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

 . نواس ثقلي يدق الثانية يف حالة السعات الزاوية الصغرية فإن دوره من أجل السعة(max 0.4 rad ) يصبح:   

a) 0T ' 2.2 s               b )0T ' 2.01 s                       c) 0T ' 2.02 s                       (d 0T ' 2 s 

 .( 10وشيعة طوهلا cm( و طول سلكها )10 mفإن ذاتيتها تساوي ):   

              a) 
5L 10 H             b )8L 10 H                    c) 6L 10 H                       (d 4L 10 H 

 درجة لكل سؤال (  30)                                                             :                                                                                                                            من األسئلة اآلتية سؤالني فقطثانيًا: أجب عن 
 . و بّين متى تكون شدتها عظمى و متى تنعدم. واكتب عناصرها،، البالس الكهرطيسيةاكتب العبارة الشعاعية لقوة 

 .0عند زيادة شدة التيار املار بها من )استنتج عبارة الطاقة الكهرطيسية املختزنة يف الوشيعة  وشيعة،من دارة حتوي مولد و مقاومة و  انطالقًا I.) 

 . عدد العوامل اليت تتوقف عليها مقاومة اهلواء حلركة جسم يسقط يف هواء ساكن، و اكتب العالقة الرياضية اليت تشمل هذه 

 ؟ شدتها ثابتةو متى تصبح العوامل مع ذكر وحدة قياس كل رمز يف اجلملة الدولية،       

 درجة لكل سؤال (  40)                                                                                                                                                                      :                   من األسئلة اآلتية سؤالني فقطًا: أجب عن لثثا

 . انطالقًا من العالقة   
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    حركة النواس الثقلي املركب جيبية دورانية يف حالة السعات الزاوية لصغريةبرهن أن ، 

 .يف السعات الصغريةاخلاص  هدورعبارة استنتج ثم      

 .م فّسر إلكرتونيًا نشوء القوة احملركة الكهربائية التحريضية بني طريف الساق يف جتربة السكتني التحريضية يف حالة الدارة مفتوحة مع رس 

F ,  B       ن جهة )يبّي         ,  v ،توقف تراكم الشحنات على طريف الساقو بّين متى ي( و توزع الشحنات على الطرفني. 

. ( يف املقياس الغلفاني ذي اإلطار املتحرك و انطالقًا من شرط التوازن الدوراني، استنتج عالقة زاوية دوران اإلطار الصغرية' بداللة ) 

 كيف نزيد عمليًا حساسية املقياس. اكتب قانون ثابت املقياس الغلفاني، وو (،  I ) ااد قياسهرشدة التيار امل      

 ( للرابعة 50للثالثة,  60للثانية,  50درجة لألوىل,  80)                                                                      ًا: حــل املسـائل اآلتية:                                                                                    رابع
1ساق مهملة الكتلة طوهلا ) املسألة األوىل: mحتمل يف أحد طرفيها كتلة نقطية ) (

1m 0.2 Kg طرفها اآلخر كتلة نقطية( و يف  

(
2m 0.6 Kg)  واملطلوب:منتصفهاجنعل اجلملة تهتز يف مستٍو شاقولي حول حمور دوران أفقي مير ، 

 . الدور اخلاص هلذا النواس من أجل نوسات صغرية السعةاحسب. 

 . للنواس املركباحسب طول النواس البسيط املواقت.
  

 . موضع التوازن الشاقولي زاوية )نزيح النواس عن
max 90 ) استنتج بالرموز عبارة السرعة الزاوية للنواس ونرتكه دون سرعة ابتدائية ، 

من مركز عطالة النواس و الكتلة ) عند املرور بالشاقول، واحسب قيمتها، ثم احسب السرعة اخلطية لكلٍّ      
2m ).عند الشاقول 

                                                                                                                           2 2g 10 m.s    ,     10  

m ) نقطة مادية كتلتها :الثانيةاملسألة  = 10 g) 12) سعتها تتحرك حركة جيبية انسحابية cm( و دورها اخلاص)0 T 4 s)  ،  :و املطلوب 

 . املطال األعظمي السالب.حلظة مرورها يف استنتج التابع الزمين ملطال احلركة من الشكل العام باعتبار مبدأ الزمن 

.  ة حركتها ، وطاقتها احلركية.النقطة، و كميعّين حلظة املرور األول يف مركز االهتزاز، و احسب يف هذه اللحظة سرعة 

. (احسب شدة التسارع و شدة قوة اإلرجاع عندماx 4 cm) 

400ذاتيتها )مهملة املقاومة دارة مهتزة مؤلفة من مكثفة مشحونة و وشيعة   :الثالثةاملسألة  H) ( 10و طوهلا cm فإذا كان التابع ،)

الزمين لشحنة املكثفة ) 5 6q 10 cos 10 t ، ):واملطلوب   .احسب التواتر اخلاص للتفريغ املهتز.                                                 

.  املكثفة و طول سلك الوشيعة.احسب سعة 

 . املار يف الدارة.الكهربائي اكتب التابع الزمين للشدة اللحظية للتيار 

 .( نأخذ الوشيعة لوحدها و منرر فيها تياراً كهربائياً شدته اللحظيةi 9 2t الذاتية بني طريف الوشيعة. (، احسب قيمة القوة احملركة الكهربائية املتحرضة 

إطار مربع الشكل مساحة سطحه ) :الرابعةاملسألة 
216 cm( حيوي )لفة من سلك حناسي معزول نعلقه من منتصف أحد أضالعه بسلك 20 )

0.25مغناطيسي منتظم خطوطه أفقية توازي سطح اإلطار شدته ) لشاقولي عديم الفتل يف حق T( و منرر فيه تيارًا شدته )4 A:و املطلوب ، ) 

 ..احسب شدة القوى الكهرطيسية املؤثرة يف كلٍّ من ضلعيه األفقيني و الشاقوليني حلظة مترير التيار 

. .احسب عزم املزدوجة الكهرطيسية املؤثرة يف اإلطار حلظة مترير التيار 

 . عمل املزدوجة الكهرطيسية خالل دوران اإلطار و حتى التوازن املستقر.احسب  

 **انتهت األسئلة**
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