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 درجة( 60) أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:

 .( 2ْٛاع ثكًٞ بطٝط دٚزٙ يًطعات ايصغري٠ s( ٘جنعٌ طٍٛ خٝط ،)أَجاٍ َا نإ عًٝ٘، فٝصبح دٚزٙ يًطعات ايصغري4:٠ )  
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x ٕيف ايٓٛاع املسٕ فإ ): 
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 . ْ٘ٛاع فتٌ عصّ عطايت(I )  ٟٚتطازع٘ ايصا()  ٍأدٌ َطا َٔ() ٌجنع ،(' 4I I ) ٟٚأدٌ  فإٕ تطازع٘ ايصا َٔ 

 :  ْفظ املطاٍ ايصاٟٚ      

4 d) 2 c) 1
4
 b) 1

2
 a) 

 . ٚغٝع١ طٛهلا(10cm)  طٍٛ ضًهٗا ٚ(' 10 m)  فتهٕٛ ق١ُٝ ذاتٝتٗا(H): 
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 d) 210

 c) 510
 b) 410
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 . ٕٚيف َٓطك١ ٜطٛدٖا حكٌ عٓدَا ٜدخٌ إيهرت( َٕغٓاطٝطٞ َٓتظِ فإvٌاملعاَد يًحك ): 

 (a ٜتغري حاًَ٘ فكط (b تتغري غدت٘ (c تبك٢ غدت٘ ثابت١ (d حاًَ٘ ثابت

 . ٚغٝع١ جيتاشٖا تٝاز ثابت(I) تكطِ إىل قطُني َتطاٜٚني َع بكاء ،(I)  ٕثابت١ يف نٌ قطِ فإ('B) ِيف نٌ قط: 
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 درجة( 25)لكل سؤال  األسئلة اآلتية: ثانيًا: أجب عن

 . َٕعادي١ املطاٍ:  اْطالقًا َٔيف ايٓٛاع املسmax 0x X cos t: 

A. ٚاحد اضتٓتر عالق١ ايتطازع باملطاٍ، ٚ ازضِ اخلط ايبٝاْٞ يتابع ايتطازع خالٍ دٚز. 

B. ًُٝا بدالي١ ايصَٔحّدد ايًحظات ٚ املٛاضع اييت ٜهٕٛ فٝٗا ايتطازع أعظ. 

 . :َٔ يف ْٛاع ايفتٌ ٚ اْطالقًاI .  : 
A.  )اضتٓتر عباز٠ دٚز ايٓٛاع، َا تأثري شٜاد٠ طٍٛ ضًو ايفتٌ ع٢ً دٚز ايٓٛاع )بّٝٔ ذيو بايعالقات ايسٜاض١ٝ 

 .: تدٍ ايتذسب١ إٔ غد٠ احلكٌ املغٓاطٝطٞ يتٝاز نٗسبائٞ تعط٢ بايعالق١ B K I ،:املطًٛب ٚ  

A. ( َا ايعٛاٌَ احملدد٠ يًجابتK) 

B. كِٝ طٌٜٛ.اذنس عٓاصس غعاع احلكٌ املغٓاطٝطٞ املتٛيد عٔ تٝاز َطت  

C. ( َا تأثري شٜاد٠dع٢ً ق١ُٝ ٖرٙ احلكٌ ؟ ٚ ملاذا؟ ) 

 . ،يف َٛيد ايتٝاز املتٓاٚب اجلٝيب، اضتٓتر ايعالق١ احملدد٠ يًك٠ٛ احلسن١ ايهٗسبائ١ٝ املتحسض١ 

 ( tبدالي١ ٚ ازضِ اخلط ايبٝاْٞ )     

 



 

 (درجة  60  , الرابعةدرجة   50, الثالثة درجة   60   درجة, الثانية  70  )األوىل      ثالثًا: حــل املسـائل اآلتية:

( ٚ طٛهلا )mضام َتذاْط١ نتًتٗا )املسألة األوىل: 
3L m
4

    غاقٛيٞ حٍٛ حمٛز أفكٞ عُوٛدٟ عًو٢ ايطوام ٍٛ ( تٗتص يف َطت

 ، ٚ املطًٛب:ٚ ميس َٔ أحد طسفٝٗا

 ..اضتٓتر دٚز ايٓٛاع يًطعات ايصغري٠ بدءًا َٔ عالق١ ايدٚز يًطعات ايصغري٠ 

 .فك١ٝ ٚ ترتى دٕٚ ضسع١ ابتدائ١ٝ، اضتٓتر عباز٠ ضسعتٗا ايصا١ٜٚ حلظ١ َسٚزٖا يف ْصٜح ايطام عٔ ٚضع تٛاشْٗا يتصبح أ 

 . عٓدئٍر غاقٍٛ ْكط١ ايتعًٝل ، ثِ احطب ايطسع١ اخلط١ٝ ملسنص عطاي١ ايطام      

 .( جنعٌ ايطام تٗتص بطع١ شا١ٜٚ
1 rad

2 انتب ايتابع ايصَين ملطاٍ حسن١ ايطام َعتربًا بدء ايصَٔ عٓدَا ناْت ،)

 .طاهلا األعظُٞ ايطايب، ٚ احطب طٍٛ ايٓٛاع ايجكًٞ ايبطٝط املٛاقت هلرا ايٓٛاعَيف ايطام 

) عًًُا إٔ

  2 2 2
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12
) 

4( يفوو١ َتُاثًو١ ْصوود قطوسٙ ايٛضووطٞ )  100ًَوود دائوسٟ ٜتووأيد َؤ )   املسأأألة النية:أأة: cm   ْْٞصوٌ طسفٝوو٘ اكٝواع نًفووا ،)

Rَٛصٛاًل ع٢ً ايتطًطٌ َع َكا١َٚ أ١َٝٚ ) 20   ْكسب َٔ أحد ٚدٗٞ املًد ايكطب ايػُايٞ ملغٓاطٝظ َطتكِٝ فتوصداد ،)

0.08املًد ايدائسٟ باْتظاّ َٔ )ايصفس( إىل )غد٠ احلكٌ املغٓاطٝطٞ ايرٟ خيرتف يفات  T( ٍخال )2 sاملطًٛب ٚ ،): 

 .( احطب ق١ُٝاملتٛيد٠ يف املًد ) . 

 . ازضِ غهاًل ٜبّٝٔ د١ٗ(i , B , B املتحسض يف املًد). 
 .احطب غد٠ ايتٝاز املتحسض . 

 .احطب االضتطاع١ ايهٗسبائ١ٝ املتٛيد٠ يف املًد . 

( َُٗوٌ ايهتًو١ ٜعًول بٓٗاٜتو٘ دطوًُا      K)تػوهٌ ٖوصاش٠ تٛافكٝو١ بطوٝط١ َوع ْوابش َوسٕ غواقٛيٞ ثابوت صوالبت٘           املسألة النيلنة: 

mنتًت٘ ) 0.2 Kg    ( ْصٜح اجلطِ ايصًب عٔ ٚضع تٛاشْ٘ غاقٛيًٝا حنوٛ األضوفٌ باالهواٙ املٛدوب ،)5 cm  ْٕٚٚرتنو٘ د )

ضسع١ ابتدائ١ٝ فتهٕٛ طاقت٘ املٝهاْٝه١ٝ عٓدئٍر )
3E 25 10 J املطًٛب ٚ ،) : 

 . نالًّ َٔ ثابت صالب١ ايٓابشاحطب (K االضتطاي١ ايطه١ْٝٛ ٚ ،)(0x.) 

 .اضتٓتر ايتابع ايصَين يًُطاٍ َٔ غهً٘ ايعاّ َعتربًا َبدأ ايصَٔ عٓدَا ميس اجلطِ يف َسنص االٖتصاش باالهاٙ ايطايب . 

 .احطب غد٠ ق٠ٛ اإلزداع عٓدَا تٓعدّ ايطسع١ . 

 . 2) عًًُا إٔ                            .ايبٝاْٞ يتابع املطاٍازضِ اخلطg ) 

') ٘هإطاز َسبع ايػهٌ طٍٛ ضً املسألة الرابعة: 100 m( َ٘ٓ ّْٕٛه )100  ٘ ِّ منوّسز فٝو غودت٘ )  تٝواز  ( يف١ ث
1 A

10 ٚ )

يف حكوٌ َغٓاطٝطوٞ َٓوتظِ أفكوٞ غودت٘ )     َٔ َٓتصد أحد أضالع٘ بطوًو عودِٜ ايفتوٌ غواقٛيٞ     ٜعًل 
210 T

( خطوٛ  حكًو٘   

 : ، املطًٛبتٛاشٟ َطتٟٛ اإلطاز 

 .يف أحد ايضًعني  احطب عصّ املصدٚد١ ايهٗسطٝط١ٝ اييت خيضع هلا اإلطاز حلظ١ إَساز ايتٝاز ٚ غد٠ ايك٠ٛ ايهٗسطٝط١ٝ 

 . ايػاقٛيٝني       

 .عٌُ املصدٚد١ ايهٗسطٝط١ٝ عٓدَا ٜدٚز اإلطاز َٔ ٚضع٘ ايطابل إىل ٚضع ايتٛاشٕ املطتكس. 

 .( ًْ٘طتبدٍ ضًو ايتعًٝل بطًو فتٌ غاقٛيٞ ثابت فتK ٞحبٝح ٜهٕٛ َطتٟٛ اإلطاز ٜٛاشٟ خطٛ  احلكٌ املغٓاطٝط ) 

1ايطابل ٚ منسز تٝازًا غدت٘ )       mA( فٝدٚز )ٜتٛاشٕ ، 30 ٚ )( اضتٓتر ق١ُٝKٌثابت ايفت ) . 
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