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 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 

  اإلجابة  ئيباهلل ثم ابد ينيوفقك اهلل استع عزيزتي الطالبة
  ارات التالية :يالسؤال األول : اختاري اإلجابة الصحيحة من بني اخل
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 :، أي مما يلي صحيحمرآة مستويةيوضح الشكل اجملاور سقوط شعاع على 

 

 4𝜃 = 2𝜃 د 3𝜃  = 1𝜃 ج 3𝜃  = 2𝜃 ب 4𝜃  = 1𝜃 أ

 مرآة تستخدم يف جوانب السيارات: 2

 املرآة الكروية د املرآة املستوية ج املرآة احملدبة ب املقعرةاملرآة  أ

 :الشعاع الساقط املار يف بؤرة املرآة املقعرة ينعكس 3

 يف قطب املرآة د مار مبركز التكور ج ينعكس على نفسه ب مواز للمحور الرئيسي أ

 على التوالي: id  و  f تكون إشارة املرآة احملدبةعند تطبيق معادلة املرايا الكروية على  4

 سالبة ,موجبة د موجبة,سالبة ج سالبتني ب موجبتني أ

 فإن الضوء........العمود املقام من السطح. اهلواء اىل الزجاج عندما ينتقل الضوء من 5

  يرتد عن د ينكسر منطبقا على ج مبتعدا عنينكسر  ب ينكسر مقرتبا اىل أ

  معدل انبعاث طاقة الضوء من املصدر الضوئي 6

 منوذج الشعاع الضوئي د االستضاءة ج شدة االضاءة ب التدفق الضوئي أ

 فإن االستضاءة على السطح ثالثة اضعافاملضئ عن السطح بعد املصدر زاد اذا  7

 تزيد للضعف د تزيد اىل اربع اضعاف ج تقل للتسع ب تقل للنصف أ

 ينتج ضوء زرقاالو االمحر عند مزج الضوء 8
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 االمحر د االصفر ج االزرق الفاتح ب االرجواني أ

 الصبغة اليت هلا القدرة على امتصاص لون اساسي وتعكس اللونني االخرين 9

 صناعية د اساسية ج متتامة ب ثانوية أ

 ....... من املراقب يكون مقرتبعندما تكون السرعة املتجهة النسبية ملصدر ضوئي يف اجتاه  10

 أ

الطول املوجي يزداد 

ويكون الضوء مزاح حنو 

 االمحر

 ب

الطول املوجي يقل 

ويكون الضوء مزاح حنو 

 االزرق

 ج
تردد املراقب اقل ويكون 

 الضوء مزاح حنو االزرق
 د

ويكون تردد املراقب اكرب 

 الضوء مزاح حنو االمحر

 فإن معامل انكسار هذا الوسط يساوي: m/s83x10اذا كانت سرعة الضوء يف وسط ما تبلغ  11

 3 د 2 ج 1.5 ب 1 أ

 ، بالتالي طول صورته:مرآة مستويةمن  6cmوضع على بعد  2cm جسم طوله 12

 4cm  د 2cm ج 6cm ب 12cm أ

 يف تشكيل قوس املطر ال يؤثراي مما يلي  13

 احليود  د التشتت ج االنعكاس ب االنكسار أ

 منها ,فما صفات الصورة املتكونة؟ 12cm  , فإذا وضع جسم على بعد   10cmمرآة مقعرة بعدها البؤري 14

 أ
حقيقية , مصغرة 

 ,مقلوبة
 ب

حقيقية , مكربة 

 ,مقلوبة
 ج

وهمية , مصغرة 

 ,معتدلة
 ,مكربةوهمية ,معتدلة  د

15 
 من االرض ,وتبعث ضوءا برتدد  مقرتبة m/s 54.55x10ة تتحرك ذرة هيدروجني يف جمرة بسرع

Hz 157.4x10 مالرتدد الذي سيالحظه فلكي على االرض للضوء املنبعث من ذرة اهليدروجني؟ 

 Hz 8.5475 د Hz 125.5x10 ج Hz 154.2x10 ب Hz 157.4x10 أ

 .من مصدرين أو أكثر مشكًلا مقدمات موجية منتظمةضوء ناتج عن تراكب ضوء  16

 الضوء املستقطب د الضوء املشتت ج الضوء غري املرتابط ب الضوء املرتابط أ

 يف جتربة التداخل لتوماس يونج عند استخدام مصدر ضوئي احادي اللون ينتج 17

 أ

هدب مضيئة بلون معني 

يفصل بينها مسافات 

 متساوية

 ب

مضيئة بلون معني  هدب

يفصل بينها مسافات 

 غري متساوية

 ج

اطياف ملونة بدال من 

االهداب املضيئة 

 وامللونة

 هدب مركزي ابيض د

 عند استخدام ضوء ابيض يف جتربة يونج يظهر 18

 اهداب سوداء د أطياف ملونة ج تداخل امحر ب تداخل ازرق أ

 إنيف جتربة الشق االحادي ف األمحربدال من  ازرقعند استخدام ضوء  19
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 أ
اهلدب املركزي اتساعه 

 ال يتغري
 ب

اهلدب املركزي اتساعه 

 يزيد
 ج

اهلدب املركزي اتساعه 

 يقل
 حيدث انعكاس د

 اجلهاز الذي تقاس به االطوال املوجية للضوء باستخدام حمزوز احليود 20

 املطياف د احملزوز الثنائي ج التيلوجراف ب التلسكوب أ

 من املعادلة Lحتسب املسافة بني الشقني والشاشة يف جتربة شقي يونج  21

 xλ/d د Xd/λ ج dλ/x ب xdλ أ

22 

من   1m, فإذا وضع الطالب الشاشة على بعد 600nmيف جتربة يونج استخدم الطالب اشعة ليزر طوهلا املوجي 

من اخلط املركزي ,احسيب املسافة الفاصلة بني  60mmالشقني وجدوا أن اهلدب الضوئي ذي الرتبة األوىل يبعد 

 الشقني.

 m5-10x10 د m5-1x10 ج m5-.1x10 ب m5-.01x10 أ

 يستخدم حمزوز احليود لقياس 23

 الضوءنفاذية  د الطول املوجي للضوء ج سعة موجات الضوء ب تردد الضوء أ

24 
اذا سقط مركز البقعة املضيئة لصورة احد النجمني على احللقة املعتمة االوىل للنجم الثاني فان الصورتني تكونان 

 عند حد الفصل او التمييز

 مبدأ هايزنربج د مبدأ هيجنز ج معيار يونج ب معيار ريليه أ

25 
ورقيت الكشاف ,فهذا يدل على أن الكشاف الكهربائي اذا قرب قضيب من كشاف كهربائي مشحون ,وقل انفراج 

 والقضيب .......

 أ
مشحونان بالشحنة 

 نفسها
 ب

مشحونان بشحنتني 

 خمتلفتني
 ج

 غري مشحونني
 احدهما فقط مشحون د

26 
الطالب طلب معلم من طالبه إجياد مقدار الشحنة الكهربائية بالكولوم جلسم ما, وعندما نظر املعلم اىل إجابات 

 عرف فورا أن إجابة واحدة فقط صحيحة....

 3.2x10-19 د  9x10-19 ج x10 4.6-19 ب x10 3-19 أ

27 
الكرتون تساوي بوحدة  x10 104.8مقدار شحنة الكشاف الكهربائي عندما يكون عدد االلكرتونات الفائضة عليه 

C(.......C19-e=1.6 x10) 

 x10 1.3-2 د 7.7x10-9 ج x10 3.3-3 ب  x10 4.8-10 أ

 احدى املواد التالية موصلة..... 28

 النحاس د البالستيك ج اهلواء اجلاف ب الزجاج أ

 خطوط اجملال الكهربائي وهمية واجتاهها من الشحنة ........... 29

 السالبةالسالبة اىل  د  السالبة اىل املوجبة  ج املوجبة اىل السالبة ب املوجبة اىل املوجبة  أ
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 السؤال الثاني : ضعي ) صح ( أمام العبارة الصحيحة و )خطأ( أمام العبارة اخلاطئة : 

 )         ( االشعة املنعكسةتتكون من التقاء  خلياليةالصورة ا 37

 (       )   زاوية حرجةتسمى زاوية السقوط  امتداد احلد الفاصل بني الوسطنيعندما ينكسر الشعاع على  38

 (     )     يستخدم حمزوز احليود لقياس تردد الضوء 39

 يرمز للمكثف يف الدوائر الكهربائية بالرمز  40

 

)         ( 

 )         ( C/Vوحدة الفاراد تكافئ  41

 نسبة الشغل الالزم لتحريك شحنة اىل مقدار تلك الشحنة...... 30

 السعة الكهربائية د اجملال الكهربائي ج اجلهد الكهربائي ب القوة الكهربائية أ

  تكافئ..... C/Sالوحدة  31

 Nالنيوتن   د Tالتسال  ج Aاالمبري  ب vالفولت  أ

 متالمسني اذا ..تنتقل الشحنات بني جسمني  32

 اختلف جهدهما د اختلفت مساحتهما ج تساوت جهدهما ب تساوت مساحتهما  أ

 يلزم بذل شغل مقداره.....  200Vخالل فرق اجلهد 6Cلنقل شحنة مقدارها  33

 أ
25J 

 ب
1200J ج 

800J د 
 80000J 

 

 السعة الكهربائية للمكثف تعتمد على..... 34

 أ
 شحنة املكثف

 ب
 ابعاده اهلندسية

 ج
فرق اجلهد بني  لوحي 

 املكثف
 مجيع ماسبق د

35 

 ما مقدار املقاومة املكافئة للدائرة؟

 

 Ω 1   د Ω 1.5   ج Ω 19 ب Ω 1/9 أ

 جمزئ اجلهد من التطبيقات املهمة للدوائر  املوصلة على ......... 36

 التعامد د التوالي والتوازي ج التوازي ب التوالي أ

 

6 



 

 5من  5صفحة  
 

 م  01/07/2021تاريخ اإلصدار :       1/7رقم اإلصدار :          KH-P028-F11Aرقم النموذج :  
 
 
 
 

 )         ( التيار الفعلي :هو تدفق الشحنات املوجبة من اللوح املوجب اىل اللوح السالب 42

 (       )   شدة التيار الكهربائي هي املعدل الزمين لتدفق الشحنة الكهربائية 43

 (     )     القدرة :هي املعدل الزمين لتحول الطاقة 44

 )         ( ميكن زيادة شدة التيار املار يف دائرة كهربائية عن طريق زيادة فرق اجلهد او تقليل املقاومة 45

 )         ( 1Aومير فيها تيار مقداره  1Vهو مقاومة دائرة كهربائية فرق اجلهد بني طرفيها  األوم: 46

 )         ( كلما زاد طول املوصل كلما زادت املقاومة الكهربائية  47

 )         ( من أي مقاومة مفردة اصغر تكون لتوالياملقاومة املكافئة يف حالة التوصيل على ا 48

 لسؤال الثالث : اجييب عن األسئلة التالية ا

 اكملي الفراغات التالية مباهو صحيح:

 على..............الدائرة الكهربائية  يستخدم جهاز ....................لقياس شدة التيار الكهربائي ,ويوصل يف.-49

، وتالمس األسالك ............مما جيعل التيار املار فيها  ..............,حتدث دائرة القصر عند تكّون دائرة كهربائية مقاومتها  -50

 ينتج حريق

صلللللللة على التوازي ,اذا علمت أن فرق اجلهد بني طريف احداهما هو  -51 ,فإن فرق اجلهد بني طريف الثالث  4vثالث مقاومات مو

 .......مقاومات يساوي...........

شلللكل اجملاور دائرة مكونة من بطارية ومقاومتني  -25 شلللدة التيار الكهربائي املار يف R1R ,2يف ال  كل خمتلفتا املقدارين,بقياس 

 مقاومة وفرق اجلهد بني طرفيها جند أن:

 
 شدة التيار الكهربائي ..................و فرق اجلهد ....................

 عللي يسخن املقاوم عند مرور تيار كهربائي فيه؟ -53

 ........................................................................................................................................................... 

 مامقدار جهد البطارية يف الدائرة اجملاورة بوحدة الفولت؟-54
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 انتهت األسئلة 
 توكلي على هللا مجيليت والتيأسي فأنت هلا 
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