
 

 االسم:                  الدوام الصباحي االمتحان الفصلي األول                                                                                                             

 ، املدة: ثالث ساعات400الدرجة:                                                 الفيـــــــــزيـــــــاء                                                                                                                                   
 2018/ 1/ 4اخلميس التاريخ:               (           2018 – 2017الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                               

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

 .( 0نواس ثقلي بسيط دورهT( و طول خيطه )( نغري طوله ليصبح دوره )0T

2
   :('( فيكون طوله اجلديد )

a) 2                      b )2                       c) 
4                              (d 4 

 .( يتحرك الكرتون بسرعةvكما يف الشكل و خيضع حلق )تيار مستقيم فتكون جهة قوة لورنز همغناطيسي يولد ل:  

      a) (حنو األعلى)                b )(حنو األسفل)          c)( حنو اليمني)                  (d (حنو اليسار) 

 لكل سؤال ( درجة  30)                                                                              :                                                                                                           من األسئلة اآلتية سؤالني فقطثانيًا: أجب عن 
 . متجانس و استنتج ضغط سائل( متوازن عند نقطة على عمقh )للسائلسائل، ثّم برهن أن مجيع نقاط السطح احلر السطح  حتت 

 .يف األواني املستطرقة تقع يف املستوي األفقي نفسه      

 . قبل إمرار التيار و تطبيق احلقل املغناطيسي كان قرصه يدور حبركة منتظمة باجلهة املبينة يف الشكل :بارلودوالب يف جتربة: 

 ( وّضح ماذا يطرأ على حركته الدورانية بعد أن منرر فيه التيار منc aكما يف الشكلمنتظم قل مغناطيسي ( و خنضعه حل. 

 .على ماذا يعتمد مبدأ عمله                      ( ارسمF      .و اكتب عناصرها )  

 . لكل مما يأتي:املناسبة العالقات الرياضية اعط تفسريًا علميًا مستخدمًا  

A.  ًارفيع (الفتلالغلفاني كّلما كان سلك التعليق )تزداد حساسية املقياس. 

B. .ينقص الدور اخلاص لنواس الفتل بنقصان طول سلك التعليق 

 درجة لكل سؤال (  40)                                                                                                                                                                    :                     من األسئلة اآلتية سؤالني فقطًا: أجب عن لثثا
 .انطالقاً من العالقة (m a K x )برهن أن حركته جيبية انسحابية، استنتج الدور اخلاص للنواس املرن، و هل يتعلق الدور بسعة االهتزاز، يف النواس املرن. 

 . هتزة)املدارة الاستنتج عبارة الطاقة الكلية يفL ،C) لتغري كلٍّ من ، وارسم اخلطوط البيانية(L CE ،E،E )خالل دور واحد. 

. (يف مولد التيار املتناوبAC ،بدءًا من عبارة التدفق املغناطيسي عرب ملفه، استنتج مع الشرح التابع الزمين للتدفق املغناطيسي عربه :) 

 .التيار املتولد عنها؟ و ملاذا؟نوع ثم التابع الزمين للقوة احملركة الكهربائية املتحرضة فيه، ما       

 ( للرابعة 40للثالثة,  40للثانية,  60لألوىل,  درجة 100)                                                                                                                                                          : حــل املسـائل اآلتية:ًارابع
100)ساق مهملة الكتلة طوهلا  املسألة األوىل: cm )حتمل يف أحد طرفيها كتلة نقطية (

1m 0.4 Kgو يف طرفها اآلخر كتلة نقطية )  

(
2m 0.6 Kg) (20جنعل اجلملة تهتز يف مستٍو شاقولي حول حمور دوران أفقي مير من نقطة تبعد cm) عن النقطة (

1m):واملطلوب ، 

 .احسب قيمة الدور اخلاص هلذا النواس من أجل نوسات صغرية السعة.      .احسب طول النواس البسيط املواقت له.
  

 . وضع التوازن الشاقولي زاوية )منزيح النواس عن
max 0.24 rad  لنقطة اخلطية لسرعة ال(ونرتكه دون سرعة ابتدائية فتكون 

املادية )      
2m( حلظة املرور يف الشاقول )14 ms

5
  الزاوية(، استنتج قيمة(

max). 

 .( نزيل النقطتني املاديتني و نعلق الساق من منتصفها بسلك فتل شاقولي ثابت فتلهK و نثبت يف طريف )الساق نقطتني ماديتني جديدتني كتلة كل منهما 

       (
1 2m m 0.02 Kg (ثمّ ندير الساق من أفقياً بزاوية )o60)  2)اخلاص فتهتز حبركة جيبية دورانية دورهايف بدء الزمن و نرتكها دون سرعة ابتدائية s:) 

A.  ثابت فتل سلك التعليق.احسب قيمة                   B  ..استنتج التابع الزمين للمطال الزاوي انطالقًا من شكله العام 

C.  احسب التسارع املماسي إلحدى الكتلتني عندما(
max  )                      2 2g 10 m.s    ,     10  

20)يف جتربة السكتني التحريضية طول الساق النحاسية املستندة عموديًا على السكتني األفقيتني  :الثانيةاملسألة  cm)لو شدة شعاع احلق 

0.05)املغناطيسي املؤثر ناظميًا على مستوى السكتني  T) ،12)الساق بسرعة ثابتة  حنرك m.s ) :و املطلوب ، 

 .شكاًل توّضح عليه جهة  ارسم (       i  ,  v  ,  B  )ل نشوء التيار املتحرض.، و عّل 

. ،2املقاومة الكلية للدارة أن احسب شدة التيار املتحرض بفرض و واحسب قيمتها، استنتج عبارة القوة احملركة الكهربائية املتحرضة . 

 .ثرة يف الساقؤامل و شدة القوة الكهرطيسيةالناجتة،  احسب االستطاعة الكهربائية.  

82دارة مهتزة مؤلفة من مكثفة سعتها)  :الثالثةاملسألة  10 F( مشحونة بشحنة)410 C( و وشيعة ذاتيتها )48 10 Hواملطلوب،):  

 .احسب تواتر االهتزازات الكهربائية احلرة.                                   . املار يف الدارة احسب الشدة العظمى للتيار. 

 .( 20إذا كان طول الوشيعة cm(و نصف قطرها الوسطي )20 cm


 عدد لفات الوشيعة يف كل طبقة. (و مؤلفة من طبقتني، احسب

5.4كرة من األملنيوم حتوي جتويف ثقلها ) :الرابعةاملسألة  N( عندما تغمر كلّيًا يف املاء ينقص وزنها )2.7 N):و املطلوب ،   

 . يف املاءاحسب ثقلها الظاهري.         . احسب حجم التجويف يف الكرة.                              
 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 
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A   = 1000 kg . m , = 2700 Kg . m  
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