
 

 اءـــــادة الفيزيـــيف م لــــة عمـــورق

 (8102-8102الثالث الثانوي العلمي )
                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــة: أواًل

mْكط١ َاد١ٜ نتًتاٖا ) 20 g )( َ٘عًك١ بٓابض َسٕ ثابت صالبت
   1 1K 2 10 N .m تتحسى حسن١ تٛافك١ٝ )

20بطٝط١ ع٢ً قطع١ َطتك١ُٝ طٛهلا ) cm):املطًٛب ٚ , 

 ..احطب ايدٚز اخلاص يًحسن١ 

. .اضتٓتج ايتابع ايصَين ملطاٍ احلسن١ َٔ ايشهٌ ايعاّ باعتباز َبدأ ايصَٔ َٔ املطاٍ األعظُٞ املٛجب 

. .احطب ضسع١ ايٓكط١ ٚ ن١ُٝ حسنتٗا حلظ١ َسٚزٖا األٍٚ يف َسنص االٖتصاش 

. .احطب ايطاق١ املٝهاْٝه١ٝ يًج١ًُ 

. ( احطب ايطاق١ ايها١َٓ ٚ احلسن١ٝ عٓدَاx 4 cm.احطب ايتطازع ٚ ق٠ٛ اإلزجاع عٓد ٖرٙ ايٓكط١ ٚ ,) 

. ( إذا حصٌ تغري ْطيب يف ق١ُٝ ايهت١ً



m 1

m 100
 (, احطب ايتغري ايٓطيب ايرٟ حصٌ ع٢ً ق١ُٝ ايدٚز.

                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــةثانيًا: 
20ضام ١ًَُٗ ايهت١ً طٛهلا ) cm ٌجنعًٗا أفك١ٝ ٚ ْعًكٗا َٔ َٓتصفٗا بطًو فتٌ شاقٛيٞ إىل ْكط١ ثابت١, ثِ ْطع يف ن )

50َٔ ْٗاٜيت ايطام نت١ً ْكط١ٝ ) g ْصف دٚز٠ ٚ ْرتنٗا تٗتص حبسن١ جٝب١ٝ دٚزا١ْٝ َطتٜٛٗا مبكداز يف (, حنسف ايطام

0Tدٚزٖا اخلاص ) 1 s ) ٚ ,:املطًٛب 

 . ثابت فتٌ ضًو ايتعًٝلاحطب. 

.  األعظُٞ املٛجبايصاٟٚ َٔ ايشهٌ ايعاّ باعتباز َبدأ ايصَٔ َٔ املطاٍ ايصاٟٚ اضتٓتج ايتابع ايصَين ملطاٍ احلسن١ , 

 .ٚبدٕٚ ضسع١ بدائ١ٝ     

. ٕاحطب ايطسع١ ايصا١ٜٚ يًطام حلظ١ املسٚز األٍٚ يف ٚضع ايتٛاش. 

.  ايتطازع احطب( ايصاٟٚ ٚ عصّ اإلزجاع عٓدَا60احطب يف ٖرا ايٛضع ايطاق١ ايها١َٓ ٚ احلسن١ٝ يًج١ًُ ٚ ,). 

. ًَٝاذا ٜصبح ايدٚز اخلاص اجلدٜد يًحسن١.إذا جعًٓا طٍٛ ضًو ايفتٌ زبع َا نإ ع ,٘ 

                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــة: ثالثًا
mقسص َتجاْظ نتًت٘ ) 2 Kg ٚ )( ْٙصف قطسr 10 cm جنعً٘ أفكٞ ٚ ْعًك٘ َٔ َسنصٙ إىل ْكط١ ثابت١ بطًو )

فتٌ شاقٛيٞ ثابت فتً٘ )
  1 1K 10 N .m .rad( حنسف ايكسص يف َطتٜٛ٘ بصا١ٜٚ ,)ْرتن٘ ٜٗتص حبسن١ جٝب١ٝ 90 ٚ )

 , ٚ املطًٛب: (0Tدٚزا١ْٝ دٚزٖا اخلاص )

 . عصّ عطاي١ ايكسص حٍٛ حمٛز ايتعًٝلاحطب. 

.  ُٞٚبدٕٚ ضسع١ بدائ١ٝ. ,ايطايباضتٓتج ايتابع ايصَين ملطاٍ احلسن١ ايصاٟٚ َٔ ايشهٌ ايعاّ باعتباز َبدأ ايصَٔ َٔ املطاٍ األعظ 

.  ايطاق١ املٝهاْٝه١ٝ يًج١ًُاحطب.

 **انتهت األسئلة**
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