
 

 

 اءـــــادة الفيزيـــيف م لــــة عمـــورق

 (9191-9102الثالث الثانوي العلمي )
                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــة: األولالسؤال 

fّتس مجبت مً أحد طسفُٔ ّ ٓتصل بسىاى٘ تْاتسٍا ) 100 Hz( ٓبلغ طْل الْتس ّ )1 m ُعدد أطْال املْج ٌّْ ( فٔتك

 ّ املطلْب: ,( مْج2.5٘فُٔ )

 .احطب طْل املْج٘ ّ عدد املغاشل. 

.  إذا كاىت مطاح٘ مقطع الْتس(
5 210 m

(, ّ كتلتُ احلجنٔ٘ )
3500 Kg.m ,) 

 .احطب كتل٘ الْتس ّ كتلتُ اخلطٔ٘      

. احطب ضسع٘ اىتشاز االٍتصاش العسضٕ يف الْتس. 

.  ٗ10)يف ىقط٘ تبعد عً اليَآ٘ املقٔد cm ٍ٘ل تلتقٕ األمْاج الْازدٗ ّ امليعكط٘ علٙ تْافق أو تعاكظ؟ ّ كه ضع ) 

1اٍتصاشٍا إذا كاىت ضع٘ امليبع )       cm). 

. ٕكه تصبح قْٗ شدٗ الْتس لٔصدز صْتُ األضاض. 

                                                                                                                                السؤال الثاني: حـل املســـــألة التاليــــة:                                                                                 
15مصماز )ميبع فه ّ مغلق( ىيفخ فُٔ ٍْاٛ يف الدزج٘ ) C( حٔح ضسع٘ اىتشاز الصْت يف ٍْاٛ املصماز )

1v 340 m.s  )

30عقدٗ ّاحدٗ , إذا كاٌ طْل املصماز ) فٔتشكل داخلُ cm) ,:املطلْب ّ 

 طْل املْج٘. احطب. 

. ازضه شكاًل ٓبًّٔ أماكً عقد ّ بطٌْ الضغط 

. احطب تْاتس الصْت الصادز ّ ما زتبتُ ّ ما تْاتس صْتُ األضاضٕ؟. 

.  ٘احطب طْل مصماز متشابُ الطسفني حيْٖ ٍْاٛ يف الدزج(t 0 C ٕٓصدز صْت أضاضٕ مْاقت للصْت األضاض ) 

 .للنصماز الطابق      

 حـل املســـــألة التاليــــة:: السؤال الثالث
f)اىبْب حيْٖ ماٛ ميلؤِ متامًا ّ عيد فٍْتُ زىاى٘ تْاتسٍا  400 Hzاملطلْب:, ( ّ يف أضفلُ صيبْز, ىفتح الصيبْز ّ  

 . ٌعيد أٖ بعد عً فٍْ٘ األىبْب ٓصل مطتْٚ املاٛ عيد مساع الصْت الشدٓد بفسض أ(
1v 340 m.s ٘يف ٍْاٛ التجسب ).  

. علٙ أٖ بعد ىطنع السىني الجالح عً فٍْ٘ األىبْب. 

)ّشٔع٘ مَنل٘ املقاّم٘ ذاتٔتَا  .        السؤال الرابع:
610 H

10( طْهلا ) cm:مؤلف٘ مً طبق٘ ّاحدٗ, ّ املطلْب ) 
                                .احطب طْل ضلكَا.               .  ُمنسز فَٔا تٔازًا شدت(i 4 t( احطب )٘ٔالرات ). 

                               . ٘ىأخر الْشٔع٘ الطابق٘ ّ ىصل طسفَٔا بلبْضٕ مكجف٘ مشخْى٘ بشخي (
610 C

( ضعتَا )
810 F

 ) 

tيف اللخظ٘ )                             0:املطلْب ّ ,) 
 . األعظنٕ بني لبْضٕ املكجف٘احطب التْتس. 

. احطب دّز االٍتصاشات الكَسبأٜ٘ احلسٗ ّ تْاتسٍا. 

. ٕاحطب شدٗ التٔاز األعظن. 

. اكتب تابعٕ الشخي٘ ّ الشدٗ اللخظٔ٘, ّ ازضه خطَٔنا البٔاىٔني, ثّه ّاشٌ بٔيَنا مً حٔح الطْز. 

.  الدازٗعً اهلْاٜٕ املقرتٌ بَرِ احطب طْل مْج٘ االٍتصاش الصادز.             (
8 1C 3 10 m.s  ) 

 **انتهت األسئلة**
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