
  

 

   

                                             ٣٠     

        ) ) ) ) االختبار االول  االختبار االول  االختبار االول  االختبار االول  ( ( ( ( 

  ــ : ــ  ا�ب ا���ط�� ا����� ا�دال ��� �ل �ن  ا����رات ا��� :  ـ) أ( ا��ؤال ا�ول

  . ارداد �و%�ت ا�$وء ا�� !"س ا�و�ط  �!د��  ��ل �ط� ���س   ) ١( 

  .ا�)ر�� ا�دور�� ا�!�/+� �ن اھزاز  د,�+ق ا�و�ط (� �)ظ� �� ��ن  ا��ط� و��در ا�$وء )  ٢( 

!��ب /دة ا�$�ءة �ط� �� !���� ����� �1 �ر�1 ا����(� ��ن ا��ط� و��ن ا�$وء  )  ٣( .  

   ـ: ��ذا �)دث �!د ) ب ( 

  .� وط ا/�� $و+�� ��� �ط� 5/ن  )  ١( 

 )٢  (  6�ن �! ط� �� (� ��ر )ر����  �رور %�م �7ز �ر�ن �

  ـ : اذ�ر ا�5دا�� وا)دا ��ل �ن ) ج ( 

  ) . ا�%��وزى ()����ت ا��:ج ا�ط���� )   ٢.                            ( %�7ز ا���ر��وب )   ١( 

  ـ :  ا5ر ا�%�ب ا��)�)� �ن ��ن ا� و��ن  ) :ا : ( ا��ؤال ا�>�!� 

  .  >�!�� ........ اھزازة �����  (� ا�د,� � ا�وا)دة ��ون ا�ز�ن ا�دورى  �٥٤٠!د�� ��!1 %�م �7ز )  ١( 

                                         ) ٩            //              (  
  

�ون �ن $�Bط�ت و5�5:ت ؟   ) ٢(  ����  أى �ن ا��واج ا�

  ) �و%�ت ا��وت ــــــ   �و%�ت ا���ء ـــــ  �و%�ت ا�راد�و (                                   

  :   �6 ا��:,� ا�����  �� ا�ذى دل ��) ب ( 

  

  : (� ا�/�ل ا�� ��ل )  ج ( 

  ـ  ا��ل ���ر ا�/��ع ا���,ط  ١

  ـ  ا)�ب � دار ا�زاو�� ا��)�ورة ��ن ا�/��ع ا���,ط وا�/��ع ا��!��س  ٢

  ـ : ا��ؤال ا�>��ث 

ر  �م �ون ا����(� ��ن �ر�ز ا�$�Bط ا�ول و�ر�ز ا�$�Bط ا�>��ث ؟  ٢ا��و%� ا��و�� ا�� طو��7 ا��و%�    ) ١( �  

  �ر�� ا!/�ره (� ا�7واء ؟ �ر  ا)�ب  ١٫٧ھ�رز  وطو��7 ا��و%� (� ا�7واء   �٢٠٠و%�  طو���  رددھ�  )  ٢( 

  ـ : ا��ؤال ا�ر�1 

                                                ���٠ ا�/�ل ا�� ��ل ا�ب �� دل ���6 ا�ر,�م 

            

١   

٩  

 ١   

٣  

 

 
  �ر�� ا	وء �� ا	�واء

  �ر�� ا	وء �� ا	و�ط     

                   ١  

                                                 



  

 

        ))))االختبار الثانى  االختبار الثانى  االختبار الثانى  االختبار الثانى  ( ( ( ( 

�� ��� �!����7 ) أ( :ا���ال ا�ول Gأ��ل ا����رات ا:  

 �ن ا�وا)د ا��)��  �٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠�ن ردد ا�$وء اJ)�ر إ�� ردد ا�$وء ا��!"�%H  ا�!��� - ١
 (Mن زاو�� ا�� وط  ْ ٦٠إذا ��!ت ا�زاو�� ا��)�ورة ��ن ا�/��ع ا�$و+� ا���,ط و ا�/��ع ا��وH ا��!��س  - ٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠��وي  
٣ -  H) ����ط�!Oر ا��و%�ت ا��7رو�/!��زم  ٠٠٠٠٠٠٠ا��و%�ت ث ، أ�� /م ٨١٠×  ��٣ر��  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠

/�رھ� و�ط ��دي !� 
  ..............وأ�:ھ� ........... أ,ل أ�وان ا�ط�ف رددا ا�$وء ا�$وء  - ٤

  
  :اذ�ر وظ�"� وا)دة ��ل �ن ) ب(

   ا�%��وزى   - ٣    ا��!/ور ا�>:>�  -٢                 %�7ز ا���ر��وب   - ١

H  )%ـ( S� ��� ر�ط ��ن �ل ا>!�ن H  : اذ�ر ا��:,� ا�ر��$�� ا�

 ط��7 ف                     - ١ � ا�ردد و ا�طول ا��و%H  - �٢ر�� ا��و%�  ع و ا����(� ا�
          

����  	
H ) أ( :ا���ال ا���S� ��� ل��:  

 �دم رؤ�� ا���Jك ا��و%ودة ��� رب �ن ,�ع !7ر ���رBم �ن أن ا���ء و�ط /"�ف  - ١
٢ - ��(� ����ل ا�!���ر ا��ط�ق Jي و�ط /"�ف دا+�� أ��ر �ن ا�وا)د ا�

  
����  5�ر اU%��� ا��)�)� �ن ��ن اJ,واس ) أ( :ا���ال ا����:  

�ن طو����7 ا��و%H اJو��  - ١� ٠٠٠٠٠٠٠٠م ھH  ٣و ا�>�!�� م  ١٫٥ا�!��� ��ن ردد �و%�ن �و
 )١/٢ – ٢/١ – ٣/١ ( 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ا�ز�ن ا�دوري و ا�وا)د ا��)�� ���وي × ا�"رق ��ن )��ل $رب ا�ردد  - ٢
�"ر ( –  ��(�    � داراً �����ً  –ا�وا)د ا�

  )أر��� أ�>�ل -!�ف -ر�1( إھزازة  �����              ...... ��� ا�ھزازة ��دل   - ٣  

  :ا�5رج ا�����ت B�ر ا��!���� >م ا����� �ر�ط ��ن ��,H ا�����ت ) ب(        

  ) �و%� أ/�� )ت )�راء  –�و%� راد�و  –�و%� $وء  –�و%� �وت (           

   ) :%ـ(

ردد  (�� � دار ٠>�!�� أ>!�ء �روره �ن ! ط� ا���ون و )� أ,�� إزا)� �6  ٠٫٠٠٥ور �7ز ��Oرق   

  ا�ور ؟  ھذا           

  



  

 

  :��ذا �)دث إذا ) أ( :ا���ال ا��ا��  ����

 و�ول ا��!دول ا����ط إ�� أ,�� إزا)� ���داً �ن �و$1 ��و!6  - ١
$�ءة  - ٢�U/دة ا� �و �ط� �� ��$�ف ���!�� H+در $و�  ز��دة ا����(� ��ن �

�� ) ب(Gرات ا����� Hط�� ا�����  :ا�ب ا��

  �! ل ا�ط�,� (H ا%�ه ا!/�رھ�  ا�$طراب ا�ذي �! ل و � وم - ١

!��ب ����� �1 �ر�1 ا����(� ��ن ا��ط� و��در ا�$وء  - ٢  /دة ا�$�ءة �ط� 
  
  أ,�� إزا)� ��!��7 ا�%�م ا��7ز ���داً �ن �و$1 ا���ون  - ٣

����ن  - ٤�ن أو ,���ن ����  ا����(� ��ن أي ,��ن �

  :و$� ���ر�م ا�5ط�طH �:ً �ن ) %ـ(

 ���ر /��ع $و+� �� ط ��ود��ً ��� �ط� ���س  - ١

        ))))    الثالثالثالثالثالثالثالثاالختبار  االختبار  االختبار  االختبار  ( ( ( (         

  )أجب عن األسئلة األتية(                        -:ا��ؤال ا�ول

  - :أكمل العبارات االتية بكلمات مناسبة  -):أ (  

  ....................إزاحات تسمى كل منها .............األهتزازة الكاملة  تتضمن -١

  .................................و......................... تتكون الموجة الطولية من  -٢

  .................بينما أمواج الضوء من الموجات ............... أمواج الصوت من األمواج   -٣

  - :علل لما يأتى  - ) :ب (

  كلما زاد التردد قل الزمن الدورى -١

  ويفو أوانى معدنية داخل الميكر ال يوضع الطعام فى  – ٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس   - )  :أ (   -:ا��ؤال ا�>�!� 

 )المصنفرة-   شبه الشفاف –المعتمه  –الشفافة (     ...........جلد االنسان من األوساط المادية  -١



  

 

 .....ث يكون زمنه الدورى /ذ٦ز إذا كان تردد جسم مهت -٢

 )   ثانية             –ثانية           –ثواني ٦ –ثواني  ٣(                                         

  -:استخرج الكلمة الشاذة مع بيان ما تعبر عنة باقى الكلمات  - ) :ب ( 

 ) موجات الراديو   -اشعة تحت الحمراء –موجات ضوء  –موجات صوت (    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :اكتب المفهوم العلمى الدال على كل من   -) :أ (  -:ا��ؤال ا�>��ث 

   تزانعلى موضع بالنسبة لنقطة األأ  -١

 نتظام على فترات زمنية متساويةإحركة تكرر نفسها ب -٢

 المسافة التى تقطعها الموجة فى الثانية الواحدة -٣

 عدد األهتزازات الكاملة فى الثانية الواحدة  -٤
  

 - : ماذا يقصد بكل من  - ):ب (  

 الزمن الدورى -  ٢                                 قانون االنعكاس االول فى الضوء -١

      - :ماذا يحدث فى الحاالت اآلتية -) :ج(

  على منشور ثالثى) ضوء الشمس ( سقوط ضوء أبيض  - ١      

  - :صوب ماتحتة خط  - ) :أ ( - : ا��ؤال ا�را�1

   هو أكبر ألوان الطيف تردد األحمر اللون   -٢            موجيةحركة بندول ساعة حائط حركة  -١

      اوجد الزاوية المحصورة بين  ° ٦٠إذا كانت زاوية سقوط شعاع ضوئى  على سطح عاكس املس ) ب (

  الشعاع الضوئى الساقط  والشعاع الضوئى المنعكس ؟

  الشكل المقابل يمثل المنحنى الجيبى  )ج (

  : الحد الموجات احسب 

   الطول الموجى  -٢سعة الموجة        -١

 

١  

٦ 

١  

٢ 



  

 

  سرعة الموجة  - ٥التردد         -٤الزمن الدورى          

  ))))    مراجعة عامة  مراجعة عامة  مراجعة عامة  مراجعة عامة  ( ( ( ( 

�� :  ١سGا�دال ��� ا����رات ا Hط�� ا�����  -:ا�ب ا��

�رر ��!ظ�م - ١ Hرات ز�!�� ���و��  ا�)ر�� ا�) ���        )    (  

  )    (                                   ا��ط �ور ا�)ر�� ا�ھزاز��      - ٢

�رر �� - ٣رات ز�!��  �ا�)ر�� ا�دور�� ا�H �)د>�7 ا�%�م ا��7ز ��� %�!�H �و$1 ��و!6 �)�ث )
��و��                 �                                                                                 )  (  

)            (  �دد ا�ھزازات ا������ ا�H �)د>�7 ا�%�م ا��7ز (H ا�>�!�� ا�وا)دة           - ٤
  )    (  ا�ز�ن ا�ذي ��Oر,6 ا�%�م ا��7ز (H ��ل اھزازة �����                       - ٥

٦ -   )    (  �و$1 ��و!6                   ز ���دا �ن أ,�� إزا)� �)د>�7 ا�%�م ا��7

�ن (H ا%�ه وا)د     - ٧���  ا�)ر�� ا�H �)د>�7 ا�%�م ا��7ز �!د�� ��ر �! ط� �� (H ���ر )ر�6 �ر�ن �

                                          )           (
  )    (            ا����وس ا�$ر�� ��ز�ن ا�دوري        - ٨

٩ - H) �,ل و� وم �! ل ا�ط�   )    (        ا%�ةا!/�رة       ا$طراب �!

  )    (  (H �)ظ� �� و��%�ه ���ن  ا�)ر�� ا�دور�� ا�!�/+� �ن اھزاز د,�+ق ا�و�ط  -١٠

١١- �/7ز (�6 د,�+ق ا�و�ط ��ود�� ��� ا%�ه ا!  )    (  .       ر ا��و%� ا$طراب 

١٢- "! H) ز (�6 د,�+ق ا�و�ط7  )    (  /�ر ا��و%�                   س ا%�ه ا!ا$طراب 

  )    (  �                   أ��� ! ط� ���!��� ��و$1 ا�زان (H ا��و%� ا����ر$ -١٣

  )    (                      ا,ل ! ط� ���!��� ��و$1 ا�زان (H ا��و%� ا����ر$�  -١٤

ر"1 (��7 �>�(� و$Oط ا��و%� ا�ط -١٥ H  )    (                     و��� ا��!ط � ا�

!5"ض (��7 �>�(� و$Oط ا��و%� ا�طو�� -١٦ H  )    (  �                       ا��!ط � ا�

����ن        -١٧�ن أو ,���ن ����  )    (                   ا����(� ��ن اى ,��ن �

����ن  -١٨  )    (                   ا����(� ��ن �ر�زي اى $�Bط�ن أو �5�5�ن �

 ط��7 ا��و%� (H ا�>�!�� ا�وا)دة     -١٩ H  )    (                              ا����(� ا�

  )    (    أ�واج ���ر$� � ��زم �!/�رھ� و%ود و�ط ��دي                       -٢٠



  

 

  )    (    أ�واج ���ر$� أو طو��� ��زم �!/�رھ� و%ود و�ط ��دي             -٢١

�ل إ���7 %ز�+�ت ا�و�ط ���دا �ن �وا$1 ��و!�7         -٢٢  )    (    أ,�� إزا)� 

  )    (      �دد ا��و%�ت ا������ (H ا�>�!�� ا�وا)دة                         -٢٣

  )    (      ا�ز�ن ا�:زم ���ل �و%� �����                                    -٢٤

 دم (�6 ا��و%�    -٢٥  )    (                                        ا�%�ه ا�ذي 

  

��     - : ٢سGأ��ل ا����رات ا: -  

  ------------- وا�)ر��  ---------- �ن أ�>�� ا�)ر�� ا�دور�� ا�)ر��  - ١
�!��7 ���� ا�!)�� )ر��  - ٢ H�ر ا�)ر�� ا�� ................���رBم �ن �و!�7 )ر�� ............... � 

!��ب ط�,� )ر��  - ٣����!6 و ............... ا��!دول ا����ط �� 1�................ 

و�ون �ر�6 ............... (H ا�)ر�� ا�ھزاز�� �)رك ا�%�م ا��7ز ��!ظ�م ��� %�!�H �و1$  - ٤
 �ر�6 �!د�� ���د �ن ھذا ا��و$1 .................. �!د �روره �7ذا ا��و$1 و ................ 

7ز %ز�+�ت  (H %�7ز - ٥و�د �!�7 ط�,� ............... ا����روو�ف ��ل ................ ا��و%ودة ���ط��م (
  ���٠ �ر�� طH7 ا�ط��م 

 ...............��!�� � �س ا�ز�ن ا�دوري �و)دة ................  �س ��� ا�ھزازة �و)دة  - ٦

$�ن ا�ھزازة ا������  - ٧ ................ ...............��� �ل �!�7 إزا)�ت 

= >�!�� (�ن ��� اھزازة �٢م 5:ل �٢!دول ���ط أ,�� إزا)� �)د>�7 ���دا �ن �و$1 ��و!6  - ٨
 = ...............وز�!6 ا�دوري ............. 

 ھرز ��!�� ا�%�%� ھرز ............. ھرز ��!�� ا���%� ھرز ���دل ............. ا����و ھرز ���دل  - ٩

  ھرز ............ ��دل �

  .............وا�H �ر�ز ��7 ���ر�ز .............. � �س ردد ا�%�م ا��7ز �و)دة  -١٠

  ............وز�!6 ا�دوري ........... >�!�� ��ون ردده ٦اھزازة ����� (H  ٣٠ا��!دول ا����ط ا�ذي �7ز  -١١

��!�� ��رف �دد ا�ھزازات ا������ (H ا�>�!�� ا�وا)دة ���م .... ........ا�ھزازة ا������ ���م ��رف ز�ن  -١٢
............  

!��ب �ر�� ا�%�م  -١٣  ............���دا �ن  ازا)��1 � دار .............. (H ا�)ر�� ا�وا( �� ا����ط� 

�!ف ا�Jواج ��� � در�7 �ل ا�!/�ر و! ل ا�ط�,� إ�� أ�واج  -١٤...... .... ، .......... ����!ف  ��!��
%�ه اھزاز %ز�+�ت ا�و�ط ���!��� �%�ه ا!/�ر ا��و%� إ�� �........... ،...........  

  (H ا��وج ا�طو��� ............. � ����7 ............ ا� �� (H ا��و%�  -١٥

�ر �و%�ت ا�راد�و �ن ا��و%�ت  -١٦�/ر (H ا............ ! H  .............�"راغ ��ر�� وا�

 ل  -١٧!  )ول �وا$1 ��و!�7 ............. �ن أ���!�7 و��!�7 ............. أ>!�ء ا!/�ر ا��و%� � 

  ............... ��/و�� ا�ر!�!� �!/� �!�7 ط�,� ............. ا�)ر��  -١٨



  

 

7ز %ز�+�ت ا�و�ط ��ود�� ��� ا%�ه .......... (H ا��و%�  -١٩............. ��!�� (H ا��و%� ............. .
7ز %ز�+�ت ا�و�ط (H !"س ا%�ه ا!/�ر ا��و%�   

�ون ا��و%� ا����ر$� �ن  -٢٠�ون ا��و%� ا�طو��� �ن ............. ، ...........  ��!��........... ،........  

٢١- %!/5دم �و%�ت ا����ه ا�دا(+� (H (ك ا��و�و%�ت ا����ه ا���ردة (H (ك ............ �ت (H ا�%��وزى 
  ............. ا�/!%�ت 

/ر ا�Jواج  -٢٢!/ر ا�Jواج ............ � !  (H ا�"راغ ............ إ� (H اJو��ط ا���د�� ��!�� ���ن أن 

  ............ ا��و%�ت ��!�� أ�واج ا�$وء وا�راد�و �ن ............. أ�واج ا��وت وا���ء �ن ا��و%�ت  -٢٣

/ر ا��و%�ت -٢٤!  ............... (H ا�"راغ ��ر�� ........... 

ر.............. �ر ��!�� ا��ر ���وى ............. ا�!�!و�ر ���وى  -٢٥� H���  

�>ل �ر�� ا��و%� �ر�� ا! �ل  -٢٦ ........... �7��( H  .......... ا�

,د �ون أ�واج طو��� أو ............ %����7 �ن ا��و%�ت ا����ر$� ��!�� ا�Jواج .. ...........ا�Jواج  -٢٧
�ر$� ��  

  

   -:���+ل �!و��  - :٣س

ر ؟. �٣�%� ھرز وطو��7 ا��و%�  ١٠٠ا)�ب �ر�� �و%� رددھ�  - ١�  
  
ر ا)�ب ٥>�!�� (Mذا ��ن طول ھذه ا��و%�  �٢ر (H ز�ن ,درة  �٢٠و%�  ط1 ���(� ,درھ�  - ٢� : 

  ا�ز�ن ا�دوري �7ذه ا��و%�) ب(ردد ھذه ا��و%�                    ) أ(         

ر ا)�ب   ٠٫٢إذا ��!ت ا����(� ��ن �ر�ز ا�$�Bط و�ر�ز ا�5�5ل ا�ذي ���H) 6 �و%� طو���  - ٣� :  

  ھرز  ٦٠ ھذه ا��و%�%� إذا ���ت أن ردد �ر�� ا!/�ر ا��و) ب( طول ا��و%� ا�طو���           )أ(           

   -:ث ا)�ب / م ١٠ھرز و�ر�� ا!/�رھ�  �٥و%� رددھ�  - ٤

Y �ن ذ�ك؟) ب(طو��7 ا��و%�             ) أ(     !�  طو��7 ا��و%� �!د $��ف �ر�� ا!/�رھ� و��ذا 

٥ -  1!�  اھزازة ����� (H ا�د,� � ا�وا)دة  ٣٠٠ا)�ب ا�ز�ن ا�دوري ���در �7ز �

٧٢٠ردد %�م �7ز �)دث ا)�ب  - ٦  H) ����� زازة  د,� �  ٩٠اھ

  ھرز (H ا�>�!�� ا�وا)دة  ٥٠ا)�ب �دد ا�ھزازات ا������ ا�H �)د>�7 ��در �7ز رردة  - ٧

  >�!��  ٠٫٢ا)�ب ردد %�م �7ز ������و ھرز إذا ��ن ز�!6 ا�دوري  - ٨

١٠- ن و)� أ,�� إزا)� �6 (�� � دار ردد ھذا >�!�� أ>!�ء �روره �ن ! ط� ا���و ٠٫٠٠٥��Oرق  زور �7
  ا�ور �����%� ھرز 

  ��� ا�ھزازة وا�ز�ن ا�دورى ؟: اھزازات ����� ا)�ب  ١٠>�!�� ���ل  �٠٫٨!دول ���ط ��OOرق  -١١
  



  

 

   - :اذ�ر ا��:,� ا�ر��$�� ��ن �ل ��� ���  - :٤س

  ا�ز�ن ا�دوري وا�ردد  -٢ا�ھزازة ا������ و��� ا�ھزازة                 - ١

  ا�ز�ن ا�دوري و�دد ا�ھزازات ا������  -٤ا�ردد و�دد ا�ھزازات ا������                   - ٣

  �ر�� ا��و%� وا�ردد  -٦ا�طول ا��و%� وا�ردد                               - ٥

  �ر�� ا��و%� وا�طول ا��و%�  - ٧
  

   -:اذ�ر �>�� ��ل ��� ���  - :٥س

  )ر�� دور�� اھزاز��  -٣)ر�� اھزاز��               - ٢)ر�� دور��              - ١

  �و%� ���ر$�  -�٦و%� �7رو�O!�ط����        - ٥)ر�� �و%��             - ٤

  �و%� طو���  - �٨و%� ����!����          - ٧

  

   - :ا/رح !/�ط و$� �6 ا��  - :٦س

�>�ل ا�)ر�� ا�ھزاز�� ���!��  -�٢"7وم ا�)ر�� ا�ھزاز��              - ١  

  �"7وم ا�)ر�� ا��و%��  -�٤"7وم ا��و%� ودورھ� (H ! ل ا�ط�,�         - ٢

  �"7وم ا��و%� ا�طو��� وا��و%� ا����ر$�  - ٥
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