
 

 االضي:                  الظهـــــرلدوام  االمتحان الفصلي األول                                                                                                             

 ، املدٚ: ثالخ ضاعات044الدزدٛ:                                                 الفيـــــــــزيـــــــاء                                                                                                                                   
 التازٖخ:             (           8102 – 8102الثالث الثانوي العلني )                                                                                                               

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

 .( ْسسكٛ تٕافقٗٛ بطٗطٛ دتطي كتمتm( ْوعمق بٍابض ٔ دٔز سسكت )T0) ( ٛجنعن اللتمm' 4 m:ٓفٗصبح دٔز ) 
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 .( 10ٔشٗعٛ طٕهلا cm( طٕه ضملّا ٔ )10 mٙٔفإُ ذاتٗتّا تطا ):   

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

 درجة لكل سؤال (  00)                                                             :                                                                                                                            من األسئلة اآلتية سؤالني فقطثانيًا: أجب عن 
 .بطٗطٛ )الٍٕاس املسُ( ِٕإُ التابع الصوين لمىطاه يف اذتسكٛ التٕافقٗٛ ال max 0x X cos t  اضتٍتر التابع الصوين لمطسعٛ ثي ، 

 بَّٗ زٖاضًٗا أَٖ تٍعدً شدٚ شعاع الطسعٛ ٔ أَٖ تلُٕ عظىٜ، ٔ ازضي ارتط البٗاٌ٘ لمطسعٛ خاله دٔز.      

 .سطاض ٚ ٖاد َ ش َ كٗف ميل ، ثي بّٗ ٗاس الػمفاٌ٘ ٗاز يف املق ٚ الت ٔ شد  ُ ٛ الدٔزا ٖٔ ٛ بني شا دد العالق ٘ ٔأ ُ الدٔزٌا ٕاش َ شسط الت طالقاً و راٌا  ِٛ ٗاس. ٗ  املق

 .إىل  هٌٕرتك دطي كسٔٙ ٖطقط شاقٕلًٗا يف اهلٕاء ، ادزس سسكٛ ادتطي ٔ بَّٗ طبٗعتّا قبن الٕصٕه إىل الطسعٛ اذتدٖٛ ٔ بعدالٕص 

 الطسعٛ اذتدٖٛ، ثي اضتٍتر عبازٚ ِرٓ الطسعٛ بداللٛ ٌصف القطس ٔ اللتمٛ اذتذىٗٛ لمذطي.      

 درجة لكل سؤال (  30)                                                             :                                                                                                                            من األسئلة اآلتية سؤالني فقطًا: أجب عن لجثا
 .ٛٗوَ العبازٚ الصعاعٗٛ لقٕٚ البالس، ثي عَّٗ عٍاصس ِرٓ القٕٚ اضتٍتر العبازٚ الصعاعٗٛ لقٕٚ لٕزٌص املػٍاطٗط. 

 .( اضتٍتر عبازٚ الطاقٛ اللّسطٗطٗٛ املختصٌٛ يف الٕشٗعٛ عٍد شٖادٚ شدٚ التٗاز املاز بّا0 I.) 

. ( ٕٙإطاز وطتطٗن شاقٕل٘ وَ الٍشاس حيN لفٛ جنعمْ ٖدٔز بطسعٛ شأٖٛ ثابتٛ سٕه حمٕز شاقٕل٘ واز وَ وسكصٓ ضىَ سقن ) 

 وػٍاطٗط٘ وٍتظي أفق٘ ، اضتٍتر التابع الصوين لمقٕٚ احملسكٛ اللّسبائٗٛ املتشّسضٛ يف اإلطاز.      

 ( للجالجة 00للجانية,  00درجة لألوىل,  100)                                                                                                                         ًا: حــل املسـائل اآلتية:                                                           رابع
1)ٖتألف ٌٕاس ثقم٘ وَ ضاق شاقٕلٗٛ وّىمٛ اللتمٛ طٕهلا  املسألة األوىل: m يف ٌّاٖتّا العمٕٖٛ كتمٛ ٌقطٗٛ ( حتىن(

1m 0.2 Kg ) ٔ

)حتىن يف ٌّاٖتّا الطفمٗٛ كتمٛ ٌقطٗٛ 
2m 0.6 Kg)  ٔاملطمٕب:ِرٓ الطاق سٕه حمٕز أفق٘ واز وَ وٍتصفّاتّتص ، 

 . صػريٚالطعات الدٔز الٍٕاس وَ أدن اسطب. 

 . املسكب لٍٕاسهلرا ااسطب طٕه الٍٕاس البطٗط املٕاقت.
  

 . صأٖٛ )بالصاقٕل٘  ّاعَ ٔضع تٕاشٌالطاق ٌصٖح
max

60) ّدُٔ ضسعٛ ابتدائٗٛ أٌرتك، 

A.  عٍدئٍر.ذتظٛ وسٔزِا بصاقٕه حمٕز التعمٗق، ثّي اسطب قٗىتّا لٍٕاس دتىمٛ االطسعٛ الصأٖٛ عالقٛ اضتٍتر بالسوٕش 

B.  ٛٗ2                                   الصاقٕه.ذتظٛ املسٔز ب الٍٕاسسكص عطالٛ ملاسطب الطسعٛ ارتط 2g 10 m.s    ,     10  

ٛ ٖبمؼ طٕه الطاق الٍشاضٗٛ املطتٍدٚ عىٕدًٖا عمّٗىا ) :الثانيةاملسألة  منسز بّا تٗاز ، (g 10كتمتّا )ٔ  (cm 40يف جتسبٛ الطلتني اللّسطٗطٗ

B 1ثابت ٔ ٌعسضّا إىل سقن وػٍاطٗط٘ وٍتظي شاقٕل٘ شدتْ ) = T
40

ٛ تطأٙ ثقمّا ،  (  ٔ املطمٕب:  ٔ ختطع إىل قٕٚ كّسطٗطٗ

 .اسطب شدٚ التٗاز. 

. ٛٗاملؤثسٚ يف الطاق إذا تدسسدت بطسعٛ ثابتٛ قدزِا ) اسطب عىن القٕٚ اللّسطٗط
10.2 m.s.ملدٚ ثاٌٗتني ) 

. ( ٌٛسفع املّٕلد وَ الدازٚ الطابقٛ، ٌٔطتبدلْ مبقٗاس غمفاٌ٘، ٔ ٌدسسز الطاق بطسعٛ ٔضطٗٛ ثابت
15  m.sالطابق.  ن( ضىَ اذتق 

A. ّا.اضتٍتر عبازٚ القٕٚ احملسكٛ اللّسبائٗٛ املتشسضٛ ، ثّي اسطب قٗىت 

B. ( ٙٔاملقأوٛ اللمٗٛ لمدازٚ ثابتٛ ٔ تطا ُّ 5اسطب شدٚ التٗاز املتشسض بافرتاض أ  ).  

C. ( َازضي شلاًل تٕضٗشًٗا ٖبَّٗ دّٛ كن و,v , Bدّٛ التٗاز املتشسض). 

.           .اسطب االضتطاعٛ اللّسبائٗٛ الٍاجتٛ، ثي اسطب شدٚ القٕٚ اللّسطٗطٗٛ املؤثسٚ يف الطاق أثٍاء تدسسدّا 
 2g 10 m.s 

C)ٌصشَ ولجفٛ ضعتّا   :الثالثةاملسألة  1 F)  ٘بتٕتس كّسبائ(abU 100 V)  ثي ٌصمّا بني طسيف ٔشٗعٛ ذاتٗتّا 

( 3L 10 H) ،ٛٔاملطمٕب: ٔ وقأوتّا وّىم 

 .ٛٗالعظىٜ لمىلجفٛ  اسطب الصشٍٛ اللّسبائ (maxq) .لمىلجفٛ ٔ الطاقٛ اللّسبائٗٛ املختصٌٛ فّٗا 

.  ٚفّٗااسطب التٕاتس ارتاص لالِتصاشات اللّسبائٗٛ املاز. 

 . ٘اسطب شدٚ التٗاز األعظى(maxI) ٚاملاز يف الداز. 

 .ٛاكتب التابع الصوين لصشٍٛ امللجفٛ، ثي اضتٍتر التابع الصوين لصدٚ التٗاز املاز يف الٕشٗع.  

 ..ٌٛطتبده الٕشٗعٛ مبقأوٛ، صف واذا حيصن وَ سٗح تفسٖؼ امللجف                                                               2 10 
 **انتهت األسئلة**
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