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 درجة( 20)لكل سؤال                                                                                                                                                                                                        :اخرت اإلجابة الصحيحةأواًل: 

 . التوازنو عند االقرتاب من مركز التوافقية البسيطة يف احلركة:
 

 

       a) v يتجه يف االجتاه املوجب دومًا.                               b )v  جبهةa .      

       c )v  دومًا السالبيتجه يف االجتاه.                               d )v  جهة عكسa .      

 .( شحنة كهربائية موجبة متحركة بسرعةv   توازي ناقل مستقيم, و عندما جيتاز الناقل تيارًا كهربائيًا ) 

 :( Fفتكون قوة لورنز)(  Iشدته )       

       a) (F )معدومة و مسار الشحنة مستقيمًا.                  b )(F  )ناظمية على(v ) منحين. و مسار الشحنةو متغرية الشدة                                

       c )(F  )ناظمية على(v  ).و مسار الشحنة مستقيمًا     d )(F  )ناظمية على(v ) ثابتة الشدة و املسار دائري.و 

 درجة(  40)لكل سؤال                                                                                                                                                     :من األسئلة اآلتية فقط ثالثة أسئلةأجب عن ثانيًا: 
 . يف النواس املرن استنتج عبارة الطاقة امليكانيكية بداللة(,maxX K)  وبّين كيف تتغري الطاقة احلركية و الطاقة 

 الكامنة املرونية أثناء االهتزاز.     

 . نظرية ماكسويل, و اذكر نّص النظرية. املعرب عناستنتج دستور عمل القوة الكهرطيسية 

 . ن جهةشكاًل يبّيرسم ا, هااذكر عناصرللقوة الكهرطيسية, و اكتب العبارة الشعاعية(       F  ,   I   ,   B) . 

 .0) انطالقًا من تابع املطال يف احلركة اجليبية االنسحابيةmaxx X  cos t و هل املطال, داللة التسارع بعبارة ( استنتج 

   .خالل دور واحد املطالارسم اخلط البياني لتابع مماسي أم ناظمي, و ملاذا؟ ثابت أم متغري؟ وهل هو التسارع هذا      

 ( درجة 120 مسألةلكل )                                                                                                                                                                                              : حــل املسـائل اآلتية: ثالثًا

1طوهلا )مهملة الكتلة ساق املسألة األوىل:  m
2

 ) نضع يف كل طرف كتلة نقطية(m 0.1 Kg   ونعلق الساق منن منتفناها )

tو ينرت  يف اللحظنة )   (90)حنول سنلك الاتنل    لنكّون نواس فتل, نزيح السناق يف مسنتوأ أفقني    أعاله بسلك فتل شاقولي مثبت  0 )

4دون سرعة ابتدائية فتهتز بدور ) s):واملطلوب , 

 . ثابت فتل سلك التعليق.احسب   
 . باعتبار مبدأ الزمن من املطال األعظمي املوجب. انطالقًا من شكله العامالتابع الزمين للمطال الزاوي استنتج 

 . للساق حلظة مرورها األول يف وضع التوازن, و احسب عندئٍذ السرعة اخلطية إلحدى الكتلتنياحسب السرعة الزاوية. 

 . احسب التسارع املماسي إلحدى الكتلتني(30عندما تفنع الساق.مع وضع توازنها ) 

 .1) إذا نقص الدور مبقدار
50

 .البعد بينهما, كم يفبح بتغري البعد بني الكتلتني ا كان عليهمم( 

6) لاة من النحاس طولنه  (100يتألف إطار مستطيل من )املسألة الثانية:  cm)  ( 5و عرضنه cm )     يعلنق شناقوليًا بسنلك عنديم

0.05)الاتننل مننن منتفننف عرضننه األفقنني ليشننكل يننور دوران, ويننلثر علننى اإلطننار حقننل مغناطيسنني منننتظم أفقنني شنندته   T )

0.5)خطوطه توازي مستوى اإلطار, ثّم منّرر تيارًا شدته  A:واملطلوب ,) 

 . يف أحد الضلعني الشاقوليني, وهل هذه الشدة تبقى ثابتة أم تتغري أثناء الدوران ,علل؟ الكهرطيسيةاحسب شدة القوة  

 ..احسب عزم املزدوجة الكهرطيسية امللثرة يف اإلطار حلظة إمرار التيار  

 ..احسب عمل املزدوجة الكهرطيسية عند انتقال اإلطار من وضعه السابق إىل و ضع التوازن املستقر 

 .( 3نقطع التيار و نستبدل سلك التعليق بسلك فتل شاقولي ثابت فتله 15 10 m.N .rad  حبيث يكون مستوى اإلطار ,) 

0.2فيدور اإلطار )( I)املغناطيسي السابق ثم منرر تيارًا شدته  ليوازي خطوط احلق      radاملطلوب: ( و يتوازن و 

A. شدة التياراستنتج العالقة احملددة لن (I.واحسب قيمتها ,) 

B. (مرات.5احسب ثابت املقياس الغلااني, و بكم جيب أن نغري طول سلك الاتل لتزداد حساسية املقياس ) 
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www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 

 البالس


