 

 
0.918               1.61               91.8            160.7  

 
 
 

واآلخر  35m/sمتحرن بسرعة  Bالمطار، على سكة لطار بٌن لطارٌن  15m/sرجل ٌمود سكوتر بسرعة ( 31)
كما ٌسمعه   Aصوت المطار الظاهر لتردد الإلى  Bصوت المطار ل الظاهر ترددالساكن، كما بالشكل أوجدي النسبة بٌن 

 ؟ fB : fAالرجل 
  

 
 
 
  

1:1                         5:2                                     5:9                                 5:6                  

 
 

 
5ٌتبع/

(4) 

 

380cm 

 انًزشذ
 انطفم
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-انفصم انذراسٍ األول  -االخزجبر انزجرَجٍ انفُسَبء   انصف :  انثبٍَ ػشر    انًبدح : 
 و2019/2020انؼبو انذراسٍ 

 : ثبَُب: األسئهخ انًمبنُخ 
 ؟ bو aًٌثم دائزة كهزبائٍت ، تأيهها جٍذا ، ثى إحسب يقذار فزق انجهذ انكهزبائً بٍٍ انُقطتٍٍ انشكم اَتً ( 55)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجاث(  4)  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( وإرا  C1=2µf ،C2=4µF ،C3=1µFانشكم انًمبثم ًَثم يجًىػخ يٍ انًكثفبد يىصهخ كًب ثبنشكم وهٍ : )( 56)

 أوجذ  كال يٍ : volt 12َسبوٌ  dو a، وفرق انجهذ ثٍُ   volt 3هٍ  C2ػهًذ أٌ فرق انجهذ ثٍُ نىدٍ انًكثف 
 

 
 
 

(a)  فرق الجهد بٌن النمطتٌنc,d  بٌن لوحً المكثفٌن(C1    ،C3 ) 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجاث(  3ـــــــــــــــــــــــ ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(b)  انطبلخ انًخزسَخ فٍ انًكثفC4 ؟ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجاث(  3ــــــــــــــــــــــــــ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                              a                         b            c                                                                          d 

C3 C2 C4 

(5) 



- األول انفصم انذراسٍ - االخزجبر انزجرَجٍانصف :  انثبٍَ ػشر     نًبدح :انفُسَبءا
 و2019/2020 نؼبو انذراسٍا

 
 ربثغ ثبَُب :األسئهخ انًمبنُخ : 

 
 . ػذد ثالس خصبئص نهىصهخ انعىئُخ ( 17

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(3ـــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تتحركان فً المنطمة المجاورة لسلن مستمٌم  معدنًمن سلن حلمتان  (58

 .ضح بالشكل طوٌل ٌحمل تٌارا مستمرا كما مو
 . حلمة المتولد فً كل  اتجاه التٌار التأثٌري حدد على الشكل

 
                                     I  )التٌار المستمر( 

 
 

 
 

 درجات(3)ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 شذره كًركس دوراٌ فٍ يجبل يغُبغسٍُ يُزظى   oَذور دىل انًذىر   Lلعُت يؼذٍَ غىنه ( 19) 
B وثزردد بنشكم كًب ثf ،انزأثُرَخ اثجذ أٌ انمىح انذافؼخ  𝜺 انًزىنذح فُه رؼطٍ ثبنؼاللخ اِرُخ . 
  𝛆        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات( 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 
 
 

 7ٌتبع/    
 

𝑣 

𝑣 

.x x x x x x x x x xxx xxx  

.x x x x x x x x x xxx xxx  

.x x x x x x x x x xxx xxx  

.x x x x x x x x x xxx xxx  

.x x x x x x x x x xxx xxx  

.x x x x x x x x x xxx xxx  

.x x x x x x x x x xxx xxx  

(6) 



- األولانفصم انذراسٍ  - االخزجبر انزجرَجٍانصف :  انثبٍَ ػشر     نًبدح :انفُسَبءا
 و2019/2020 نؼبو انذراسٍا

 
 خ : ربثغ ثبَُب :األسئهخ انًمبنُ

 
 ، رأيهه جُذا ثى أجت ػٍ األسئهخ اِرُخ :  أدًذ غبنت فٍ انصف انثبٍَ ػشر ، صًى يذىل كهرثبئٍ كًب ثبنشكم ( 20
 
 
 
 
 

(a) ه للمحول الكهربائً ؟مٌة التً وقع فٌهما أحمد أثناء تصمٌملأكتب األخطاء الع 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )درجة واحدة (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1)         

 (درجة واحدة )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 2)         

 

(b) ن عد ي   إذا كانت النسبة بي 
فً انًحىل    2     د لفات الملف الثانوي إىل عدد لفات الملف اإلبتدئ 

 ،         انكهزبائً وكاٌ انجهذ انكهزبائً انذي ٌعًم عهٍه انجهاس هى 

 فأوجد الجهد الكهربائً الذي ٌغذي المحول الكهربائً؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) درجتان( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(c) يٍ  هم ًٌكٍ استخذاو( هذا انًحىلb  أثُاء َقم انطاقت يٍ يحطت تىنٍذ انقذرة )

 انكهزبائٍت  إنى أياكٍ استهالكها  ؟ فسز إجابتك ؟ 

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     درجات( 3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
 

 8ٌتبع/    
 (7) 

 يهف

 اثزذائٍ

 يهف

 ثبَىٌ



- األولانذراسٍ انفصم  - االخزجبر انزجرَجٍانصف :  انثبٍَ ػشر     نًبدح :انفُسَبءا
 و2019/2020 نؼبو انذراسٍا

 
 ربثغ ثبَُب :األسئهخ انًمبنُخ : 

 
         الشكل الممابل ٌمثل العاللة بٌن الموة المؤثرة على خٌط والطول الموجً المتكون على الحبل أوجدي كال  (21

 من : 

 
 
 
 
 
 
 

(a   سرػخ اَزشبر انًىجبد فٍ انذجم إرا كبَذ كزهخ انخُػm1=0.023 Kg  وكزهخ انثممm2=0.4Kg 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجات( 3ـــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

(b  . عدد البطون المتكونة على الحبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (درجبد 2)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 

(c     ٍانخُػ ػُذيب َزعبػف رردد انًصذر انًهزس يغ وجىد َفس  يبرا رزىلغ أٌ َذذس نسرػخ اَزشبر انًىجبد ف      
 فسر إجبثزك ؟   انثمم انًؼهك؟
 ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 (درجبد 3)ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 9/ٌتبع

 (8) 

3m 

 

     

80cm 

 

 مصدر
 مهتز
50 Hz 



- األولانفصم انذراسٍ  - انزجرَجٍاالخزجبر انصف :  انثبٍَ ػشر     نًبدح :انفُسَبءا
 و2019/2020 نؼبو انذراسٍا

 
 ربثغ ثبَُب :األسئهخ انًمبنُخ : 

 
    ثم أوجد زاوٌة االنكسار جٌدا ادرس الشكل ، أوساط مختلفة  3ٌمثل موجة مٌكانٌكٌة تنتمل بٌن  تًالشكل اآل( 22

ومعامل االنكسار بٌن  1.2األول والثانً  فً الوسط الثالث ؟ علما بأن معامل االنكسار النسبً بٌن الوسط
 ؟ 1.5الوسط الثانً والثالث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 درجات( 3) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
،  فً الطرف اآلخرلوة شد علٌه  تؤثرمتصل بمتذبذب من أحد طرفٌه و (5)خٌط ال( الشكل اآلتً ٌوضح 23)

 وكتلة وحدة األطوال منه تساوي ،موجات مولوفة فٌه وتكونت  2kgعندما كانت كتلة الثمل 

                
(a ( 5الموجة المولوفة فً الخٌط ) أوجد سرعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجتان( 2) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(b  تم إضافة كتلة ممدارهاm  إلى الثمل السابك المعلك 

 ( ،2بالخٌط )مع وجود نفس المصدر المهتز(  لتمل عدد البطون وتصبح كما بالخٌط )

 ؟  m ةأوجد ممدار كتلة الثمل المضاف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات(3ــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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- األولانفصم انذراسٍ  - االخزجبر انزجرَجٍانصف :  انثبٍَ ػشر     نفُسَبءنًبدح :اا
 و2019/2020 نؼبو انذراسٍا

 
 ربثغ ثبَُب :األسئهخ انًمبنُخ : 

 
ممتربة  من أحمد ، الشكل ٌوضح سٌارة الشرطة وهً مسرعة  و تصدر صوت مبتعدة عن فاطمة ، و( 24 

، وكل منهما ٌسمع صوت سٌارة د الشارع وبٌنهما مسافة ثابتة فاطمة ٌمفان على رصٌ و بحٌث كانا أحمد
 ..الشرطة بدرجة مختلفة 

 
 

 
 (a . يب انًمصىد ثذرجخ انصىد  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجتان( 2ــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
(b  المائة من  فً 5أعلى بمقدار  صوتها تردد بحٌث ٌبدو مقتربة من أحمد سٌارةالبأي سرعة ٌجب أن تتحرك

لكً ٌكون تردد  فاطمة قٌمته عندما تكون السٌارة ساكنة . وبأي سرعة ٌجب أن تتحرك السٌارة مبتعدة عن

 فً المائة من قٌمته عند سكون السٌارة ؟ 5الصوت الذي تسمعه أقل بمقدار 

 (        اعتبر سرعة الصوت فً الهواء ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات( 3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(C  فً وسط ما إلى الخارج مع  االهتزازتنتقل من مصدر     الشكل المقابل ٌوضح العالقة بٌن شدة موجة كروٌة
 بوحدة الجول. 3Sالطاقة التً تنقلها الموجة خالل  أوجدمن خالل الشكل  ،    أقطارها مربع مقلوب أنصاف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درجات(2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـ

 55/ٌتبع
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- األولانفصم انذراسٍ  - االخزجبر انزجرَجٍانصف :  انثبٍَ ػشر     نًبدح :انفُسَبءا
 و2019/2020 نؼبو انذراسٍا

 
 ربثغ ثبَُب :األسئهخ انًمبنُخ : 

 
كما بالشكل بفرض أن سرعة الصوت فً  fلربت منه شوكة رنانة ترددها د هوائً مغلك من طرف ، عمو  (25

 ، 340m/sالهواء 

 

(a    ما الممصود بالرنٌن فً األعمدة الهوائٌة  . 

 درجتان(2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(b   أوجد ممدارf  . 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجتان(2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(c  اثبت أن الفرق فً طول العمود الهوائً بٌن رنٌن ورنٌن تالً له لنفس التردد ٌساوي     . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجتان(2ـــــــــــــــ )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
 
 
 

 .انتهت األسئلة مع الدعبء للجميع ببلتىفيق والنجبح
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