
 

 االضي:                  الظهـــــرلدواو  االمتخان الفصلي األول                                                                                                             

 ، املدٚ: ثالخ ضاعات044الدزدٛ:                                                 الفيـــــــــزيـــــــاء                                                                                                                                   
 التازٖخ:                 )ميهاج حديث( (9191 – 9102الثالث الثاىوي العلني )                                                                                    

 لكل سؤال ( ةدرج 02)                                                                                                                              أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:                                                                                                 

 . ٌٕاس فتن دٔزٓ اخلاص (T0) جنعن طٕه ضمك الفتن زبع وا كاُ عمْٗ فٗصبح الدٔز اجلدٖد: 
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 .(  ٌٕاس وسُ دٔزٓ اخلاصT0) ( ٌٛطتبده الكتمٛ املعمكٛ بكتمm ' 2 m) ( ْالٍابض بٍابض ددٖد ثابت صالبت ٔKK'
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 ) 

a) 0  فٗصبح الدٔز اجلدٖد:       0T ' T              b)
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 درجة لكل سؤال (  02)                                                              :                                                                                                                            من األسئلة اآلتية سؤالني فقطثانيًا: أجب عن 
 .ٛالتفاضمٗٛ املعربٚ عَ حسكتْ االِتصاشٖٛ ادزس حسكٛ ٌٕاس الفتن، ٔ اضتٍتج عبازٚ املعادل. 

 ..واكطٕٖن ٛ عسٖ صٌ  ٔ اذكسٌ  ٛ الطكتني،  ٛ يف دبسب ٚ الكّسطٗطٗ ٚ عىن الكٕ ٍتج عباز  اضت

 .(ٟٛٗ0ٖدخن الكرتُٔ بطسعٛ بداv( إىل حكن وغٍاطٗط٘ وٍتعي )B ٌاظى٘ عمٜ شعاع الطسعٛ، بإِىاه ثكن اإللكرتُٔ، ادزس ) 

ُّ حسكتْ داٟسٖٛ وٍتعىٛ، ثي اضتٍتج عبازٚ ٌكطٛ املطاز الرٙ ٖسمسْ         .حسكتْ داخن احلكن ٔ بسَِ أ

 ( درجة 02مسألة لكل )                                                                                                                            ًا: حــل املسـائل اآلتية:                                                                                                    ثالث
ًٛ، كتمتّا  املسألة األوىل: m) ٌعّمل كسٚ صغريٚ ٌعدُِّا ٌكطًٛ وادٖ 0.1 Kg(  ْخبٗط وّىن الكتمٛ، ال ميتّط طٕل )1 m لتؤلِّف ،)

hٌٕاضًا ثكمًٗا بطٗطًا ، ثّي ٌصٖح الكسٚ إىل وطتٕ أفك٘ ٖستفع  ) 0.5 m َاملطتٕٙ األفك٘ املاز وٍّا ٔ ِ٘ يف وٕضع تٕاشٌّا ( ع

 ، ٔاملطمٕب:( ٔ ٌرتكّا دُٔ ضسعٛ ابتداmaxٟٛٗالصاقٕل٘ لٗصٍع خٗط الٍٕاس وع الصاقٕه شأٖٛ  )

 .ي احطب قٗىتّا، وّٕضحًا بالسضياضتٍتج بالسوٕش العالقٛ احملددٚ لطسعٛ الكسٚ عٍد وسٔزِا بالصاقٕه، ث. 

 . ٖٛٔاضتٍتج قٗىٛ الصا (maxثي احطب قٗىتّا ،).
  

 ..ٚاحطب دٔز ِرا الٍٕاس وَ أدن الطعات الصغري 

 ..2       اضتٍتج بالسوٕش العالقٛ احملددٚ لصدٚ قٕٚ تٕتس اخلٗط عٍد املسٔز بالصاقٕه، ثي احطب قٗىتّا 2g 10 m.s    ,     10  

1K( مبسٌٔٛ ٌابض شاقٕل٘ وّىن الكتمٛ، حمكاتْ وتباعدٚ، ثابت صالبتْ )m)تّتص كسٚ وعدٌٗٛ كتمتّا  :الثانيةاملسألة  16 N .m  )

1حبسكٛ تٕافكٗٛ بطٗطٛ دٔزِا اخلاص ) s ٛاِتصاش )( ٔ بطعmaxX 0.1 m) ٛبفسض وبدأ الصوَ حلعٛ وسٔز الكسٚ بٍكط ٔ ،

maxXوطاهلا )

2
 ٔ املطمٕب:  ،   ( ٔ ِ٘ تتحسك باالدبآ الطالب

 .ًاضتٍتج التابع الصوين ملطاه حسكٛ الكسٚ اٌطالقًا وَ شكمْ العا. 

. لمكسٚ يف وٕضع التٕاشُ، ٔ احطب شدٚ قٕٚ اإلزداع يف ٌكطٛ وطاهلا ) عَّٗ حلعيت املسٔز األٔه ٔ الجالحx 0.1 m .) 

. .ٚاحطب كتمٛ الكس 

24( لفٛ وَ ضمك حناض٘ وعصٔه وطاحتْ )100)إطاز وطتطٗن الصكن حيتٕٙ  :الثالثةاملسألة  cm)، :ٔاملطمٕب 

A.  ْ2)ٌعّمل  اإلطاز بطمك عدٖي الفتن شاقٕل٘، ٔ خنطعْ حلكن وغٍاطٗط٘ وٍتعي أفك٘ شدتB 4 10 T  ٙخطٕطْ تٕاش )

1وطتٕٙ اإلطاز الصاقٕل٘ ٔ منّسز يف اإلطاز تٗازًا شدتْ ) A
10

 (،ٔ املطمٕب:

 .ٛٗاليت خيطع هلا اإلطاز حلعٛ إوساز التٗاز احطب عصً املصدٔدٛ الكّسطٗط. 

. احطب عىن املصدٔدٛ الكّسطٗطٗٛ عٍدوا ٖدٔز اإلطاز وَ ٔضعْ الطابل إىل ٔضع التٕاشُ املطتكس. 

B.  ٌْكطع التٗاز ٔ ٌطتبده ضمك التعمٗل بطمك فتن شاقٕل٘ ثابت فتم(K حبٗح ٖكُٕ وطتٕٙ اإلطاز ٖٕاشٙ خطٕط ) احلكن

2املغٍاطٗط٘ الطابل ٔ منّسز تٗازًا شدتْ ) mA( ٖٛٔفٗدٔز اإلطاز شا )املطمٕب: ( ثي ٖتٕاشُ،30 ٔ 

 .ُاحطب التدفل املغٍاطٗط٘ يف اإلطاز عٍدوا ٖتٕاش. 

 .األزض٘)    .التٕاشُ الدٔزاٌ٘، ثي احطب قٗىتْ اضتٍتج العالقٛ احملددٚ لجابت فتن ضمك التعمٗل اٌطالقًا وَ شسط ٘ ٍاٗطط ّىن تأثري احلكن املغ ُٖ)  

40)ضمكاُ وطتكٗىاُ شاقٕلٗاُ وَ الٍحاس ٔاقعاُ يف وطتٕٙ الصٔاه املغٍاطٗط٘ األزض٘ البعد بني حمٕزّٖىا  :الرابعةاملسألة  cm ٔ )

1Iثابتني بادباِني وتعاكطني شدٚ التٗاز املاز بالطمك األٔه ) ٖفصن بٍّٗىا اخلالٞ، منّسز بّىا تٗازَٖ 5 A شدٚ التٗاز املاز ٔ )

2Iبالطمك الجاٌ٘ ) 15 A:املطمٕب ٔ،) 

 ..احطب شدٚ احلكن املغٍاطٗط٘ الٍاتج عَ التٗازَٖ يف وٍتصف املطافٛ بني الطمكني 

.  5)، احطب شأٖٛ احنساف اإلبسٚ حتٜ تطتكس وَ ددٖد عمىًا أُ ٌكطٛ املٍتصف الطابكٛ إبسٚ وغٍاطٗطٗٛإذا ٔضعٍا عٍد

HB 2 10 T ). 

 .( 10احطب شدٚ الكٕٚ الكّسطٗطٗٛ اليت ٖؤثس بّا أحد التٗازَٖ عمٜ طٕه cmوَ الطمك اآلخس ). 
 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 



 
 

 االضي:               الظهـــــر   لدواو  االمتخان الفصلي األول                                                                                                             

 ، املدٚ: ثالخ ضاعات044الدزدٛ:                                                 الفيـــــــــزيـــــــاء                                                                                                                                   
 التازٖخ:                 )ميهاج قديه( (9191 – 9102الثالث الثاىوي العلني )                                                                                    

 لكل سؤال ( ةجدر 02)                                                                                                                             أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:                                                                                                 

 .(  ٌٕاس فتن دٔزٓ اخلاصT0) :جنعن طٕه ضمك الفتن زبع وا كاُ عمْٗ فٗصبح الدٔز اجلدٖد 
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 .(  ٌٕاس وسُ دٔزٓ اخلاصT0) ( ٌٛطتبده الكتمٛ املعمكٛ بكتمm ' 2 m) ( ْالٍابض بٍابض ددٖد ثابت صالبت ٔKK'
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 درجة لكل سؤال (  02)                                                             :                                                                                                                            من األسئلة اآلتية سؤالني فقطثانيًا: أجب عن 
 . ٛالتفاضمٗٛ املعربٚ عَ حسكتْ االِتصاشٖٛ.ادزس حسكٛ ٌٕاس الفتن، ٔ اضتٍتج عبازٚ املعادل 

 .وكأوٛ اهلٕاٞ حلسكٛ األدطاً املادٖٛ عَ ٌٕعني وَ الكٕٝ، وا ِىا؟ ٔ وا ضبب ٌصٕٞ كن وٍّىا؟ ٔ يف أٙ الطسعات ٖكُٕ  تٍتج 

 الدٔز السٟٗط٘ لكن وٍّىا؟      

 .ٖعس صٌ  ٔ اذكسٌ  ٛ الطكتني،  ٛ يف دبسب ٚ الكّسطٗطٗ ٚ عىن الكٕ ٍتج عباز  ٛ واكطٕٖن.اضت

 ( درجة 02لكل مسألة )                                                                                                                            ًا: حــل املسـائل اآلتية:                                                                                                    ثالث
ًٛ، كتمتّا  املسألة األوىل: m) ٌعّمل كسٚ صغريٚ ٌعدُِّا ٌكطًٛ وادٖ 0.1 Kg(  ْخبٗط وّىن الكتمٛ، ال ميتّط طٕل )1 m لتؤلِّف ،)

hًا ثكمًٗا بطٗطًا ، ثّي ٌصٖح الكسٚ إىل وطتٕ أفك٘ ٖستفع  )ٌٕاض 0.5 m عَ املطتٕٙ األفك٘ املاز وٍّا ٔ ِ٘ يف وٕضع تٕاشٌّا )

 ، ٔاملطمٕب:( ٔ ٌرتكّا دُٔ ضسعٛ ابتداmaxٟٛٗالصاقٕل٘ لٗصٍع خٗط الٍٕاس وع الصاقٕه شأٖٛ  )

 . بالسوٕش العالقٛ احملددٚ لطسعٛ الكسٚ عٍد وسٔزِا بالصاقٕه، ثي احطب قٗىتّا، وّٕضحًا بالسضياضتٍتج. 

 . ٖٛٔاضتٍتج قٗىٛ الصا (maxثي احطب قٗىتّا ،).
  

 ..ٚاحطب دٔز ِرا الٍٕاس وَ أدن الطعات الصغري 

 . 2       اخلٗط عٍد املسٔز بالصاقٕه، ثي احطب قٗىتّا.اضتٍتج بالسوٕش العالقٛ احملددٚ لصدٚ قٕٚ تٕتس 2g 10 m.s    ,     10  

1K( مبسٌٔٛ ٌابض شاقٕل٘ وّىن الكتمٛ، حمكاتْ وتباعدٚ، ثابت صالبتْ )m)تّتص كسٚ وعدٌٗٛ كتمتّا  :الثانيةاملسألة  16 N .m  )

1دٔزِا اخلاص )حبسكٛ تٕافكٗٛ بطٗطٛ  s( بطعٛ اِتصاش ٔ )maxX 0.1 m ٛبفسض وبدأ الصوَ حلعٛ وسٔز الكسٚ بٍكط ٔ ،)

maxXوطاهلا )

2
 ٔ املطمٕب:  ،  ( ٔ ِ٘ تتحسك باالدبآ الطالب 

 .َشكمْ العاً. اضتٍتج التابع الصوين ملطاه حسكٛ الكسٚ اٌطالقًا و 

. ( عَّٗ حلعيت املسٔز األٔه ٔ الجالح لمكسٚ يف وٕضع التٕاشُ، ٔ احطب شدٚ قٕٚ اإلزداع يف ٌكطٛ وطاهلاx 0.1 m .) 

. .ٚاحطب كتمٛ الكس 

24وطاحتْ )( لفٛ وَ ضمك حناض٘ وعصٔه 100)إطاز وطتطٗن الصكن حيتٕٙ  :الثالثةاملسألة  cm) ،:ٔاملطمٕب 

A.  ْ2)ٌعّمل  اإلطاز بطمك عدٖي الفتن شاقٕل٘، ٔ خنطعْ حلكن وغٍاطٗط٘ وٍتعي أفك٘ شدتB 4 10 T  ٙخطٕطْ تٕاش )

1وطتٕٙ اإلطاز الصاقٕل٘ ٔ منّسز يف اإلطاز تٗازًا شدتْ ) A
10

 (،ٔ املطمٕب:

 .احطب عصً املصدٔدٛ الكّسطٗطٗٛ اليت خيطع هلا اإلطاز حلعٛ إوساز التٗاز. 

. .احطب عىن املصدٔدٛ الكّسطٗطٗٛ عٍدوا ٖدٔز اإلطاز وَ ٔضعْ الطابل إىل ٔضع التٕاشُ املطتكس 

B.  ٌْكطع التٗاز ٔ ٌطتبده ضمك التعمٗل بطمك فتن شاقٕل٘ ثابت فتم(K حبٗح ) ٖكُٕ وطتٕٙ اإلطاز ٖٕاشٙ خطٕط احلكن

2املغٍاطٗط٘ الطابل ٔ منّسز تٗازًا شدتْ ) mA( ٖٛٔفٗدٔز اإلطاز شا )ثي ٖتٕاشُ، ٔ املطمٕب:30 ) 

 ..ُاحطب التدفل املغٍاطٗط٘ يف اإلطاز عٍدوا ٖتٕاش 

 . األزض٘فتن ضمك التعمٗل اٌطالقًا وَ شسط التٕاشُ الدٔزاٌ٘، ثي احطب قٗىتْ.    )اضتٍتج العالقٛ احملددٚ لجابت ٘ ٍاٗطط ّىن تأثري احلكن املغ ُٖ)  

40)ضمكاُ وطتكٗىاُ شاقٕلٗاُ وَ الٍحاس ٔاقعاُ يف وطتٕٙ الصٔاه املغٍاطٗط٘ األزض٘ البعد بني حمٕزّٖىا  :الرابعةاملسألة  cm ٔ )

1Iبٍّٗىا اخلالٞ، منّسز بّىا تٗازَٖ ثابتني بادباِني وتعاكطني شدٚ التٗاز املاز بالطمك األٔه )ٖفصن  5 A شدٚ التٗاز املاز ٔ )

2Iبالطمك الجاٌ٘ ) 15 A:املطمٕب ٔ،) 

 . ٛبني الطمكني.احطب شدٚ احلكن املغٍاطٗط٘ الٍاتج عَ التٗازَٖ يف وٍتصف املطاف 

.  ُ5)إذا ٔضعٍا عٍد ٌكطٛ املٍتصف الطابكٛ إبسٚ وغٍاطٗطٗٛ، احطب شأٖٛ احنساف اإلبسٚ حتٜ تطتكس وَ ددٖد عمىًا أ

HB 2 10 T ). 

 .( 10احطب شدٚ الكٕٚ الكّسطٗطٗٛ اليت ٖؤثس بّا أحد التٗازَٖ عمٜ طٕه cm اآلخس.( وَ الطمك 
 **انتهت األسئلة**

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                     info@alandalos-school.com 


