ة

األسئلة
أوالً :اختر اإلجببة الصحيحة ممب بيه القوسيه:

ْـ

عـ

 -1انًُؾُٗ أ ة عـ د يًضم يٕعخ رشددْب  50HZركٌٕ انفزشح انضيُيخ
ء

ثيٍ انُمغزيٍ عـ  ،د ْـ فٗ انشكم انًمبثم ْٗ:
( sec

sec -

sec -

) ( يُغمخ انمبْشح)

sec -

 -2ػُذيب يمم رشدد ؽشكخ يٕعيخ فٗ ٔعظ ...............
( يضداد عٕنٓب انًٕعٗ – يمم عٕنٓب انًٕعٗ – رمم عشػزٓب يمم عٕنٓب انًٕعٗ ٔرضداد عشػزٓب)
 -3انًغبفخ ثيٍ لًزيٍ يززبنيزيٍ أٔ لبػيٍ يززبنييٍ  10 cmفئٌ انغٕل انًٕعٗ يغبٖٔ .............
( ) 15 cm -10 cm – 5cm
 -4يمبط انضغظ ػُذ َمغخ ثٕؽذح  ، kgs-2 (.........و)kg m-1 s-1 ، kg m-1 s-2 ، 2
 -5يصذس انذٔنفيٍ أصٕارًب رشددْب  150أنف ْشرض  ،إرا كبَذ عشػخ انصٕد فٗ انًبء
1500و/س يكٌٕ عٕل يٕعخ ْزا انصٕد .......و ()0.01 – 0.001 – 1 – 0.1 - 10
س:2علل لكل ممب يأتى:
َ -1شٖ انضٕء انُبرظ ػٍ االَفغبساد انكَٕيخ ٔال َغًغ انصٕد انُبرظ ػُٓب( .يُغمخ انمبْشح)
 -2ؽذٔس ظبْشح انغشاة ( .يُغمخ ؽهٕاٌ)
 -3كهًب صاد رشدد انًٕعخ فٗ ٔعظ يب لم فٗ انغٕل انًٕعٗ نٓب( .يُغمخ ثُٗ عٕيف)
 -4الثذ يٍ اعزخذاو سٔاد انفضبء ألعٓضح العهكيخ نهزؾذس ػهٗ عغؼ انمًش (يُغمخ أعيٕط)
 -5يُزشش انصٕد فٗ انغبصاد ػهٗ ْيئخ يٕعبد عٕنيخ فمظ (يُغمخ يغشٔػ)
 -6ال رصم كفبءِ أٖ يكجظ ْيذسٔنيكٗ 100%
س :3عرف مب يلى:
 -1عؼخ االْزضاصح

 -3انزشدد

 -2انضيٍ انذٔسٖ
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أ

س :4مب المقصود بكل مه :
 -1يٕعخ رٓزض فيٓب عضيئبد انٕعظ فٗ َفظ ارغبِ اَزشبس انًٕعخ.
 -2انضيٍ انالصو نؾذٔس اْزضاصح كبيهخ
 -3انغٕل انًٕعٗ 1.2cm
 -4ػذد االْزضاصاد انكبيهخ انزٗ يؾذصٓب انغغى انًٓزض فٗ صبَيخ =  30اْزضاصح
 -5انغٕل انًٕعٗ نًٕعخ يغزؼشضخ 2.5cm
 -6يٕعخ رٓزض فيٓب عضيئبد انٕعظ ػًٕديًب ػهٗ ارغبِ اَزشبس انًٕعخ.
 -7عغى يٓزض يؼًم  1200رثزثخ كبيهخ فٗ دليمخ ٔاؽذح.
س :5قبرن بيه كل ممب يأتى:
 -1انًٕعبد انًيكبَيكيخ ٔ انًٕعبد انكٓشٔيغُبعيغيخ
 -2انًٕعبد انغٕنيخ ٔانًٕعبد انًغزؼشضخ
س :6أكمل مب يلى:
لم انزشدد إنٗ انُصف فئٌ انضيٍ انذٔسٖ ...............................................
 -1إرا َّ
 -2انًٕعخ انغٕنيخ ْٗ .............................................................................
َ -3غًخ صٕريخ رشددْب  226Hzرُزشش فٗ انٕٓاء ثغشػخ  339m/sيكٌٕ عٕنٓب انًٕعٗ
............
 -4رمبسة عضيئبد انٕعظ يٍ ثؼضٓب يغًٗ ...................................................
 -5انًغبفخ ثيٍ أٖ َمغزيٍ يززبنيزيٍ نًٓب َفظ انغٕس ْٕ ....................................
 -6ػُذيب رُزمم انًٕعخ يٍ ٔعظ نٕعظ يزغيش  ..................يغ صجبد .....................
س :7أسئلة متىوعة:
 -1يزٗ ركٌٕ عشػخ انغغى انًٓزض = صفش

2

المسبئل:
 -1رُزشش يٕعبد انضٕء فٗ انفضبء ثغشػخ رغبٖٔ  3x 108 m/sفئرا كبٌ عٕل يٕعخ انضٕء
 ، 5000 A°فًب ْٕ رشدد ْزا انضٕء
 -2انشكم انًمبثم يجيٍ انؼاللخ ثيٍ اإلصاؽخ ثبنغى ٔ انضيٍ ثبنضٕاَٗ يٍ انشكم أٔعذ
20 cm

 )1انغٕل انًٕعٗ

6cm

 )2انزشدد
 )3عؼخ االْزضاصِ A

0.06

0.08

0.04

0.02

 )4يغبفخ انًٕعخ

 -3اؽغت رشدد ضٕء عٕنّ انًٕعٗ  6000 °Aيُزشش فٗ انفضبء ثغشػخ  ، 3x108يالؽظخ
( )1A° = 10-10m
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أسئلة وردت فى امتحبوبت المىبطق االزهرية 2111
س :1اختر االجببة الصحيحة ممب بيه القوسيه:
 .1انشغم انزٖ يجزنّ يصذس يٓزض ػهٗ ٔرش يُزمم ػهٗ ْيئخ عبلخ  ..............رزًضم فٗ اْزضاص
(ٔضغ – ؽشكخ – صٕريخ)

انٕرش

 .2يكٌٕ انزذاخم ْذايًب إرا كبٌ فشق انًغيش ثيٍ انًٕعزيٍ انًزذاخهزيٍ يغبٖٔ ...................
( - (m+ ½) - ½m -m

(

علل لمب يأتى:
 -1عٕٓنخ يالؽظخ ؽيٕد انصٕد ػٍ ؽيٕد انضٕء.
 -2يضداد عًك انغذ ػُذ لبػذرّ .
 -3ال يزٕلف أسرفبع انضئجك فٗ انجبسٔيزش ػهٗ يغبؽخ يمغغ األَجٕثخ انجبسٔيزشيخ.
 -4عٍ األثشح يذثت.
 -5ػُذ ليبط فشق ضغظ صغيش يفضم انجبسٔيزش انًبئٗ ػٍ انجبسٔيزش انضئجمٗ.
عرف مب يلى:
 -1انًصبدس انًزشاثغخ.
 -2انضغظ انغٕٖ انًؼزبد.
 -3ؽيٕد انضٕء.
مبذا يعىى قولىب:
 -1فشق انًغيش ثيٍ يٕعزيٍ يزذاخهزيٍ = 3.5
 -2انضغظ ػُذ َمغخ فٗ ثبعٍ عبئم  5x 105ثغكبل .
أكمل مب يلى:
 -1ضؼف انًغبفخ ثيٍ لًخ ٔلبع فٗ يٕعخ يغزؼشضخ................................................
 -2انمٕح انًزٕعغخ انًؤصشح ػًٕديًب ػهٗ ٔؽذح انًغبؽبد رغًٗ ٔٔ .........ؽذح ليبعٓب ............
 -3انضغظ انغٕٖ انًؼزبد يؼبدل  ............ثبس
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مسبئل
 يكجظ يبئٗ يغبؽخ يمغغ يكجغّ انصغيش  10cm2رؤصش ػهيّ لٕح ٔ 100Nيغبؽخ يمغغ
يكجغّ انكجيش  800cm2فئرا ػهًذ أٌ ػغهخ انغبرثيخ األسضيخ  10m/s2أؽغت  :أكجش كزهّ
يًكٍ سفؼٓب ثٕاعغخ انًكجظ انكجيش
 أصجذ أٌ انضغظ ػُذ َمغخ فٗ ثبعٍ عبئم ػهٗ ػًك  hيزؼيٍ يٍ انؼاللخ P = Pa + p g h :
ؽيش  ْٕ Paانضغظ انغٕٖ ،

كضبفخ انغبئم  ْٗ g ،ػغهخ انغبرثيخ األسضيخ.

عرض األسئلة :
س :1غٕاصخ يصًًخ ثؾيش رشًم ضغظ ال يضيذ ػٍ 12.6625 X 105 N/m2
أؽغت ألصٗ ػًك يًكٍ أٌ رغٕص إنيّ دٌٔ أٌ رزغبٔص ْزا انؾذ ٔأٔعذ انمٕح انزٗ يزأصش ثٓب
ثبة انمًشح ٔأثؼبدِ  Cm3 80 x 50ػُذ ْزا انؼًك ػهًًب ثأٌ = 1030 kg/m3
س :2أوبوبة  :راد شؼجزيٍ يغبؽخ يمغؼٓب  2cm2ثٓب كًيخ يٍ انًبء ؽيش فٗ أؽذ فشػيٓب
 9cm3كيشٔعيٍ فكبٌ فشق األسرفبع ثيٍ عغؾٗ انًبء فٗ انفشػيٍ  3.6cmأؽغت أسرفبع
انجُضيٍ انزٖ يصت فٗ انفشع اآلخش ؽزٗ يؼٕد عغؾٗ انًبء فٗ انفشػيٍ إنٗ يغزٕٖ أفمٗ
ٔاؽذ ػهًًب ثأٌ =1000kg/m3

يبء = 900 kg / m3 ،
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الفصل الثبوى ( الضوء)
أسئلة امتحبوبت وردت لعبم ( )2111للمىبطق األزهرية
اختر اإلجببة الصحيحة ممب يلى:
 -1انُغجخ ثيٍ يؼبيم اَكغبس انضٕء األؽًش إنٗ يؼبيم اَكغبس انضٕء األصسق1...............
(> )= - < -
 -2إرا كبَذ انضأيخ انؾشعخ نٕعظ ثبنُغجخ نهٕٓاء ْٗ  45°فئٌ يؼبيم اَكغبس انٕعظ..........
()√ - 1.64 -1.7-2
 -3إرا كبٌ يؼبيم االَكغبس انًغهك نٕعظ ( )2فئٌ انضأيخ انؾشعخ نّ ............................
()60° - 45° - 30°
 -4يؼبيم اإلَكغبس انًغهك نٕعظ ................................ n
( يغبٖٔ  – 1ألم يٍ  – 1أكجش يٍ ) 1
 -5اإلَؾشاف فٗ انًُشٕس انشليك

°

يغبٖٔ ) A(n+1) – n(A-1) – A(n-1) ( ................

علل لمب يأتى:
 -1يؼبيم اإلَكغبس انًغهك نٕعظ يب دائًب أكجش يٍ انٕاؽذ انصؾيؼ
 -2فٗ رغشثخ يُظ يغزخذو يصذس ضٕئٗ أؽبدٖ انهٌٕ.
 -3ؽذٔس ظبْشح انغشاة انصؾشأٖ.
 -4يزؾهم انضٕء األثيض إنٗ أعيبفّ ثؼذ يشٔسِ فٗ يُشٕس صالصٗ فٗ ٔضغ انُٓبيخ انصغشٖ
نإلَؾشاف.
س -عرف مب يلى:
 -1صأيخ اإلَؾشاف فٗ انًُشٕس انضالصٗ
 -2اإلَفشاط انضأٖ
 -3ضٕء أؽبدٖ انهٌٕ
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س :4اذكر المصطلح العلمى:
 -1انُغجخ ثيٍ عشػخ انضٕء فٗ انٕٓاء إنٗ عشػزّ فٗ ٔعظ آخش.
 -2انضأيخ انًؾصٕسح ثيٍ ايزذادٖ انشؼبػيٍ انغبلظ ٔ انخبسط فٗ انًُشٕس انضالصٗ.
س :5مبذا يعىى قولىب:
 -1لٕح انزفشيك انهَٕٗ نًُشٕس سليك = 0.02
 -2يؼبيم اإلَكغبس انُغجٗ ثيٍ ٔعغيٍ = 1.5
 -3انضأيخ انؾشعخ نهًبء =49
 -4يمهٕة عيت انضأيخ انؾشعخ يٍ انضعبط نهٕٓاء 1.4
 -5اإلَفشاط انضأٖ ثيٍ انهَٕيٍ األؽًش ٔاألصسق 3.2°
 -6اإلَفشاط انضأٖ فٗ يُشٕس سليك = 0.2°
 -7انضأيخ انؾشعخ نٕعظ ثبنُغجخ نهٕٓاء = 40°
 -8يؼبيم اإلَكغبس انًغهك نهًبء =
 -9انضأيخ انؾشعخ يٍ انضعبط نهٕٓاء = 42°
س :6أكمل مب يأتى:
 -1رزؼيٍ صأيخ االَؾشاف فٗ انًُشٕس انضالصٗ يٍ انؼاللخ ............................................
 -2ؽبصم ضشة عيت انضأيخ انؾشعخ × يؼبيم االَكغبس انًغهك .................................
 -3انضأيخ انؾشعخ رزؼيٍ يٍ انؼاللخ ......................................................................
س :7أسئلة متىوعة:
 -1اششػ رغشثخ يُظ نزفغيش ظبْشح انزذاخم فٗ انضٕء.
 -2اششػ ثبنشعى رغشثخ ػًهيخ نزؼييٍ يغبس شؼبع ضٕئٗ خالل يُشٕس صعبعٗ يغ رؼييٍ يؼبيم
االَكغبس يبدح انًُشٕس
 -3اعزُزظ ػاللخ سيبضيخ نزؼييٍ يؼبيم اَكغبس يبدح انًُشٕس انشليك.
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ٔ -4ضؼ يغ انشعى انؼاللخ انجيبَيخ ثيٍ صأيخ انغمٕط ػهٗ يُشٕس صالصٗ ٔ صأيخ االَؾشاف فيّ
يغ انزؼشيف.
 -5اصجذ سيبضيب أٌ لٕح انزفشيك انهَٕٗ ال رؼزًذ ػهٗ صأيخ سأط انًُشٕس انشليك.
 -6اششػ يغ انشعى رغشثخ ػًهيخ نزؼييٍ انغٕل انًٕعٗ نضٕء أؽبدٖ انهٌٕ .
 -7يب انُزبئظ انًزشرجخ ػهٗ يشٔس انضٕء يٍ فزؾخ ضيمخ رمزشة أثؼبدْب يٍ ليًخ انغٕل انًٕعٗ
نهضٕء.
 -8يب انُزبئظ انًزشرجخ ػهٗ كم يٍ رغبٖٔ صأيخ انغمٕط ( )∅1نشؼبع ضٕئٗ يٍ ٔعّ انًُشٕس
يغ صأيخ انخشٔط () 2
 -9اكزت انؼاللخ انشيبضيخ نكم يٍ
 .1لبٌَٕ عُم

 .3رٕيبط يُظ

 .2لٕح انزفشيك انهَٕٗ

 -11عزُزظ لبٌَٕ عُم
 -11اكزت انًصغهؼ انؼهًٗ نكم يٍ
.1

+ ∅ 2 .3

.2

1

 -12أكزت انؼاللخ انشيبضيخ انزٗ رذل ػهٗ:
 .1لٕح انزفشيك انهَٕٗ
 .2يؼبيم االَكغبس انُغجٗ

1n 2

 .3انًغبفخ ثيٍ ْذثزيٍ يززبنيزيٍ يٍ َٕع yΔ
 -13يزٗ ركٌٕ صأيخ اَكغبس انضٕء = صفش.
 -14يب انؼٕايم انزٗ يزٕلف ػهيٓب صأيخ االَؾشاف فٗ انًُشٕس انشليك.

8

.4

= yΔ

س :8المسبئل:
 -1إرا كبٌ يؼبيم اَكغبس انضعبط ٔ انًبء ًْب  1.33 ، 1.6ػهٗ انزشريت فبؽغت انضأيخ انؾشعخ
( ) 38.68 - 48.75

نكم يًُٓب.

 -2فٗ رغشثخ انشك انًضدٔط نيُظ كبَذ انًغبفخ ثيٍ انشك ٔ انؾبئم انًؼذ العزمجبل ْذة انزذاخم
 ٔ ، 0.75mكبَذ انًغبفخ ثيٍ ْذيزيٍ يضيئزيٍ ْٗ  ، 0.003mاؽغت انغٕل انًٕعٗ
نهضٕء انًغزخذو إرا كبَذ انًغبفخ ثيٍ انفزؾزيٍ انًغزغيهزيٍ انضيمزيٍ رغبٖٔ " 0.00015m
 -3يُشٕس سليك صأيخ سأعّ  10دسعبد ٔ ،يؼبيم اَكغبس يبدرّ نهضٕئيٍ األصسق ٔ األؽًش
ْٗ ػهٗ انزشريت  1.3 ، 1.5اؽغت
 .2لٕح انزفشيك انهَٕٗ

 .1االَفشاط انضأٖ

 -4يُشٕس سليك يؼبيم اَكغبس يبدرّ  1.5فٗ ٔضغ انُٓبيخ انصغشٖ نألَؾشاف يؾشف األشؼخ
انضٕئيخ ثضأيخ يمذاسْب  4°اؽغت صأيخ سأعّ.
 -5إرا كبٌ يؼبيم االَكغبس انًغهك نهضعبط ٔ 1.5يؼبيم االَكغبس انًغهك نهًبء  ،أٔعذ :
 .1يؼبيم االَكغبس انُغجٗ يٍ انضعبط إنٗ انًبء
 .2يؼبيم االَكغبس انُغجٗ يٍ انًبء إنٗ انضعبط
 .3يبرا رغزُزظ
 -6فٗ رغشثخ انشك انًضدٔط كبَذ انًغبفخ ثيٍ انشميٍ  ٔ 3mmانًغبفخ ثيٍ انشك ٔ انؾبئم
انًؼذ العزمجبل انٓذة ٔ 1.5mكبَذ انًغبفخ ثيٍ ْذثزيٍ يضيئزيٍ  0.15اؽغت انغٕل
انًٕعٗ نهضٕء أؽبدٖ انهٌٕ انًغزخذو ثبألَغغزشٔو .
 -7يُشٕس صالصٗ يٍ انضعبط صٔايبِ (  ) 90° ، 45° ، 45°ثيٍ ثبنشعى فمظ كيف يغزخذو ْزا
انًُشٕس فٗ رغييش يغبس ؽضيخ ضٕئيخ ثًمذاس 90°
 -8أٔعذ يؼبيم اَكغبس يبدح يُشٕس سليك يؾشف األشؼخ انضٕئيخ انغبلغخ ػهيّ ثًمذاس  4°إرا
كبٌ صأيخ سأط انًُشٕس 8°
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 -9انغذٔل انزبنٗ يٕضؼ انؼاللخ ثيٍ عيت صأيخ انغمٕط فٗ انٕٓاء ( ٔ ) sinعيت صٔايخ
االَكغبس فٗ انضعبط (  ) sinنألشؼخ انضٕئيخ
0.9

0.75

0.6

a

0.3

0.15

0

Sin

b

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

Sin

 sinػهٗ يؾٕس انصبداد ،

 .1اسعى انؼاللخ انجيبَيخ ثيٍ

 sinػهٗ يؾٕس انغيُبد ٔيٍ

انشعى أٔعذ كم يٍ b ، a
 .2يؼبيم اَكغبس انضعبط
 -11عمظ شؼبع ضٕئٗ

أؽذ عٕاَت يُشٕس صالصٗ يؼبيم اَكغبس يبدرّ √ فخشط يًبعبً

نهٕعّ اآلخش  ،فأٔعذ كالً يٍ صأيخ سأعّ ٔ صأيخ اإلَؾشاف فيّ.
 -11انشعى انجيبَٗ انًمبثم يٕضؼ انؼاللخ ثيٍ صأيب عمٕط شؼبع ضٕئٗ

) ػهٗ أؽذ ٔعٓٗ

(1

يُشٕس
صالصٗ ٔسٔايب اإلَؾشاف ( ) نٓزا انشؼبع  .يٍ انميى انًٕضؾخ ثبنشعى اؽغت .
 .1صأيخ خشٔط انشؼبع
 .2صأيخ سأط انًُشٕس
 .3يؼبيم االَكغبس نًبدح انًُشٕس

37°

()ϕ1
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 -12يُشٕس صالصٗ صأيخ سأعّ ٔ 7°يؼبيم اَكغبس يبدرّ  1.5اؽغت صأيخ اَؾشاف انضٕء فيّ.
 -13عمظ ضٕء أؽبدٖ انهٌٕ عٕل يٕعزّ  66x 10-8 mػهٗ شك يضدٔط ٔكبَذ انًغبفخ ثيٍ
يشكضٖ انفزؾزيٍ انًغزغيهيٍ ٔ 11x10-4mانًغبفخ ثيٍ انؾبئم ٔانشك انًضدٔط  5mاؽغت
انًغبفخ ثيٍ يشكضٖ ْذثزيٍ يززبنيزيٍ يٍ َفظ انُٕع.

11

 -14إرا كبٌ يؼبيم اإلَكغبس انًغهك نهًبء فأٔعذ:

60

 .1انضأيخ انؾشعخ فٗ انًبء ثبنُغجخ نهٕٓاء
 .2عٕل يٕعخ انضٕء فٗ انًبء إرا كبٌ عٕل يٕعزخ فٗ انٕٓاء 4X10-7m
 -15عمظ شؼبع ضٕئٗ ػهٗ يُشٕس صالصٗ يؼبيم اَكغبس

30°

يبدرّ 1.5كًب ثبنشعى .اؽغت صأيخ خشٔط انشؼبع انضٕئٗ
 -16يُشٕس سليك صأيخ سأعّ ٔ ، 6°يؼبيم اَكغبس يبدرّ نهضٕء األؽًش  ٔ 1.42°نهضٕء
األصسق  ،1.62فأٔعذ :
 .1يؼبيم اَكغبس انضٕء األصفش
 .2اإلَفشاط انضأٖ ثيٍ انهَٕيٍ
 -17عمظ شؼبع ضٕئٗ ثضأيخ  30°ثيٍ انشؼبع انغبلظ ٔ انغغؼ انفبصم يٍ انضعبط فبَؼكظ
عضء يُّ ٔ اَكغش انجبلٗ ثؾيش كبٌ انشؼبع انًُؼكظ ٔ انشؼبع انًُكغش يزؼبيذاٌ  .اؽغت
يؼبيم االَكغبس نهضعبط
 -18يُشٕس صالصٗ سليك يؾشف األشؼخ انغبلغخ ػهيّ ثًمذاس  3°فئرا كبٌ يؼبيم اَكغبس يبدرّ
.1.4اؽغت صأيخ سأط انًُشٕس
 -19عمظ شؼبع ضٕئٗ فٗ انٕٓاء ػهٗ أؽذ أٔعّ يُشٕس صالصٗ صعبعٗ صأيخ سأعّ 72°
فبَكغش انشؼبع ثضأيخ ٔ 30°خشط يًبعًب نهٕعّ اآلخش أٔعذ
 .1انضأيخ انؾشعخ ثيٍ انضعبط ٔانٕٓاء
 .2يؼبيم اَكغبس يبدح انًُشٕس
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 -21أكزت انؼاللخ انشيبضيخ ٔيب يغبٔيخ انًيم فٗ انشكم انًمبثم
A
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