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صفحات 4االمتحان في أسئلةالحظ أن   

 البحرين مملكة

 والتعليم التربية وزارة

 المركزّية / قسم االمتحاناتاالمتحاناتإدارة 

 م1028/1029للتعليم الثانوي للعام الدراسي  الثانيالفصل  نهايةامتحان 
 ساراتالم توحيدالمسار:                                                           3الفيزياءاسم المقرر: 

 ساعة ونصفالزمن:                                                             128فيز: ررمز المقر 
==================================================================== 

 (.5وعددها ) تيةاآلأجب عن جميع األسئلة 
 درجة( 24): األولالسؤال 
  :الصحيح البديل، ارسم دائرة حول رمز بدائلأربعة  منهاويلي كل  مجموعة من العبارات لديك
  ؟في الشكل المجاور بين قمة الموجة وقاعهاالمرسوم ماذا يمثل السهم  -2

 الموجة ضعفي سعة ب(   الموجة سعةأ( 
 ضعفي الطول الموجيد(    الطول الموجيج( 

 فإن: ،عند انتقال موجات الماء من وسط ضحل إلى وسط عميق -1
 السرعة وتقلالطول الموجي،  ويقل، ثابت( التردد ب   يزداد الطول الموجي، وتزداد السرعةو  التردد،يقل أ( 
 السرعة وتقلد الطول الموجي، ايزدو ، ثابت( التردد د  تزداد السرعةو د الطول الموجي، ايزدو ، ثابت( التردد ج

، مووا التوورددان  Hz 4 يتوورددنغمووات ضووربة نتجووت  ثانيووةشوووكة  تضوورب ماوعنوود Hz 499شوووكة رنانووة ترددهووا  -3
 ؟الثانيةالممكنان للشوكة 

  503، 495ب(     944، 944أ( 
 405، 944د(    944، 944ج( 

 :استقطابهمامحورا يكون خالل مرشحي استقطاب عندما ال يمر الشعاع الضوئي  -4
 ب( متعامدان     أ( متوازيان
 °30زاوية  مع بعضهمايصنعان د(    °45زاوية  مع بعضهما ج( يصنعان

، ما انتقالها بين وسطين مختلفين في العمق  حدث لموجات الماء عند ي مايبين الشكل  -5
 االسم الذي يطلق على هذه الظاهرة؟

  د( االستقطاب ج( الحيود  ب( التداخل  أ( االنكسار

اولة فوق سطح ط m 1 الناتجة عن مصباح يقع على ارتفاع لمضاعفة االستضاءة  -6
 على ارتفاع:يوضع يجب أن  فإن المصباح ،أفقية
 m 0.25د(   m 0.5ج(   m 0.707ب(   m 0.75أ( 

 تأثير دوبلر؟ ال يحدثفي أي من الحاالت اآلتية  -7
 مراقب يتحرك باتجاه مصدر الصوتالب(   مصدر الصوت يتحرك باتجاه المراقبأ( 
 ر الصوت يتحركان باتجاهين متعاكسيند( المراقب ومصد  مراقب ومصدر الصوت ساكنينالج( 
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 (ةدرج 26السؤال الثاني:)
، بينما لن انفإن سرعتها وطولها الموجي سيتغير  ،عندما تمر موجة خالل حد فاصل بين حبل رفيع وآخر سميك -أ

 )درجتان(       ر لماذا يبقى التردد ثابتًا؟فس   .يتغير ترددها
 
 
سللرعتها فللي المللاي  فتصللبحإلللى مللاي ضللحل،  m/s 42مللن مللاي عميللة بسللرعة  Hz 8.25ترددهللا  اتموجللتنتقللل  -ب

  الماي الضحل.في و الماي العمية  فيناي تحركها ثأالطول الموجي للموجات ، احسب  m/s 31.5الضحل 
 درجات( 4)

 
 
 
 

  
 

     
سلرعة الموجلة فلي  عنلد اللرنين الثلاني، احسلب  Hz 200 هلاترددموجلة ليصلدر  m 0.65ُضلب  وتلر قيثلارة طولل   -ج

 درجات( 4)           الوتر.
   

 
 
 

  
 
 .Aعنلللد النقطلللة عنلللدما يقلللع مركلللزا نبضلللتي الملللوجتين المتقلللاربتين  شلللكلينكللللن ملللن الارسلللم الموجلللة المحصللللة فلللي  -د

 درجات( 9)     
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  (ةدرج 24): الثالثالسؤال 
 (درجات 9)   في نهايت  ثقل؟معلٌة ما العوامل التي يعتمد عليها الزمن الدوري لبندول  -أ

1- 

2- 

 
      اعتبلللر تسلللارذ الجاذبيلللة )لبنلللدول ا طلللولاحسلللب  ،s 17اهتلللزازات خلللالل زملللن  6بحيلللع يعملللل  يهتلللز Lبنلللدول طولللل   -ب

29.8 m/s)          (4 )درجات 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
قللة ، مللا المسللافة التللي يجللب أن ينضللغطها النللاب  حتللى يختللزن طا N/m 100تحتللوي لعبللة علللى نللاب  ثابتلل   -ج

 درجاتJ   .          (4 ) 3مقدارها 
 
 
 

 (ةدرج 21: )الرابعالسؤال 
 (درجات 5)    تعلياًل علميًا دقيقًا: ال تنتقل موجات الصوت في الفراغ. يأتيعلل ما  -أ
 
 
 
 درجات( 9) من الحاالت الموضحة في الجدول اآلتي: كلن  يف رنين في األوتارللارسم شكاًل تخطيطيًا  -ب

 
 
 
 
 
 

L=λ/2 L 
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، مللا السللرعة التللي يجللب أن يتحللرك بهللا مصللدر الصللوت  Hz 262موجللات بتللردد سللاكن يرسللل مصللدر صللوت  -ج
 . m/s 343، علمًا بأن سرعة الصوت في الهواي بالنسبة لمراقب ساكن Hz 271ليرتفع تردد الصوت إلى 

 درجات( 4)           
 
 
 
 

  (ةدرج 24): الخامسالسؤال 
 درجات( 6)        :اآلتيةأجب عن األسئلة  -أ

    ما الذي يحدع للكميات اآلتية عند تحريك مصباح مضيي بعيدًا عن سطح كتاب: -1
 االستضاية:  -
 شدة اإلضاية:  -
   على الضوي األبي ؟ فإننا نحصلتحد مع الضوي األزرق ا إذالضوي ونًا واحد اذكر ل -2
 
خطًا طيفيًا في منطقة اللون األخضر من الطيف الضوئي، فهل ينزاح الطول الموجي  مبتعدةتبعع مجرة  -ب

 (درجات 5)    على األر  إلى الضوي األحمر أم إلى األزرق، فسر إجابتك. الُمراقب
 
 
     ضللايت إخللر شللدة آيبعللد مصللباح  ، كللم m 1.5ويبعللد عللن جللدار  cd 80مصللدر ضللوئي نقطللي شللدة إضللايت   -ج

48 cd  درجات( 4)   .على الجدار ستضاية المصباحين متساويةاإذا كانت  ،عن الحائ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 األسئلةنتهت ا

 

 


