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

0.5) . ّشٔع٘ حلقاتَا متالصق٘ ىصف قطس ضللَا mm( طْهلا ,)
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m( ٕعدد لفاتَا اللل )فإٌ عدد طبقاتَا:1000 ) 

4 d) 3 c) 2 b) 1 a) 
 .ٓٓلٌْ التدفق املػياطٔطٕ أصػس( ًا عرب دازٗ مطتُْٓ ضطحَاS يف ميطق٘ ٓطْدٍا حقل مػياطٔطٕ ميتظه )( ٌْعيدما تل:) 

 . ىْاس فتل دّزِ اخلاص(0T)  ُثابت فتل ضلل(K) ُ1), ىطتبدل الطلم بآخس ثابت فتل'
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 . بالعالق٘ٓعطٙ عصو اإلزجاع يف ىْاس الفتل: 
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 .( ٓتألف ىْاس ثقلٕ بطٔط مً كسٗ صػريٗ ىعّدٍا ىقط٘ مادٓ٘ كتلتَاm ِمعّلق٘ خبٔط مَنل اللتل٘ ال ميتط, دّز ,) 

'(, ىطتبدل باللسٗ كسٗ أخسٚ صػريٗ ىعّدٍا ىقط٘ مادٓ٘ كتلتَا )0Tاخلاص يف حال٘ الطعات الصػريٗ )      4m m ,) 

0فٔصبح الدّز اخلاص اجلدٓد )      'T ):مطآًّا 
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 درجة( 50)لكل سؤال  األسئلة اآلتية:سؤالني فقط من  ثانيًا: أجب عن
 . َ٘عًّٔ عياصس شعاع احلقل املػياطٔطٕ الياتج عً تٔاز ثابت ميس يف ملف حلصّىٕ )ّشٔع٘( مع زضه ٓبًّٔ جَ٘ التٔاز ّ ج 

 .احلقل, ّ حّدد الْجُ اجليْبٕ ّ الصنالٕ      

 . ٓبًّٔ جَ٘)اكتب العبازٗ الصعاعٔ٘ للقْٗ املػياطٔطٔ٘)لْزىص(, ّ اذكس عياصسٍا مع الصسح, ّ ازضه شلاًلF , B ,v    )  

  .علٙ شحي٘ كَسبأٜ٘ ضالب٘      

 .٘يف اليْاس الجقلٕ البطٔط اىطالقًا مً العالق      
"

t

g
     بسًٍ أٌ حسكتُ جٔبٔ٘ دّزاىٔ٘, ثه اضتيتج عبازٗ الدّز 

  .اخلاص للحسك٘ ّ اكتب اليتاٜج      

 (درجة 75, الثالثة درجة  75درجة, الثانية  100  )األوىل      املسـائل اآلتية:ثالثًا: حــل 
 املسألة األوىل: 

mتتألف ٍصاشٗ تْافقٔ٘ بطٔط٘ غري متدامدٗ مً جطه صلب كتلتُ ) 1 Kg       , (, معّلق إىل طرس  ىرابم مرسٌ شراقْلٕ, مَنرل اللتل٘ر

0Tحلقاتُ متباعدٗ, َٓتص بدّز خاص ) 0.4 s( ٓسضه يف أثياٛ حسكتُ قطع٘ مطتقٔن٘ طْهلا ّ ,)d 12 cm):املطلْب ّ , 

 .ملطال احلسك٘ اىطالقًا مً شللُ العاو باعتباز مبدأ الصمً عيدما كاٌ اجلطه يف مطالُ األعظنٕ املْجب اضتيتج التابع الصمين . 

 .احطب ثابت صالب٘ اليابم. 

 .احطب قٔن٘ االضتطال٘ الطلْىٔ٘ لليابم. 

 .عًّٔ حلظ٘ املسّز األّل للجطه يف مسكص االٍتصاش. 

 . احطب الطاق٘ اللامي٘ املسّىٔ٘ لليابم عيد ىقط٘ مطاهلا(x 4 cm)  .ثه احطب الطاق٘ احلسكٔ٘ للجطه عيدٍٜر , 

2) علنًا أٌ 210 , g 10 m.s  ) 
 

 لورنز



 

  املسألة الثانية:

20ضللاٌ مطتقٔناٌ شاقْلٔاٌ مً اليحاس ّاقعاٌ يف مطتْٖ الصّال املػياطٔطٕ األزضٕ البعد بني حمْزَٓنا ) cm ٓفصل ّ )

1Iشدٗ التٔاز املاز بالطلم األّل )ّاحد  بٔيَنا اخلالٛ, منّسز بَنا تٔازًٓ ثابتني باجتاِ 1 A ٕشدٗ التٔاز املاز بالطلم الجاى ّ )

(2I 3 A:املطلْب ّ,) 

.احطب شدٗ احلقل املػياطٔطٕ الياتج عً التٔازًٓ يف ميتصف املطاف٘ بني الطللني . 

٘ٔٓد علنًا أٌ , احطب شآّ٘ احنسا  اإلبسٗ حتٙ تطتقس مً جد)بْصل٘( . إذا ّضعيا عيد ىقط٘ امليتصف الطابق٘ إبسٗ مػياطٔط 

     (
5
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 .ٕالياتج عً التٔازًٓ عًّٔ ملاٌ اليقط٘ الْاقع٘ بني الطللني ّ اليت تيعدو بَا شدٗ احلقل املػياطٔط. 

  :الثالثةاملسألة 
m)ضاق متجاىطر٘ كتلتَرا    200 g)   طْهلرا ّ(40 cm)           جنعلرَا أفقٔر٘ ّ ىعلقَرا مرً ميتصرفَا إىل ىقطر٘ ثابتر٘ بطرلم فترل

rad)شرراقْلٕ, حنررس  الطرراق يف مطررتَْٓا بصآّرر٘    
2
)      ىرتكَررا تَتررص  سكرر٘ جٔبٔرر٘ دّزاىٔرر٘ دّزٍررا اخلرراص ّ(0T 2 s ,)

 املطلْب:

 . الطاق علنًا أٌ عصو عطالتَا حْل حمْز التعلٔق ٓعطٙ بالعالق٘ عصو عطال٘ احطب(  2
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 ..اضتيتج التابع الصمين ملطال احلسك٘ الصاّٖ باعتباز مبدأ الصمً مً املطال الصاّٖ األعظنٕ الطالب 

 ..٘احطب ثابت فتل ضلم التعلٔق, ثّه احطب الطاق٘ املٔلاىٔلٔ٘ للجنل 

 

**انتهت األسئلة**

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


