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 األسئلة

 

 أواًل: اختر اإلجببة الصحيحة ممب بيه القوسيه:
 

 ركٌٕ انفزشح انضيُيخ  50HZًثم يٕخخ رشددْب يانًُحُٗ أ ة خـ د  -1

 انشكم انًقبثم ْٗ:ثيٍ انُقطزيٍ خـ ، د ْـ فٗ 

(sec -   
 

  
  sec    

 

   
 sec  -  

 

  
  sec - 

 

   
 ( ) يُطقخ انقبْشح(

       عُذيب يقم رشدد حشكخ يٕخيخ فٗ ٔسط ...............  -2

 رقم سشعزٓب يقم طٕنٓب انًٕخٗ ٔرضداد سشعزٓب( –يقم طٕنٓب انًٕخٗ  –) يضداد طٕنٓب انًٕخٗ  

     فإٌ انطٕل  cm 10انًسبفخ ثيٍ قًزيٍ يززبنيزيٍ أٔ قبعيٍ يززبنييٍ   -3

 (  cm -10 cm – 5cm 15 انًٕخٗ يسبٖٔ ............. ) 

أيٕاج طٕنيخ  –ج يسزعشضخ أيٕا –يُزقم انصٕد فٗ انًبء عهٗ ْيئخ .........) أيٕاج طٕنيخ   -4

 ٔيسزعشضخ(

و/س يكٌٕ 1500أنف ْشرض ، إرا كبَذ سشعخ انصٕد فٗ انًبء  150يصذس انذٔنفيٍ أصٕارًب رشددْب   -5

 ( 10 - 0.1 – 1 – 0.001 – 0.01طٕل يٕخخ ْزا انصٕد .......و )

 :علل لكل ممب يأتى:2س

 َشٖ انضٕء انُبرح عٍ االَفدبساد انكَٕيخ ٔال َسًع انصٕد انُبرح عُٓب  -1

 انطٕل انًٕخٗ نٓب.  كهًب صاد رشدد انًٕخخ فٗ ٔسط يب قم فٗ حذٔس ظبْشح انسشاة  -2

 الثذ يٍ اسزخذاو سٔاد انفضبء ألخٓضح السهكيخ نهزحذس عهٗ سطح انقًش   -3

 يُزشش انصٕد فٗ انغبصاد عهٗ ْيئخ يٕخبد طٕنيخ فقط   -4

  -: عرف مب يلى :3س

 انزشدد -3  انضيٍ انذٔسٖ -2  سعخ االْزضاصح -1
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 : مب المقصود بكل مه :4س

 يٕخخ رٓزض فيٓب خضيئبد انٕسط فٗ َفس اردبِ اَزشبس انًٕخخ.  -1

 كبيهخ حانضيٍ انالصو نحذٔس اْزضاص  -2

 1.2cmانطٕل انًٕخٗ   -3

  حاْزضاص 30عذد االْزضاصاد انكبيهخ انزٗ يحذثٓب اندسى انًٓزض فٗ ثبَيخ =   -4

  2.5cmانطٕل انًٕخٗ نًٕخخ يسزعشضخ  -5

 يٕخخ رٓزض فيٓب خضيئبد انٕسط عًٕديًب عهٗ اردبِ اَزشبس انًٕخخ.  -6

 رثزثخ كبيهخ فٗ دقيقخ ٔاحذح. 1200خسى يٓزض يعًم  -7

 : قبرن بيه كل ممب يأتى:5س

 انًٕخبد انًيكبَيكيخ ٔ انًٕخبد انكٓشٔيغُبطيسيخ  -1

 انًٕخبد انطٕنيخ ٔانًٕخبد انًسزعشضخ -2

  -: أكمل مب يلى :6س

 انُصف فإٌ انضيٍ انذٔسٖ ............................................... إرا قمَّ انزشدد إنٗ -1

 انًٕخخ انطٕنيخ ْٗ ............................................................................. -2

 يكٌٕ طٕنٓب انًٕخٗ ............ 339m/sرُزشش فٗ انٕٓاء ثسشعخ  226Hzَغًخ صٕريخ رشددْب  -3

 ضع انزٖ ركٌٕ فيّ سعخ االْزضاصح يُعذيخ يسًٗ ....................................انًٕ -4

 رقبسة خضيئبد انٕسط يٍ ثعضٓب يسًٗ ................................................... -5

 انًسبفخ ثيٍ أٖ َقطزيٍ يززبنيزيٍ نًٓب َفس انطٕس ْٕ .................................... -6

 ٍ ٔسط نٕسط يزغيش .................. يع ثجبد .....................يعُذيب رُزقم انًٕخخ  -7
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 : أسئلة متنوعة:7س

 يزٗ ركٌٕ سشعخ اندسى انًٓزض = صفش   -1

 المسبئل: 

m/s   3x 10رُزشش يٕخبد انضٕء فٗ انفضبء ثسشعخ رسبٖٔ   -1
8

 5000فإرا كبٌ طٕل يٕخخ انضٕء  

A°  فًب ْٕ رشدد ْزا انضٕء ، 

 انشكم انًقبثم يجيٍ انعالقخ ثيٍ اإلصاحخ ثبنسى ٔ انضيٍ ثبنثٕاَٗ يٍ انشكم أٔخذ  -2

 

  λانطٕل انًٕخٗ   (1

  υانزشدد   (2

 Aسعخ االْزضاصِ    (3

   خ انًٕخخعسش  (4

، فًب عذد انزثزثبد انزٗ يحذثٓب يصذس انصٕد نحظخ  m/s 320إرا كبَذ سشعخ انصٕد فٗ انٕٓاء   -3

 .640HZعهًًب ثأٌ رشدد انًصذس  160mثعذ  هٗسًبعّ ع

3x10يُزشش فٗ انفضبء ثسشعخ   A° 6000احست رشدد ضٕء طٕنّ انًٕخٗ  -4
8

 = °1A، يالحظخ ) 

10
-10

m
 

 ) 
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 ) الضوء( الثبنيالفصل 

 األزهرية( للمنبطق 2111أسئلة امتحبنبت وردت لعبم )

 اختر اإلجببة الصحيحة ممب يلى:

  ٔاحذانُغجخ ثيٍ يعبيم اَكغبس انضٕء األحًش إنٗ يعبيم اَكغبس انضٕء األصسق............... -1

 (رغبٔ٘  –أصغش يٍ  –)أكجشيٍ          

 بس انٕعظ..........فإٌ يعبيم اَكغ °45إرا كبَذ انضأيخ انحشجخ نٕعظ ثبنُغجخ نهٕٓاء ْٗ  -2

          (√  - 1.64 -1.7-2 ) 

 ..................( فإٌ انضأيخ انحشجخ نّ ..........2إرا كبٌ يعبيم االَكغبس انًغهك نٕعظ ) -3

          (60° - 45° - 30°) 

 ( 1يٍ   أكجش  – 1ألم يٍ  – 1) يغبٖٔ ........................ nيعبيم اإلَكغبس انًغهك نٕعظ  -4

 علل لمب يأتى: 

 اإلَكغبس انًغهك نٕعظ يب دائًب أكجش يٍ انٕاحذ انصحيحيعبيم   -1

 ج يغزخذو يصذس ضٕئٗ أحبدٖ انهٌٕ.فٗ رجشثخ يُ  -2

 حذٔس ظبْشح انغشاة انصحشأٖ.  -3

 عرف مب يلى: -ش

 ْذة انزذاخم -1

 حيٕد انضٕء -2

 انًصبدس انًزشاثغخ  -3

 ضٕء أحبدٖ انهٌٕ -4

 : اذكر المصطلح العلمى:4ش

 إنٗ عشعزّ فٗ ٔعظ آخش.انُغجخ ثيٍ عشعخ انضٕء فٗ انٕٓاء  -1

 .انشعبع انًُعكظ ٔ انعًٕد انًمبو يٍ َمغخ انغمٕط عهٗ انغغح انعبكظانضأيخ انًحصٕسح ثيٍ  -2
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 : مبذا يعنى قولنب:5ش

 1.5يعبيم اإلَكغبس انُغجٗ ثيٍ ٔعغيٍ =   -1

 49انضأيخ انحشجخ نهًبء =  -2

 1.4يمهٕة جيت انضأيخ انحشجخ يٍ انضجبج نهٕٓاء   -3

 °40انضأيخ انحشجخ نٕعظ ثبنُغجخ نهٕٓاء =   -4

يعبيم اإلَكغبس انًغهك نهًبء =   -5
 

 
  

 °42جخ يٍ انضجبج نهٕٓاء = انضأيخ انحش -6

 : أكمل مب يأتى:6ش

 ............................................ يُكغش انضٕء عُذ أَزمبنّ يٍ ٔعظ آلخش َزيجخ االخزالف  -1

 يعبيم االَكغبس انًغهك .................................× خ حبصم ضشة جيت انضأيخ انحشج  -2

 انضأيخ انحشجخ رزعيٍ يٍ انعاللخ ......................................................................  -3

 : أسئلة متنوعة:7ش

 اكزت انعاللخ انشيبضيخ نكم يٍ  -1

 . رٕيبط يُج 2      لبٌَٕ عُم .1

 عزُزج لبٌَٕ عُم أ -2

 أكزت انعاللخ انشيبضيخ انزٗ رذل عهٗ: -3

  yΔزيٍ يززبنيزيٍ يٍ َٕع ث. انًغبفخ ثيٍ ْذ1n2    2. يعبيم االَكغبس انُغجٗ 1

 يزٗ ركٌٕ صأيخ اَكغبس انضٕء = صفش. -4
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 : المسبئل:8ش

فبحغت انضأيخ انحشجخ نكم  عهٗ انزشريت 1.33،  1.6إرا كبٌ يعبيم اَكغبس انضجبج ٔ انًبء ًْب  -1

  (  38.68  -48.75 )                                       يًُٓب.

العزمجبل ْذة انزذاخم  ج كبَذ انًغبفخ ثيٍ انشك ٔ انحبئم انًعذفٗ رجشثخ انشك انًضدٔج نيُ  -2

0.75m  ْٗ ٍ0.003، ٔ كبَذ انًغبفخ ثيٍ ْذيزيٍ يضيئزيm  احغت انغٕل انًٕجٗ نهضٕء ،

 " 0.00015mانًغزخذو إرا كبَذ انًغبفخ ثيٍ انفزحزيٍ انًغزغيهزيٍ انضيمزيٍ رغبٖٔ 

ٔيعبيم االَكغبس انًغهك نهًبء  1.5إرا كبٌ يعبيم االَكغبس انًغهك نهضجبج   -3
 

 
 ، أٔجذ : 

 يعبيم االَكغبس انُغجٗ يٍ انضجبج إنٗ انًبء  .1

 يعبيم االَكغبس انُغجٗ يٍ انًبء إنٗ انضجبج  .2

ٔ انًغبفخ  ثيٍ انشك ٔ انحبئم انًعذ   3mmفٗ رجشثخ انشك انًضدٔج كبَذ انًغبفخ ثيٍ انشميٍ   -4

احغت انغٕل انًٕجٗ نهضٕء  0.15ٔكبَذ انًغبفخ ثيٍ ْذثزيٍ يضيئزيٍ   1.5mالعزمجبل انٓذة 

 أحبدٖ انهٌٕ انًغزخذو ثبألَجغزشٔو .

( ثيٍ ثبنشعى فمظ كيف يغزخذو ْزا  °90  ،   °45، °45   الصٗ يٍ انضجبج صٔايبِ )يُشٕس ص  -5

  °90انًُشٕس فٗ رغييش يغبس حضيخ ضٕئيخ ثًمذاس 

( ٔجيت  صٔايخ  sin 𝜙انجذٔل انزبنٗ يٕضح انعاللخ ثيٍ جيت صأيخ انغمٕط فٗ انٕٓاء ) -6

 ( نألشعخ انضٕئيخ  sin 𝜃االَكغبس فٗ انضجبج )

عهٗ يحٕس انغيُبد ٔيٍ انشعى  sin 𝜃 عهٗ يحٕس انصبداد ،  sin 𝜙ثيٍ اسعى انعاللخ انجيبَيخ  .1

 a   ،b أٔجذ كم يٍ 

 يعبيم اَكغبس انضجبج  .2

 

Sin 𝜙  0 0.15 0.3 a 0.6 0.75 0.9 

Sin 𝜃 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 b 
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عهٗ شك يضدٔج ٔكبَذ انًغبفخ ثيٍ يشكضٖ   66x 10-8 mعمظ ضٕء أحبدٖ انهٌٕ عٕل يٕجزّ   -7

احغت انًغبفخ ثيٍ  5mٔانًغبفخ  ثيٍ انحبئم ٔانشك انًضدٔج  11x10-4mانفزحزيٍ انًغزغيهيٍ 

 يشكضٖ ْذثزيٍ يززبنيزيٍ يٍ َفظ انُٕع.

إرا كبٌ يعبيم اإلَكغبس انًغهك نهًبء  -8
 

 
 فأٔجذ:  

 انضأيخ انحشجخ فٗ انًبء ثبنُغجخ نهٕٓاء  .1

 4X10-7mعٕل يٕجخ انضٕء فٗ انًبء إرا كبٌ عٕل يٕجزخ فٗ انٕٓاء  .2

ثيٍ انشعبع انغبلظ ٔ انغغح انفبصم يٍ انضجبج فبَعكظ جضء يُّ  °30عمظ شعبع ضٕئٗ ثضأيخ   -9

ٔ اَكغش انجبلٗ ثحيش كبٌ انشعبع انًُعكظ ٔ انشعبع انًُكغش يزعبيذاٌ . احغت يعبيم االَكغبس 

 نهضجبج 

 

 

 

 

30° 

60° 


