
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المملكة العربية السعودية 

 وزارة التعليم 

        مةمكر الإدارة التعليم بغرب مكة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 ......................................................... االسم : 

 ................ : الشعبة 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

 يعيبثالث ثانوي مسار طالصف ال (3)ياءبار مادة الفيزاخت

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ

   :يأتيالصحبحه مما   اإلجابة اختاري 

الجسم    حرارةعند حدوث االتزان الحراري  بين جسمين متالمسين فإن درجة -١

 . درجة حرارة الجسم الثاني  ............. االول ...

a/   تساوي ربع 

b/   تساوي نصف 

c/   تساوي الضعف 

d/   تتساوى 

   : انتقال الطاقه الحراريه بطريقة الحمل ينتج عن حركة المائع بسبب -2

a/  الموجات الكهرومغناطيسيه 

b/   تساوي درجة الحراره 

c/  الموجات الميكانيكيه 

d/   اختالف درجات الحرارة 

 

 

 

 

 

 



 الرسم الذي يمثل  العالقه بين حجم غاز ودرجة حرارته )قانون شارل(   -3

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةلى الحال إ  ة الصلب  ةمن الحال  ة ي تتغير عندها حالة الماددرجة الحرارة الت -4

 ة السائل

a)   درجة التجمد 

b)   درجة الغليان 

c)   درجة االنصهار 

d)   درجة التبخر 

رتفعت درجة  إ ف 385Jاكتسبت كمية حراره   g 200قطعة نحاس كتلتها   -5

 احسب الحراره النوعيه للنحاس   70Cالى  30Cحرارتها من  

a) COkg.J/385000J  

b) COJ/kg. 3850 

c) COJ/kg. 385 

d) COJ/kg. 385 
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 :اقصى ازاحه لدقائق الوسط في الموجات الميكانيكيه -6

a)  سعه الموجه 

b)  طول الموجه 

c)       تردد الموجه 

d)  بطن الموجه 

 يعد الصوت من الموجات     -7

a)  طوليه 

b)   مستعرضه 

c)  سطحيه 

d)  كهرومغناطيسيه 

في زمن قدرة    M 100خالل مسافه  HZ 200قطعت موجه طوليه تردده -8

.o5 S   فما الطول الموجي ؟    

a) 4m 

b) 2m 

c) 1m 

d) 0.5 m 

 الثه ابعاد  ث من امثله الموجات تتحرك في   -9

a)   موجات الصوت 

b)   موجات الماء 

c)  الموجات الحبل 

d)   موجات النابض 

 معدل نقل موجات الطاقه الحركيه يتناسب طرديا    -١0

a)  سرعتها 

b)   مربع سرعتها 

c)   سعتها 

d) بع سعتها مر 

 

 

 



 : من أمثلة الموجات ذات البعدين -١١

a)  الحبل 

b)   النابض 

c) الماء 

d)  الصوت 

 : علىسرعة الصوت في الهواء تعتمد  -12

a)  علو الصوت 

b)  مستوى الصوت 

c) د الصوت ترد 

d)  فرق الطور 

 : حدة الصوت تعتمد على -13

a)  سعة االهتزاز 

b) لصوت  سرعة ا 

c)  تردد الصوت 

d)  فرق الطور 

 : الرادار من تطبيقات  -14

a)  تأثير كومبتون 

b)  مبدأ برنولي 

c)  تأثير دوبلر 

d)  مبدأ باسكال 

 :طول أقصر عمود هوائي مغلق في حالة الرنين -15

a) 
𝝀

𝟒
 

b) 
𝝀

𝟑
 

c) 
𝝀

𝟐
 

d) λ 

 

 

 



ما مقدار التردد بوحدة الهيرتز عند الرنين الثاني ألنبوب مغلق من طرف    -16

 ؟  (  m/s 343) سرعة الصوت   115cmواحد طوله  

a) 2287 

b) 1143 

c) 1715 

d) 572 

 مع التغير في  أن حجم عينة غاز يتناسب طرديا  ى  ينص .................... عل -17

 درجة حرارتها بالكالفن: 

a)  مبدأ باسكال 

b)  لز قانون شار 

c)  قانون بويل 

d)  مبدأ أرخميدس 

نة و األيونات الموجبة الشحنة  ة لإللكترونات السالبة الشحالحالة شبه الغازي  -18

 تسمى.........

a)  البالزما 

b)  الغاز 

c)  الغاز المثالي 

d) المائع 

 يعود تشكل قطرات الماء على سيارة إلى :  -19

a)   اللزوجة 

b)  التبريد بالتبخير 

c)  التوتر السطحي 

d)  الخاصية الشعرية 

 ة هي:ى تجاذب كهرومغناطيسية تؤثر بين جزيئات المواد المختلفقو -20

a)  التمدد الحراري 

b)   القوى الكهربية 

c)  قوى التماسك 

d)  ق قوى التالص 

 ح فيق و النجا منياتي لكم بالتوت


