
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12physics                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/om/12physics1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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أجب عن جميع األسئلة اآلتية
: األسئلة املوضوعية أوالاً

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

ما سبب وجود فرق جهد بني النقطتني )a( و)b( يف الدائرة الكهربائية املقابلة؟  )1

ثبات شدة التيار املار يف الدائرة.  
انخفاض كمية الشحنة يف الدائرة.  

قيمة املقاومة يف الدائرة مساوية للصفر.  
فقد يف طاقة وضع اإللكرتونات خالل الحركة.  

إذا كانت قراءة األميرت يف الدائرة الكهربائية املقابلة  )2 
تساوي )3A(، فام قراءة الفولتميرت بوحدة )V(؟

1.5  
3.0  
6.0  
7.0  

يف أي الحاالت اآلتية يتولد تيار تأثريي يف الحلقة املعدنية املوّضحة يف الشكل املقابل؟  )3

حركة املغناطيس باتجاه الحلقة مع بقاء الحلقة ثابتة.  
حركة املغناطيس مبتعًدا عن الحلقة مع بقاء الحلقة ثابتة.  
حركة املغناطيس والحلقة يف نفس االتجاه وبنفس الرسعة.  

حركة املغناطيس والحلقة يف اتجاهني متعاكسني بنفس الرسعة.  
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: األسئلة املوضوعية: تابع أوالاً

ملف مستطيل الشكل عدد لفاته )100( لفة، موضوع عموديًا   )4
عىل خطوط مجال مغناطييس منتظم شدته )0.2T( كام يف 
الشكل املقابل، ما مقدار القوة الدافعة الكهربائية املتولدة 

يف امللف عندما يدور ربع دورة بحيث يصبح مستواه موازيًا 
لخطوط املجال خالل زمن قدره )s 0.2( بوحدة )V(؟

1.4     0  
200     2  

أي الوحدات اآلتية تعادل وحدة قياس القوة الدافعة الكهربائية )ε(؟  )5

C.N/m     C/N.m  
T.m/s2     T.m2/s  

مير تيار كهربايئ شدته )2A( يف املقاومة )R( املوّضحة يف الشكل اآليت:  )6

ما قيمة املقاومة )R( بوحدة )Ω(؟

100     50  
400     200  
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: األسئلة املوضوعية: تابع أوالاً

دار ملف مستطيل الشكل حول محوره يف منطقة مجال مغناطييس منتظم بحيث تغري الفيض   )7
املخرتق للملف مع الزمن كام بالشكل اآليت:

ما الفرتة التي تعربرِّ عن أكرب قوة دافعة تأثريية متولدة يف امللف؟

B - C     A - B  
D - E     C - D  

أي مام ييل يؤثر عىل طاقة املوجة امليكانيكية؟  )8

رسعة املوجة. تردد املوجة.      
سعة املوجة. طول املوجة.      

)D(و )C(و )B(و )A( ح الشكل املقابل أربع موجات موقوفة يوضرِّ  )9 
تكونت يف أربعة أوتار مختلفة الطول ومتساوية يف كتلة وحدة 

األطوال وقوة الشد. أيُّ من هذه املوجات لها أعىل تردد؟

B     A  
D     C  

ما معدل الزيادة يف رسعة الصوت ملادة معينة يف الهواء عند  )10 
عند ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة بوحدة )m/s(؟

0.4     0.2  
0.8     0.6  
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: األسئلة املوضوعية: تابع أوالاً

ما مقدار مستوى شدة الصوت لقطار شدة صوته )  w/m2 2–10 × 1( بوحدة )dB(؟  )11

60     30  
100     90  

حكم مباراة يركض برسعة )5m/s( مقرتبًا من العب أُصيب يف أرض امللعب ُمطلًقا صوتًا من   )12
صفارته برتدد قدره )300Hz(. ما تردد الصوت املسموع من قبل الالعب بوحدة )Hz(؟

300.0     295.7  
308.9     304.5  

ح مكربين صوتيني ) S1 ( و) S2 ( إذا كانت قدرة املكرب األول ضعف قدرة املكرب  الشكل اآليت يوضرِّ  )13
الثاين و) r1 = r2( فعند أي النقاط تكون شدة الصوت أعىل ما ميكن؟

2     1  
4     3  

إذا كان تردد النغمة األساسية يف أنبوب مغلق من طرف واحد هو ) f (، ما عدد العقد ملوجة   )14
موقوفة ترددها ) f 5(؟

5     3  
10     6  
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ثانياًا: األسئلة املقالية:

مكثف متوازي اللوحني مساحة سطح كل لوح من لوحيه ) m2 2( وهام معزوالن بواسطة الهواء   )15
.)100 V( وكان فرق الجهد بني طرفيه ،)3–10 × 1 m( وتفصلهام مسافة مقدارها

اذكر طريقتني ميكن من خاللهام زيادة سعة هذا املكثف دون تغيري فرق الجهد بني طرفيه؟  أ. 
)درجتان(  

)درجة ونصف( احسب سعة املكثف.  ب. 

)درجة ونصف( احسب الطاقة املختزنة بني لوحي املكثف.  ج. 

)درجتان( حة يف الدائرة الكهربائية املقابلة.  احسب قيمة املقاومة )R( املوضَّ  )16
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تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

الشكل املقابل يوضح خطوط مجال مغناطييس شدته )T 1.25( تخرتق ملف مكون من )50( لفة   )17
.) 0.033 m2 ( بشكل عمودي، ومساحة اللفة الواحدة

ما الوضع الذي يجب أن يكون فيه مستوى امللف للحصول  أ. 
)درجتان( عىل قيمة للفيض املغناطييس مساوية للصفر؟ 

إذا حرك امللف بحيث يصنع زاوية مقدارها )°30( مع خطوط مجال مغناطييس، فام مقدار  ب. 
)3 درجات( الفيض املغناطييس الناتج؟ 

ح محول كهربايئ يستخدم يف تشغيل بعض األجهزة الكهربائية. الشكل اآليت يوضرِّ  )18

)درجة واحدة( ما نوع املحول؟  أ. 
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تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

إذا كان فرق الجهد الكهربايئ بني طريف امللف الثانوي )V 200(، احسب قدرة امللف الثانوي. ب. 
)3 درجات(  

وضعت حلقة معدنية أمام ملفني كهربائيني يتصل كل منهام  )19 
ببطارية كهربائية كام يف الشكل املقابل.

)درجتان( اذكر نص قانون لنز.  أ. 

أي املفتاحني )A( أو )B( يؤدي غلقه إىل تولد تيار تأثريي  ب. 
يف الحلقة املعدنية باتجاه عقارب الساعة عند النظر إليها 
)درجة واحدة( من األسفل؟ 

)درجتان( فرسرِّ عدم تكّون تيار حثي عند االستمرار يف غلق أحد املفتاحني؟  ج. 
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تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

.)0.009 kg( وكتلته )1.1 m( ح موجة موقوفة عىل حبل طوله الشكل املقابل يوضرِّ  )20

)درجة واحدة( ما املقصود برسعة انتشار املوجة؟  أ. 

)3 درجات( إذا كان تردد الحبل )Hz 131(، إحسب قيمة قوة الشّد يف الحبل.  ب. 

يوضح الشكل اآليت انحراف اتجاه حركة أمواج مائية نتيجة انتقالها بني وسطني مختلفني يف العمق   )21
)1( و)2(.

)3 درجات( احسب معامل االنكسار النسبي ) n12( بني الوسطني. 
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تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

مصدر صويت يصدر صوتا تردده )kHz 91( ينتقل بني أوساط مختلفة.  )22

)درجتان( اذكر عاملني تعتمد عليهام رسعة صوت املصدر.  أ. 

)درجتان(  .)35° C( احسب الطول املوجي للصوت عند درجة حرارة ب. 

يصدرخفاش صوتًا تردده )kHz 35( ويطري برسعة )m/s 3.25( مقرتبا من فراشة ساكنة.  )23

)درجة واحدة( ماذا سيحدث لرسعة الصوت املسموع؟    )ظلل اإلجابة الصحيحة(  أ. 

)درجتان( احسب الطول املوجي ملوجات صوت الخفاش التي تسمعها الفراشة.  ب. 

تبقى ثابتةتقلتزيد
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تابع ثانياًا: األسئلة املقالية:

)درجتان( أوجد الرتدد الذي تسمعه الفراشة عندما يطري الخفاش مبتعًدا عنه.  ج. 

أطلق رجل صفريًا عند فوهة أنبوب زجاجي مغلق من أحد الطرفني  )24 
فتّكون رنني كام بالشكل املقابل.

اذكر اثنني من الرشوط الالزمة لحدوث الرنني يف األعمدة الهوائية  أ. 
)درجتان( املفتوحة من طرف واحد. 

)درجة واحدة( أي النقاط لها أكرب طاقة؟  ب. 

)درجتان( احسب طول عمود الهواء.  ج. 

انتهت األسئلة مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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