
 

 االضه:                     الظهـــريةدوام ل األوىلاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الشعب٘:                                                       الفيــــــــزيــــــــــاء                                                                                                                                        
  400  :الدزج٘                           (    8102 – 8102الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                                      

 درجة( 10)لكل سؤال                                                                                                                                                                                                        :اخرت اإلجابة الصحيحةأواًل: 

 . ٌْدازٗ نَسبائٔ٘ معدّو عيدماتدفل احلكل املغياطٔطٕ مً خالل ٓه:
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 درجة(  40)لكل سؤال                                                                                                                                                                                                       :األسئلة اآلتيةأجب عن ثانيًا: 
 .ٍرِ الكْٗ  ّ بٔدً أًٓ تيعدو ددتَا ّ أًٓ تهٌْ عظنٙيربٖ لكْٗ ارإزجا,  مه دددد جَ٘ ّ ددٗ انتب عبازٗ الكٔاس اجل.   

 .عيربٗ عً ٍرِ احلسن٘.ادزس دسن٘ ىْاس الفتل  ّ اضتيتج املعادل٘ التفاضلٔ٘ امل 

 .٘ٔمه بٔدً عياصس الكْٗ الهَسطٔطٔ٘ املؤمسٗ يف دّالب بازلْ  ازضه الشهل ّ عٔدً جَ٘ التٔاز ّ احلكل ّ الكْٗ الهَسطٔط   

 يف الدّالب  ّ اقرتح طسٓكتني لصٓادٗ ضسع٘ الدّزاٌ.     

 . ًاضتيتج عبازٗ الطاق٘ املٔهاىٔهٔ٘ يف اليْاس املسٌ  ّ ادزس اخلط البٔاىٕ الرٖ ميثل تغري الطاق٘ الهامي٘ املسّىٔ٘  مه بٔد 

 .الطاق٘ الهامي٘ ّ احلسنٔ٘   ّأًٓ تهٌْ عظنٙعلٙ امليحيٙ أًٓ تيعدو نالًّ مً       

 ( ات درج 110 مسألةلكل )                                                                                                                                                                                                   : حــل املسـائل اآلتية: ثالجًا

 املسألة األوىل: 
m)نتل٘  ىابض مسٌ مَنل الهتل٘ دلكاتُ متباعدٗ ىعلكُ داقْلًٔا إىل ىكط٘ مابت٘  مه ىعلل يف ىَآتُ احلسٗ 20 g )  فٔطتتطٔل

25اليابض مبكداز ) cm) ٌّاملطلْب:ّ ٓتْاش   

 .ادطب مابت صالب٘ اليابض. 
 .( ٘20ىصٓح الهتل٘ عً ّضع التْاشٌ مطاف cm ّىرتنَا دٌّ ضسع٘ ابتدائٔ٘ فتَتص حبسن٘ جٔبٔ٘ اىطحابٔ٘ دّزٍا اخلاص ) 

     (0T 1 s:املطلْب ّ  ) 

A. .اضتيتج التابع الصمين ملطال احلسن٘ اىطالقًا مً دهلُ العاو 

B. َعيدئٍر. اادطب ضسع٘ الهتل٘ حلظ٘ املسّز األّل يف مسنص االٍتصاش  ّددٗ ننٔ٘ دسنت 

C. ( 10ادطب الطاق٘ احلسنٔ٘ للجطه املَتص يف املطال cm.) 

 :  املسألة الثانية

) الطهتني األفكٔ٘يف جتسب٘ ٓبلغ طْل الطام  20 cm) ( نتلتَا ّm 40 g)   ( ُمنسز بَا تٔاز مابت دتدتI 10 A   )

)امليتظه العنْدٖ علٙ مطتْٚ الطهتني ّ ددٗ احلكل املغياطٔطٕ   1B 2 10 T)  :ّاملطلْب 

 ..ادطب ددٗ الكْٗ الهَسطٔطٔ٘ املؤمسٗ يف الطام 

 .(٘40اضتيتج عبازٗ عنل الكْٗ الهَسطٔطٔ٘ املؤمسٗ يف الطام مهد ادطب قٔنتُ عيدما تيتكل الطام مطاف cm(خالل)2 s  ) 

 الياجت٘.مهد ادطب االضتطاع٘ املٔهاىٔهٔ٘       

 .( ّ٘ٓفتْقفت الطام عً احلسن٘ ّ أصبحت ضاني٘  اضتيتج قٔن٘ ٍرِ الصآّ٘. إذا مٔليا الطهتني فكط عً األفل بصا ) 
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