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 فيـــــزياء:  املادة                  اململكة العربية السعودية                                                                                                     
 ثالث ساعات : الزمن                    وزارة التعــــليم                                                                                                            

 الثاني ثانوي طبيعي: املرحلة                                                                                                                     اإلدارة العامة للتعليم 
 هـ 41 - 41 الدور االول لعام  -اختبار الفصل الدراسي الثاني                    ثانــــوية  

 :.....................  رقم اجللوس                                               : ......................................................              اسم الطالب 
 أختـــــــر اإلجابة الصحيحة فــــــي كال مــما يلــــي  :الســـؤال األول

 ...................         ختتلف املوجات امليكانيكية عن غريها من املوجات ألنها حتتاج إىل  4
 اضطراب -د وسط تنتشر خالله -ج نبضة موجـــية -ب سعة -أ

 ........................تعرف أي حركـــــــــة تتكرر يف دورة منتظمة باحلركة  2
 الدورية -د التوافقية البسيطة -ج املوجية -ب املستعرضة -أ

 أي مما يلــــي ال يغري مسار الضوء 3
 قطرة املـــاء  -د كأس من املاء -ج املرآة -ب الفراغ يف الفضاء -أ

 يف املستوي نفسه                .............. يتكون الضوء املستقطب من موجات  1
 ترتاكب  -د تتذبذب -ج تنتقل -ب ثابتة -أ

أجرى طالب جتربة لقياس الطول املوجي باستخدام ضوء مرتابط أحادي اللون وذي شقني فظهرت األهداب املضيئة على الشاشة عندما كان الفرق  5
 ..........................بني طول املسار من أحد الشقني إلي اهلدب وطول املسار من الشق اآلخر إلي اهلدب نفسه يساوي 

                     -د     املسافة بني الشقني   -ج            λ  -ب            λمضاعف   -أ
 بني كل بطنني يف موجة الصوت املوقفة يف أنبوب                   .................. يفصل  6
 موجيــــانطوالن  -د نصف طول موجـــــي -ج طول موجـــــي واحــد -ب ربع الطول املوجــــي -أ

7 
أو لون النغمة أو جودة , ................موجة معقدة يسمي الفرق بني موجيت صوت تولدان , عند النظر إلي جودة الصوت بداللة املفردات املوسيقية 

 الصوت               
 طابع الصوت -د املتــذبذب   -ج شــــكل الصوت -ب حـــدة الصوت  -أ

                  C°1  لـــكل زيادة يف درجة احلرارة مقدارها......................... مبقدار تزداد سرعة الصوت  8
           -د            -ج          -ب            -أ

 ...........................                        إلي أن الضــوء , تشري الضالل احلادة اليت تظهر بوجود الشمس فـــي احلقيقة  9
 ينتقل يف مسار منحن   -د يتكون من األلوان   -ج ينتقل يف خطوط مستقيمة   -ب أمـــــواج   -أ

41 

 
 من الشكل الذي امامك والذي ميثل تكون :  الصورة يف املرآة احملدبة 

 .................... الصورة يف املرآة احملدبة فإن صفات الصورة املتكونة هــي 
 .بالنسبة للجســـم 

 
 

 وهمية معتدلة ومكربة  -د وهمية معتدلة مصغرة  -ج حقيقة مقلوبة ومكــربة -ب حقيقة مقلوبة ومصغرة  -أ
 (األمحر و األخضر  و األزرق  ) يكوٌن تراكب األلوان األســـاسية  44

 االنعكــــاس -د االنزياح -ج اللون األبيض  -ب ال شْي -أ
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42 
هـــــــي دالة يف الطول املوجي للضوء , فـــإن قوة التميز ملنــــظار فلكي عند النظر فيــه إلـــــي أجســـام ثابتة البعــــد ,  وفقا ملعيار ريليه

 ...........و
 طول املنظار -د املسافةبني املراكز املضيئة -ج قطر العدسة -ب املسافة بني االجسام -أ

 املتحركة من اليسار إلي اليمني إزاحات إلي أعلى وإلي اسفل يف وسط ما هـــــي             .......... تنشئ  43
 املوجات املستعرضة -د املوجات الطولية  -ج املوجات امليكانيكية  -ب املوجات املادية   -أ

 عندما تتحرك موجتان أو أكثر خالل وسط واحد يف الزمن نفسة               ............. حيدث 41
 احليـــــــــــــــود  -د السقوط  -ج االنعكـــاس  -ب االنكسار  -أ

 .............................حيـــــــــــــدث الرنني عندما   45
 ال تتشكل أي عقدة -د تنشأ موجة موقوفة -ج حيدث أي تداخل هدام -ب حيدث أي تداخل بناء  -أ

 :أي أجزاء األذن التالية تقع فيها اخلاليا الشعرية الدقيقة الصغرية اليت تكشف الصوت هــــي  46
 الركاب  -د طبلة األذن  -ج القناة السمعية  -ب القوقعة  -أ

 لتحديد سرعة الضوء                  ................ يف القرن السابع عشر الزمن الدوري لـ  درس الفلكي الدمنركي أولي رومر 47
 قمر األرض -د كوكب املشرتي  -ج زحل   -ب   قمر   -أ

 .....................توصف املواد اليت ال تسمح للضوء با النتقال خالهلــــا بأنها  48
 مضيئة  -د (معتم ) وسط غريشفاف  -ج وسط شبه شفاف   -ب وسط شفاف   -أ

 :فأين تكـــــــــــــون صورته , إذا وضع جســم فــي البؤرة ملـــرآة مقعرة  49
 على سطح املــــرآة -د فـــــي الالنهـــــاية  -ج يف مركــــز االحنناء -ب يف البؤرة ايضا -أ

 ................هـــو يف الواقع احنراف الضوء الناتج عن , بركة من املاء السراب الذي يبدو لسائق على أنه  21
 السيارات املارة  -د تسخني الشمس للطريق -ج األرض حول الربكة  -ب األرض حتت الربكة -أ

 ....................يطلق علي عدم قدرة العدسة الكروية على تركيز مجيع األشعة املتوازية يف نقطة واحدة  24
 الزوغان املنشوري -د تكوين الصورة الوهمية  -ج الزوغان اللوني -ب الزوغان الكروي  -أ

22 

 :  الشكل الذي أمامك ميثل عدسة حمدبة
 الواقع على مسافة أكرب اجلسمحيث يوضح صورة 

 فإن صفات الصورة املتكونة من ضعفي البعد البؤري
  بالنسبة للجسم   .................................هــو 

 
 

 حقيقة مقلوبة ومصغرة -د وهمية معتدلة ومصغرة -ج وهمية معتدلة ومكربة -ب حقيقة مقلوبة مكربة  -أ
 ........  هو           وذلك عند استخدام ضوء الطول املوجي له, للضوء ملوحظه أي عرض شق مما يلــي جيعل الطبيعية املوجيه  23

            -د              -ج             -ب             -أ
             يف مركز الشاشة                  ............... فإنه يظهر , املزدوج عند استخدام ضوء آحادي اللون يف جتربة الشق  21

 هدب ذو لونني  -د هدب معتم -ج طيف كامل  -ب هدب مضئ   -أ
              ................تقلل العدسة الاللونية من الزوغان اللوني باستخدام  25

عدستني لكل منهما معامل   -ب لون واحد من الضوء فقط  -أ
 انكسار خمتلف 

 عدسة على شكل منشور  -د كل من العدسات واملرايا  -ج
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 ...........يكون     حتى يكون الزمن الدوري لــــه             ما طول بندول على سطح القمـــر حيث : استخدام البندول  26
               -د             -ج              -ب              -أ

27 
 عندمــــا علق يف أسفله عدد من التفاحات                                       إذا استطال نابض مسافة 

 .........كما يف الشكل الذي أمامك فإن مقدار ثابت النابض يساوي         وزنها 
 

                     -د                     -ج                 -ب                   -أ

28 
 فأوجـــد الفواصل بني أوضــاع الرنني عندمــا تكون درجة حرارة , فوق أنبوب مغلق         إذا وضعت شوكة رنانة تهتز برتدد 

 :                                  علمـــا أن سرعة الصوت يف اهلواء يساوي        اهلواء 
          -د         -ج          -ب          -أ

29 
علما ان , فــــما الرتدد الذي ستسمعــه        فإذا كان تردد صوت الصفارة , باجتاه صفارة إنذار             أفرتض أنك تــتحرك بسرعة 

 :         سرعة الصوت يف اهلواء يساوي 
           -د            -ج            -ب            -أ

فـــي الضوء القادم من جمرة بعيدة       مزاحَا حنـــو األمحـــر بنسبة       إذا كان خط طيف عنصر اهليدروجني املعروف بطول موجـــي  31
              علما أن سرعة الضوء يف الفراغ تساوي, فـــما سرعة ابتعاد اجملرة عن األرض 

                   -د                   -ج                  -ب                   -أ

34 
 عندما        فإذا كان التدفق الضوئي للمصباح األول يساوي ,  يضيئانها بالتساويوضعت شاشة بني مصباحني كهربائيني 

        فـــما بعد املصباح الثانــي عن الشاشة إذا كـــان تدفقه الضوئي       يبعد 
          -د          -ج         -ب         -أ

  ومعامل انكســار اهلواء يساوي       علما أن معامل انكســار األملاس يساوي, أحسب الزاوية احلــرجة لألملاس يف اهلواء  32
         -د         -ج         -ب         -أ

33 

 
 

 يف احلالة اليت يف الشكل الذي أمامك  :بعد الصورة  ما 
 
 
 

         -د         -ج         -ب         -أ

31 
 من اجلانب      من حجم اجلسم وأن تكون الصورة على بعد      إذا اردنا استخدام عدسة حمدبة لتكون صوره حجمها يساوي 
 اآلخر للعدسة فـــما البعد البؤري للعدسة الذي حيقق ذلك 

            -د           -ج            -ب            -أ

35 

  
 

 ما اسم اجلهاز الذي يف الشكل امامك:   تطبيقات العدسات
 
 
 

 اجملهر امليكروسكوب -د اآلت التصوير -ج املنظار  -ب التلسكوب -أ
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 :أمام العبارة اخلاطئة يف ورقة اإلجـــابة [ خ ] أمام العبارة الصحيحة واحلرف [ ص ] ظلل احلرف :  السؤال الثانــــي

ألنها تدور كما تدور الكرة , املرتبة على شكل دائرة على الكرة األرضية أسفل بندول متأرجح باستمرار ستسقط األوتاد  4
 األرضية

 

  متتص النظارات الشمسية املستقطبة الضوء بواسطة ترشيح الضوء املستقطب افقيا باالنعكاس عن سطح الطريق 2
  من طول الشوكة الرنانة     عندما يكون طول عمود اهلواء , حيدث رنني يف األنبوب املفتوح  3
  عندما يوضع اجلسم على بعد أقل من بعدها البؤري , تكون املرآة املقعرة الواحدة صورة وهمية مقلوبة  1
  الزاوية احلرجة هي زاوية السقوط اليت تسبب انكسار الضوء على امتداد احلد الفاصل بني وسطني  5
  ميكن أن يكون مصدر الضوء املنعكس مرتابطا أو غري مرتابط , عندما حيدث التداخل يف األغشية الرقيقة  6
          إلـــى       مدى الرتددات اليت يسمعها الشخص العادي من  7
  عندما يزداد طول الضوء فإن الضوء ينزاح حنو اللون األزرق 8

يتكون النمط الناتج من حيود الشق األحادي من هدب مركزي مضيء وعريض وأهداب أخرى أقل مسكًا وأقل إضاءة على كال  9
 جانيب اهلدب املركزي املضيء  

 

  األمواج العميقة حتت سطح املاء هي موجات طــــولية  41
 

   :ثم ظلل عندك يف ورقة اإلجابة [ ب ] ما ينسبها من القائمة [ أ ] أخرت من القائمة  : السؤال الثالث 
 

 [ب ] القائمـــــة    [أ ] القائمــــــة   م
 اهلولوغرافــي أ  للعني طوياُل جدًاعلى احلالة عندما يكون البعد البؤري ............ يطلق  4
   ب  .........النقطة اليت ليس هلا إزاحة عند تراكب املوجات تسمي  2

      
 ديسبل ج  ........وحدة قياس مستــــوى الصوت   3
 العقدة د  ........يكافئ شدة االستضـــاءة  1
 بعد النظر هـ  ...............اللريز واملرايا يسمي احملزوز الذي يكون األمناط املضيئة باستخدام أشعة  5

 

 
 
 
 

 مع اطيب التمنيات لكم بالنجاح والتوفيق       
 ,,,,,,,حظ موفق وسعيد                               
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