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 -:يف ورقة التظليلصحيحة حدة او جابة إاخرت االجابة الصحيحة دلا أييت مث ظلل ولدي العزيز السؤال االول : 

 يسمح برؤية االجسام بوضوحو الذي مير الضوء من خاللو  الوسطيسمى  (1
 د( معتم     ج( شبو شفاف           ب( غري شفاف    ( شفاف أ        

 طاقة الضوء من ادلصدر الضوئيانبعاث  معدل (2
 د( االضاءةالتدفق الضوئي            ب( االستضاءة                     ج(           شدة االضاءة          (  أ        

 سططح علطى االستضطاءة مطا مكتط  سططح فوق    3m ارتفاع على يقع  64cd   إضاءتو شدة نقطي ضوئي مصدر (3
 ؟ lx لوكس بوحدة ادلكت 
 لوكس 1.7د(          لوكس 17ج(  لوكس 7.1ب(    لوكس 71 ( أ

 واحد اجتاه يف يتذبذب ضوء انتاج (4
 االنعكاس( د               التداخل(  ج       االستقطاب( ب                         احليود( أ

  بني يرتاوح ادلوجية االطوال من نطاق ضمن ادلرئي الضوء منطقة تقع (5

  nm 500 اىل  400nm(ب               nm 600 اىل   400nm أ( 
 nm 700 اىل 300nm د(     nm 700 اىل 400nm  ج(     

 ىي للضوء االساسية االلوان (6

 واخضر  واصفر ( امحرب                                               واخضر وازرق أ( امحر          
 واخضر وازرق اصفر د(                            واصفر                     وازرق ( امحرج          

 
 

 انًًهكت انعربيت انطعوديت 
 وزارة انتعهيى

 اإلدارة انعايت نهتعهيى

 ورةانًذينت انًن

 يذارش انخنذق األههيت
 ابتذائي * يتوضط * حانوي

 اتبع
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 ماعدا ادلستوية ابدلرآة ادلتكونة الصورة خواص من يلي ما مجيع (7

 للجسم  مساوي ( حجمهاب              جانبيا معكوسة خياليةأ( 

 اجلسم من للمرآة د( اقرب         دلةمعتج(      

 ادلشاىد حنو منحنية حوافو عاكس سطح (8

 مقعرة د( عدسة            مقعرة ج( مرآة       مستوية ب( مرآة    دبة زل مرآة ( أ

 الصورة طول فان مستوية مرآة من 50cm بعد على 100cm طولو طفل وقف اذا (9

 5cmد(                150cmج(                100cm ب(    50cmأ(      
 تعد االلياف البصرية تطبيقا تقنيا على ظاىرة (10

 د( دوبلر            االنعكاس الكلي الداخلي   ج(               االستقطاب ب(        يود            أ( احل     

 فن ن زاو نة اكساسن س تسن و  30من الهواء على قطعة منن زان ا العاسن ز وزاو نة  ضوءتسقط حزمة  (11

 [  1.0003ل اساس س الهواء مع م  1.52مع مل اساس س الزا ا علم  و ن ]                                 
 29.1ا(                     192ا(                      1.92ب(                              19.2أ(  

 لعالج طول النظر تستخدم (12
           عدسة زلدبة       د(عدسة اسطوانية          ج(    ب(عدسة مقعرة           مراة مقعرة              أ( 

 الناتج عن تراك  ضوء صادر من مصدرين او اكثر مشكال مقدمات موجات منتظمة الضوء (13

  الضوء ادلشتتد(             الضوء ادلستقط ج(         الضوء ادلرتابطب(            الضوء غري ادلرتابطأ(         

 مكونة من شقوق عدة مفردة تسب  حيود الضوء اداة (14

 مشتت احليودد(                مكون احليودج(            احليود منشور ب(                  احليود زلزوزأ(          
 الذي تقاس بو االطوال ادلوجية للضوء ابستخدام زلزوز احليود  اجلهاز (15

 ادلطياف( د                     ادلنشورج(                       هر      اجملب(                    قرابادلأ(      

من اذلدب m 0.21طبقت جتربة يونج لقياس الطول ادلوجي للضوء االمحر فتكون اذلدب ادلضئ ذو الرتبة االوىل على بعد  (64
منهما فما الطول ادلوجي للضوء  m0.6ووضعت الشاشة على بعد   m0.019ادلركزي ادلضئ فاذا كان البعد بني الشقني 

 االمحر

          ا(               ا(                  )ب                 أ(

 تكلفة من احملزوزات االقل النوع (17
 زلزوز احليود (د        زلزوز االنعكاس    (ج  زلزوز النفاذ           (ب                زلزوز طبق االصل    (أ  
 اتبع 
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 طتسمى الشحن ابلطعملية شحن اجلسم دون مالمستو شحن  (11
                                   احلث(  د            التأريضج(                       التوصيل ب(                                  الدلكأ(        
 عملية توصيل جسم ابألرض للتخلص من الشحنات الزائدة  (11
 د( التوصيل     تأريض                  ج( الب( احلث                                        التفريغ      أ(   
الشحنتني وعكسيا  حاصل ضربيتناس  طرداي مع  rمقدار القوة الكهرابئية ادلتبادلة بني شحنتني تفصلهما مسافة  (02

 مع مربع ادلسافة بينهما

 نون سنلقاد(                  افوجاروقانون ج(               قانون نيوتنب(                 كولوم  قانون ( أ

 عندما تزداد ادلسافة بني شحنتني اىل الضعف فان القوى الكهربية بينهما (01

 تزيد للضعفد(                     ال تتغريج(                      تقل للربعب(               تزيد اربع اضعاف ( أ

 مجيع ما يلي من تطبيقات القوى الكهروسكونية ما عدا (00

 ادلوتورد(                     الطباعةج(            طالء السياراتب(        جتميع السناج من ادلداخن ( أ

 الكشاف ةورقتيو فان شحن جعند تقري  قضي  مشحون بشحنة موجبة من قرص الكشاف الكهريب فازداد انفرا  (02

 حتديدىا نال ميك(د                   ةمتعادلج(                        ةموجبب(                         ةسالب ( أ

 v 1.5خالل فرق جهد كهرابئي مقداره  c 3ما الشغل ادلبذول لتحريك شحنة  (42

 3jد(                          1.5jج(              4.5jب(                           3.4jأ( 

 العلوي اللوح شحنة كونت عند تعيني شحنة االلكرتون ليكانللعامل م قطرة الزيت  جتربة يف (25

 سالبة (د               متغرية(ج                         متعادلة(ب                     موجبةأ( 

 يستمر انتقال الشحنات بني كرتني متالمستني و سلتلفتني يف احلجم اىل ان (44

 ب(تتساوى شدة اجملال    ج(تتساوى القدرة    د(  يتساوى عد الشحنات أ(يتساوى اجلهد الكهريب    

 ستخدم ادلكثف الكهرابئي يفي (45

 ب(حتويل التيار ادلستمر اىل مرتدد                    ختزين الشحنات الكهرابئيةأ( 

 مستمراىل د( حتويل التيار ادلرتدد              ج(زايدة اجلهد الكهريب                    
 

 اتبع
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 وانسيابية ملساء الكبرية الشحنة ذات ادلوصالت جتعل (28

 الكهرابئية الطاقة لتوفري(ب                                  كهرابئية   ال اجملاالت لزايدة(أ

 الكهرابئية اجملاالت لتقليل (د                          الكهربية             القدرة لزايدة(ج

 طريق عن ادلكثف سعة ميكن زايدة (29

 بينهما ادلسافة وتقليل اللوحني ساحةم زايدة(ب         بينهما ادلسافة وزايدة اللوحني مساحة زايدة (أ

 بينهما ادلسافة وتقليل اللوحني مساحة د( تقليل          بينهما ادلسافة وزايدة اللوحني مساحة تقليل (ج

 ادلوجبة يف الدائرة الكهربية يسمى الشحنات تدفقاجتاه  (30
 احلقيقي التيار (د          ادلوج  التيار(ج        االلكرتوين التيار(ب    االصطالحي التيار أ(

 معا موصلة جلفانية خالاي عدة (31
 البطارية (د       الكهربية اخللية(ج        الشمسية اخللية(ب                  الضوئية اخللية(أ

 تتغري ال الدائرة يف للشحنة الكلية الكمية (32
 الكتلة حفظ قانون (د       الكهربية   حفظ قانون(ج       ادلادة حفظ قانون(ب   الشحنة حفظ قانون(أ

 ىي الكهربية القدرة قياس وحدة (33
 ادلرت (د   االمبري (ج  الفولت (ب             الواط (أ

 اجلهطد فطرق كطان اذا ادلصطباح يف ادلسطتهلكة القطدرة مقطدار مطا.  سطيارة ببطاريطة متصطل مصطباح يف A 2مقطداره تيطار تولد (42
 . V 12 عليو
 W 20 ( د          W  6  (ج    W 24 (ب    W 10(أ

 ميكن زايدة مقاومة موصل من خالل (43

 ب(نقص احلرارة وزايدة الطول                               أ(زايدة احلرارة وزايدة الطول
 د( زايدة احلرارة ونقص الطول                       ج(نقص احلرارة ونقص الطول     

 عدا ما أييت شلا كل من الكهربية ادلقاومات تصنع (36
 اجلرافيت (د     مواد عازلة           (ج          ورفيعة طويلة اسالك(ب              ادلوصالت اشباه(أ
 
 اتبع 
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 على الكهربية الدوائر يف االميرت يوصل (37

    اجلهد ويقيس التوازي(ب                                             التيار ويقيس التوايل(أ
 التيار ويقيس التوازي (د                اجلهد ويقيس التوايلج( 

 بسب  هبا كهرابئي تيار مرور عند ادلقاومة تسخن (38
 ادلقاومة ذرات مع النيرتوانت تصادم(ب                        ادلقاومة ذرات مع االلكرتوانت تصادم(أ
 ادلقاومة ذرات مع تالربوتوان تصادم (د                         ادلقاومة ذرات مع الكوركات تصادم(ج

 فان ادلقاومة ادلكافئة تساوي التوايلاوم على  10اوم ،  15اوم ،  5وصلت ادلقاومات الثالث التالية  (39

 اوم 30د(   اوم                  0.366اوم                        ج(  1.5اوم                  ب (  750أ( 

 ابدلوصالت صفر مقاومتها اليت ادلواد تعرف (40
 الصفرية (د    العازلة(ج       الفائقة(ب   ادلنعدمةأ(     

 نفسو التيار اجزائها من جزء كل يف مير اليت الدائرة (41
 التوازي دائرة( د              التناظر دائرة (ج      التكافئ دائرة(ب                  التوايل دائرة (أ     

 هبا ادلسموح القيمة فيها ادلار التيار مقدار يتجاوز عندما لكهربيةا الدائرة فتح على يعمل آيل كهرابئي مفتاح (42
 الكهريب ادلنصهر( د  الدائرة قاطع (ج   ادلتغرية ادلقاومة(ب              الثابتة ادلقاومة ( أ

    يعمل احملرك الكهريب على حتويل الطاقة  (43
 حركية إىلد( الضوئية          ىل حركيةإلكهربية ا ج(   كهربية   إىل  احلركية ( ب        ضوئية    إىلأ( الكهربية 

 دائرة توايل تستخدم النتاج مصدر جهد ابلقيمة ادلطلوبة من بطارية ذات جهد كبري (44

 اجلهد                مقاييس  د(       مضاعفات اجلهد   ج(             اجلهد رلزئب(               اجلهد  مثبت أ(
 اكبان معا إلنتاج اللون االبيض ابسم االلوانيسمى اللوانن اللذان يرت  (23

 د(ادلختزلة   ادلتتامة                    ج( االساسية أ( الثانوية                        ب( 

 يةادلسافة بني قط  ادلرآة وبؤرهتا األصل  (46
 د( قطر ادلرآة              ج( احملور الرئيسي               ب( البعد البؤري     نصف القطر ( أ        
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 عدم قدرة العدسة الكروية على جتميع االشعة ادلتوازية مجيعها يف نقطة واحدة  (47
 د(التشتت اللوين      ج( التشتت الكروي                 الكرويب( الزوغان           اللوينأ( الزوغان         
 ستني الطور نفسو ابلنسبة لطول موجي زلددتكون شدة إضاءة اللون اكرب عندما يكون للموجتني ادلنعك (48
 د( انعكاس اللون     ج(  حتليل اللون               أ( تعزيز اللون                ب( تشتت اللون                   

 اي ادلواد التالية عازلة.  (49

 الزئبق. (د       اخلش .                (ج     النحاس.              (ب        احلديد .        (أ

 يف الدائرة الكهربية للتعبري عن    يستخدم الرمز     (50
 ادلقاومة الثابتة ب( البطارية                   ج ( ادلقاومة ادلتغرية          د ( ادلصباح الكهريب                ( أ

               

******************************************************************* 

 -:اذا كان االجابة خاطئة  ) خطأ (( اذا كانت االجابة صحيحة واخليار صح)ظلل االختيار السؤال الثاين :
 (      )             .                                            تعترب الشمس من مصادر الضوء ادلستضيئة (1

 (      )                           اخلشنة .    االسطح على االنعكاس قانون ينطبق ال (2

 (    )                      مقلوبة .                                دائما ابدلرآاي ادلتكونة احلقيقية الصورة (3

 (       )            الزجاجي                     ادلنشور يف البنفسجي من اكرب االمحر الضوء انكسار معامل (4
 (      )                دبة يميكة يف وسطها و أقل يمكا عند أطرافها                          العدسة احمل (5

 (       )               الواضحة  ابلرؤية يسمح الذي للضوء الدقيق التجميع عن ادلسؤولة ىي العني عدسة (6
 (      )                                  التداخل البناء ينتج حزمة ضوئية مركزية معتمة                        (7
 (      )                     زلزوز النفاذ يصنع بضغط صفيحة رقيقة من البالستيك على زلزوز زجاجي  (8
 (      )                              يف التوصيل على التوايل يكون التيار نفسو يف مجيع اجزاء الدائرة (9

   (      )                                    .            ةاثبتالتلفاز من خالل مقاومة ميكن التحكم يف صوت  (11

 
 
 
 

 
 

 اتبع
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 : اكت  القوانني ادلستخدمة يف حل ادلسائلالسؤال الثالث

 واالخرى   C 8×10 -5اليت احدامها تساوي   يف كل من الشحنتني  N  2.4 ×102قوة مقدارىاتؤثر   -1

 (K= 9×10 9 علما إبن اثبت كولوم )   س  مقدار ادلسافة بينهما . فاح .C  3×10 -5تساوي

 

 

 

 

 ) أي اجابة صحيحة أتخذ الدرجة كاملة ( -دلا أييت : علل -2

 .ليالغس مسحوق اىل اللون ازرق عامل يضافأ( 
   
 
 
 .لكهرابء جيدة لالفلزات موصالت ب(  

  

 
 
 

 مس االرض . يالحبيث البنزين  نقل عربة بصهريج فلزي سلك توصيل ج(

      
 
 
 
 
 

 
 اتبع
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 : اكت  القوانني ادلستخدمة يف حل ادلسائلالسؤال الرابع
 ؟عن ادلرآة فما بعد الصورة  cm 15أمام مرآة مقعرة بعدىا البؤري cm 35وضع جسم على بعد  (1
 
 
 
 

 .يف الرسم التايل  العدسة احملدبة خالللصورة مسار االشعة لتكوين اأ(  اكمل  (2
 
 
 
 

 
  صورة ادلتكونة يف الرسم السابق. للخواص ثالث اذكر  ( أ

1                                      )2                                   )3 ) 
  
فما مقدار شحنة القطرة ؟ وما    N/C  6×10 3يف رلال كهرابئي شدتو  N  1.9×10 -15إذا علقت قطرة زيت وزهنا -3

 (  C  1.6×10 -19ملها القطرة  . ) علما إبن شحنة اإللكرتون تساويعدد االلكرتوانت الفائضة اليت حت
 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة ..مع الدعاء ابلتفوق


