
 

 يف مادة الفيزياء ورقة عمل

 2018-2017الثالث الثانوي العلمي 
                                                                                                                                                                                                                    : حـل املســـــألة التاليــــة أواًل:
توتره اللحظي : )من دارة لتيار متناوب جييب   a , b نينقطتبني  U  = 200 2  cos 100  t:نضع فرعني ) 

1: مكثفة سعتها )1الفرع F
4000

R( على التسلسل مع مقاومة أومية ) 40 ,) 

1: وشيعة عامل استطاعتها )2الفرع

2
'R( و مقاومتها األومية ) 40 :و املطلوب,) 

 ..احسب ممانعة كل فرع 

 ..احسب الشدة املنتجة يف كل فرع, واكتب تابع الشدة اللحظية يف كل فرع 

 ..احسب االستطاعة املتوسطة املستهلكة يف مجلة الفرعني 

 ..احسب الشدة املنتجة للتيار يف الدارة األصلية بطريقة فرنيل 

 .فرع الوشيعة مكثفة ) نضيف إىلC  ( على التسلسل مع الوشيعة, فتبقى الشدة املنتجة نفسها يف هذا الفرع, '

Cاحسب )       (, واحسب الشدة املنتجة األصلية بطريقة فرنيل.'

                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــةثانيًا: 
1L(, وشيعة ذاتيتها )Rمة أومية )بني نقطتني من دارة كهربائية نضع على التسلسل مقاو H


( مهملة املقاومة و مكثفة سعتها )C و )

a , b التوتر املطبق بني  (V)U  = 100 2  cos 100  t :فكانت شدة التيار اللحظية يف هذه الدارة i  = 5  2  cos 100  t  A 

 (. Rاملقاومة ) ( ثم قيمةCاحسب قيمة سعة املكثفة ). و املطلوب: 

             ..احسب االستطاعة املستهلكة يف الدارة 

             ..احسب التوتر املنتج بني طريف الوشيعة, و اكتب تابع التوتر اللحظي فيها 

             . ,ماذا نسمي هذه احلالةنعيد وصل املكثفة على التفرع مع الوشيعة, برهن أن الشدة املنتجة للتيار معدومة يف املقاومة.   

                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــة: ثالثًا
 :bاىل  aجيري املاء داخل األنابيب املوضحة يف الشكل من 

1r)حيث  5 cm عند )a  2)  َوr 10 cm عند )b ( ,1

av 4 m.s :و املطلوب ) 

 .( 2احسبv(عند )bو احسب معدل التدفق احلجمي و معدل التدفق الكتلي ,) . 

 .( احسبa bP P) . 

 .( من 100احسب العمل لضخ )a  اىلb. 

 .( احسبa bP P3.                 ( عند توقف السائل عن احلركة -3   = 10  kg . m 

                                                                                                                                                                                                             : حـل املســـــألة التاليــــة: رابعًا
1طوله )خيط مرن أفقي  m 2كتلته )( وm 10 Kg( نربط أحد طرفيه برنانة تواترها ,)f 50 Hz و يشد اخليط )

tFبقوة شد ) 4 N:و املطلوب ,) 

 ..احسب سرعة انتشار االهتزاز العرضي يف الوتر و طول املوجة املتكونة على الوتر 

 . املوجة يف الوتر.احسب عدد أطوال 

 .( 80احسب سعة اهتزاز نقطة تبعد cm( إذا كانت سعة املنبع )1( عن الرنانة )املنبع cm.) 

 .( 5احسب الكتلة احلجمية ملادة الوتر إذا علمت أّن مساحة مقطع الوتر 210 m.) 

 . العظمى الهتزاز أحد البطون.احسب السرعة 

 ..كم تصبح قوة شد الوتر ليتشكل فيه مغزل واحد 
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