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 درجة( 10)لكل سؤال                                                                                                                                                                                                          :اخرت اإلجابة الصحيحةأواًل: 

 .2)ًرْ دٗرٖ اخلاص  ُ٘اس s) 3)ٗ ُ٘اس ًرْ آخر دٗرٖ اخلاص s) ٙبدأ كى ًٌِٔا حركتٕ ًّ امل٘ضع ,( maxX)  ,ُٕفص   

6)فبعد       s) ٙوتكٚاْ عِد:
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 maxX
) d) ْٗضع اهت٘از c) ( maxX) b) ( maxX) a) 

 . ًّ ٞٚعِد اُتكاي املتحرن يف احلركٞ اجلٚبٚٞ االُصحاب( maxX) ْإىل ٗضع اهت٘از: 

ٙصتغرق (d (KE) تسداد
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s) ُٞٚثا c)  ٞتسداد اهطاق(E) b) (v) ثابت a) 

 .:ْٗإْ جٔٞ ق٘ٝ ه٘رُس املطبكٞ عوٟ اإلهلرت 

حن٘ األعوٟ (d حن٘ األشفى
 

c) حن٘ اهٚصار b) حن٘ اهٌٚني a) 

 درجة(  50)                                                                                                                                                                                                                            :السؤال اآلتيأجب عن ثانيًا: 
هعالقٞ يف احلركٞ اجلٚبٚٞ االُصحابٚٞ برّٓ صحٞ ا

2 2

0 max v X x  

 درجة(  40)لكل سؤال                                                                                                                                                                    :من األسئلة اآلتية فقطسؤالني أجب عن ًا: لثثا
 . ٞٚبدالهٞ)ُ٘اس ًرْ يف اشتِتج عبارٝ اهطاقٞ املٚلاُٚل, maxK X)ًّ ارشٍ اخلط٘ط اهبٚاُٚٞ هلى ٗ, (,PE E ) ٞبدالهx

 
 املطاي.

 . ٞٔاذكر عِاصر شعاع احلكى املغِاطٚصٛ هتٚار كٔربا٢ٛ ًت٘اصى مير ًّ ٗشٚعٞ, ٗ ارشٍ شلاًل ٙبّّٚ ج(,B I)  ٛٔٗج   

 .اه٘شٚعٞ اهصٌاهٛ ٗ اجلِ٘بٛ     

 ..اكتب اهعبارٝ اهصعاعٚٞ هوك٘ٝ املغِاطٚصٚٞ )ه٘رُس( , ٗ اذكر عِاصرٓا 

 (درجة 60, الرابعة درجة 50, الثالثة درجة  50, الثانية درجة 80  األوىل):     : اآلتيةحــل املسـائل : ثالثًا
ٔا املسألة األوىل:  ٞ كتوت ًاٙد  ٞ )ُكط 1m Kg

2
ٞ ط٘هلا )(  صتكٌٚ  ًٞ ٟ قطع ٚٞ عو صحاب ٞ ُا ٚٚب ٞ ج 10تتحرن حرك cm( ٔا خالي 2( تكطع s):  

 .( ٕاشتِتج اهتابع اهسًين هوٌطاي ًعتربًا بد١ اهسًّ حلظٞ ًرٗر املتحرن يف ً٘ضع ًطاه maxX).   
 .( ٕ4احصب تصارع اجلصٍ ٗق٘ٝ االرجاع يف ً٘ضع ًطاه cm). 

 .ٞٚ4يف ً٘ضع ًطاهٕ ) احصب شرعٞ املتحرن ٗ طاقتٕ احلرك cm). 

 .( ٞ0ًا املصافٞ اهيت ٙكطعٔا املتحرن بني اهوحظt( ٞاهوحظ ٗ )5t s). 

 .ارشٍ اخلط اهبٚاُٛ هتابع املطاي. 

 املطو٘ب:, ًّ قرا١تم هوخط اهبٚاُٛ املسألة الثانية:

 . 0ًّ )احصب كاًل,maxX ).  

 .( ٞاشتِتج تابع اهصرعٞ, ٗ احصب شرعٞ املتحرن يف اهوحظ 1t s
2

) . 

 .يف أٙٞ حلظٞ تلْ٘ اهصرعٞ عظٌٟ؟ 

I( هفٞ, مير فٕٚ تٚار شدتٕ )100ًوف دا٢رٜ حيٜ٘ ) :الثالثةاملسألة  A  ( فإذا كاْ ط٘ي شلوم املولف ,)100 m   ٙكلع املولف ٗ )

َٗ ٗضع يف ًركسٖ إبرٝ ب٘صوٞ صغريٝ فتِحرف االبرٝ عّ ًِحآا األصوٛ )   زْ:( ٗ تت٘ا45يف ًصت٠٘ اهسٗاي املغِاطٚصٛ 

 .( ٌٞٚاشتِتج قI.)  

 ..احصب شدٝ احلكى املغِاطٚصٛ اهلّوٛ يف ًركس املوف (
5

HB 2 10 T ) 

 درجة(60): الرابعةاملسألة 

1املرشَ٘ جاُبًا: ) يف اهصلى 5I A) ( ,2 20I A ):ٗاملطو٘ب ,  

 .احصب شدٝ احلكى املغِاطٚصٛ اهلوٛ هوتٚارّٙ يف ًِتصف املصافٞ بني اهصولني . 

 .ّٙحّدد ً٘ضع ُكطٞ تِعدَ شدٝ احلكى املغِاطٚصٛ اهلوٛ هوتٚار . 
**انتهت األسئلة**
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