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 درجة( 10)لكل سؤال                                                                                                    أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:                                                                                                 

 .انبوب مساح( ة مقطعهS( و سرعة تدفق املاء منه )v( و تدفقه احلجمي )Q'(نضاعف مساحة املقطع لألنبوب فيكون التدفق احلجمي )Q')ساويي: 
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 .يف مجلة أمواج مستقرة عرضية يف وترمتتاليتني تني املسافة بني عقد: 
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 درجة(  30)لكل سؤال                                                                                                                                                         :       اآلتيةمن األسئلة  سؤالني ثانيًا: أجب عن 
 .أفقي نص نظرية برنولي, و اكتب املعادلة الرياضية املعربة عن نّص النظرية, و كيف تؤول املعادلة إذا كان األنبوب اكتب 

 .ما هي شروط تطبيق قوانني التيار املتواصل على تيار متناوب جييب. 

 .( اكتب معادلة مطال نقطةn من موجه مستقرة عرضية, واستنتج منها مواضع عقد )االهتزاز. 

 درجة(   80)                                                              :                                                                                                                             اآلتيني ؤالني الس أحد ًا: أجب عنلثثا
 . تسلسليةدارة (R + L + Cل ) ,و ما تأثري ذلك على الشدة , متى حيدث جتاوب كهربائي يف هذه الدارةتيار متناوب جييب 

 املنتجة, و ملاذا؟ واستنتج عبارة دور التيار.     

 .و كيف يتم الكشف عن احلقل الكهربائي و املغناطيسي  ,اشرح كيف تتشكل األمواج الكهرطيسية املستقرة العرضية 

 يف هذه األمواج؟ وماذا يتشّكل لكلٍّ منهما عند احلاجز؟      

 ( درجة 70   ,   80   ,   60   ,   30)                                                           ثالثًا: حــل املسـائل اآلتية:                                                                                                

25) ( باملاء باستخدام خرطوم مساحة مقطعه800مللء خزان حجمه )املسألة األوىل:  cm ) 400)استغرقت العملية s,) املطلوب: و 

 .( احسب معدل الضخQ' و )سرعة تدفق املاء من فتحة اخلرطوم . 

 . باستخدام هذا اخلرطوم تقوم مضخة برفع املاء من هذا اخلزان إىل خزان آخر يقع على سطح بناء حيث االرتفاع الشاقولي 

20بني فتحيت دخول املاء و خروجه )       m( احسب ,)1P 14املاء بسرعة )( عند دخول m s الفتحة ( علمًا أّن الضغط عند  

5اليت خيرج منها املاء عند اخلزان على السطح )      

2P = 10  Pa( و سرعة خروج املاء )18 m s )(       .3 3    10  kg . m ) 

Rيف دارة تسلسلية لتيار متناوب جييب حتوي )املسألة الثانية:  20 ( وشيعة مقاومتها األومية ,)R'( و رديتها )20  و )

1عامل استطاعتها )

2
(, جيتازها تيار متناوب جييب تابعه الزمين ) i 5 2 cos100 t A), :و املطلوب 

 ممانعة الوشيعة, و ممانعة الدارة. احسب. 

 .احسب االستطاعة املتوسطة املستهلكة يف الدارة. 

 .( نضيف على التسلسل مكثفةC إىل الدارة السابقة )( فتبقى الشدة املنتجة نفسها , احسبC). 

CR يف الدارة املبينة :املسألة الثالثة:  50 , X 50   , abU  = 200 2  cos 100  t  V 

 بني. احسب التوتر املنتج a  وb.  

 يف كل فرعللتيار . احسب الشدة املنتجة.  

 الزمين للشدة الكلية التابعواكتب الشدة املنتجة الكلية باستخدام طريقة فرنيل . احسب . 

50وتر طوله ): الرابعةاملسألة  cm( و كتلته )m 4 g متصل من بدايته برنانة و نهايته مشدودة و مثبتة على حمز )

10بكرة, جنعل الرنانة تهتز بتواتر ) Hz واملطلوب:مع الرنانة و يتشكل به مغزل واحد( فيهتز الوتر بالتجاوب , 

 .احسب طول املوجة, ثم احسب سرعة انتشار االهتزاز يف الوتر . 

 قوة شد الوتر. احسب. 
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