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 (ات لكل إجابةدرج 10) أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:
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 .إٕ غد٠ ق٠ٛ يٛزْص ( املغٓاطٝط١ٝ تهٕٛ عظ٢ُ عٓدَا ٜصٓع غعاع احلكٌ َع غعاع ايطسع١ شا١ٜٚ): 
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 درجة( 15)لكل سؤال  ثانيًا: فّسر علنيًا كالًّ ما يلي:

.ٞضبب ْػٛء احلكٌ املغٓاطٝطٞ األزض . 

يف املٝهاْٝو ايٓطيب، ايهت١ً تصداد بصٜاد٠ ايطسع١ ، َٔ أٜٔ تأتٞ ٖرٙ ايصٜاد٠؟ . 

 
 درجة(30)لكل سؤال  األسئلة اآلتية:ثالثة أسئلة فقط من ًا: أجب عن لجثا

 . ايتابع ايصَين يًُطاٍ يف احلسن١ ايتٛافك١ٝ ّٕ max: ايبطٝط١ ٖٛإ 0x X cos t: 

A. انتب ايك١ُٝ ايعظ٢ُ يًطسع١ ط١ًٜٛ، اضتٓتر ايتابع ايصَين يًطسع١ ِّ  .ث

B. بني أٜٔ تٓعدّ ايطسع١ ٚ أٜٔ تهٕٛ عظ٢ُ؟ ِّ  ازضِ خط٘ ايبٝاْٞ خالٍ دٚز، ث

 . حكً٘ املغٓاطٝطٞ َٓتظِ، َاذا تػاٖد َع ايتعًٌٝ؟ ثِ انتب عباز٠ عاٌَ  ْطْٟٛطع ْٛا٠ حدٜد١ٜ بني قطيب َغٓاطٝظ 

 اإلْفاذ املغٓاطٝطٞ، ٚبّٝٔ مباذا ٜتعًّل ٖرا ايعاٌَ؟      

 .( ٜدخٌ إيهرتٕٚ بطسع١v( ِإىل حكٌ َغٓاطٝطٞ َٓتظ )Bٍْاظُٞ ع٢ً غعاع ايطسع١، بإُٖا ) :ٕٚثكٌ اإليهرت 

 ، ٚ دٚز احلسن١ ، ٚ ٌٖ ٜتعًّل ، ثِ اضتٓتر عباز٠ ْصف قطس املطاز ايرٟ ٜسمس٘ادزع حسنت٘ داخٌ احلكٌ ٚبّٝٔ طبٝعتٗا     

 ايدٚز بطسع١ اإليهرتٕٚ؟     

 . 1حيٟٛ فتحتني ))اْبٛب فٓتٛزٟ( أْبٛب أفكٞ خمتًف املكطع 2S Sيٞ، اضتٓتر عباز٠ فسم ايطغط بني (، جيتاشٙ ضائٌ َجا 

 .فتحيت األْبٛب      



 

 (لكل مسألة درجة 80)      ثالجًا: حــل املسـائل اآلتية:
 املسألة األوىل: 

mحًكةة١ دائسٜةة١ نتًتٗةةا )   2 Kg ( ْصةةف قطسٖةةا ٚ ،)
1r m
2

  بٛاضةةط١ رةةٛز أفكةةٞ عُةةٛدٟ عًةة٢     (، ْعًكٗةةا غةةاقٛيٝا

 ، ٚ املطًٛب:َطتٜٛٗا ٚ ميس َٔ ْكط١ تكع ع٢ً رٝطٗا حبٝح تػّهٌ ْٛاضا  ثكًٝا  َسّنبا 

 عباز٠ ايدٚز٠ بدالي١ ْصف ايكطس، ٚ احطب قُٝت٘ بدءا  َٔ ايدٚز اخلاص يًٓٛاع ايجكًٞ املسنب. اضتٓتر. 

 .اضتٓتر ق١ُٝ طٍٛ ايٓٛاع ايبطٝط املٛاقت . 

 .إذا (حسفٓا احلًك١ عٔ ٚضع ايتٛاشٕ بصا١ٜٚ نبري٠max تسنٓاٖا بدٕٚ ضسع١ بدائ١ٝ، اضتٓتر ق١ُٝ ايطاق١ احلسن١ٝ ٚ ) 

يًحًك١ عٓدَا ٜٗبط َسنص عطايتٗا مبكداز )      
1h m
4

ثِ احطب ايطسع١ ايصا١ٜٚ يًحًك١ يف ٖرا ايٛضع ،). 

 اضتٓتر .( ق١ُٝ ايصا١ٜٚmax .) 

) عًُا  إٔ

  2 2 2

/ C10 , g 10 m.s , I m.r) 

  املسألة الثانية:

rٜبًغ ْصف قطس دٚالب بازيٛ ) 10 cm     ( ٘منةسز بة٘ تٝةاز نٗسبةائٞ غةدت ،)I 5 A     ٌْعةس  ْصةف٘ ايطةفًٞ إىل حكة ٚ ،)

َٓةةةتظِ عُةةةٛدٟ عًةةة٢ َطةةةتٟٛ ايةةةدٚالب غةةةدت٘ )َغٓاطٝطةةةٞ 
1B 10 T( فٝةةةدٚز ايةةةدٚالب بطةةةسع١ شاٜٚةةة١ ثابتةةة١ تٛاتسٖةةةا ،)

10f Hz


):املطًٛب ٚ ، 

 .ازضِ ايػهٌ، ثِ احطب غد٠ ايك٠ٛ ايهٗسطٝط١ٝ املؤثس٠ يف ايدٚالب ٚ عّٝٔ بك١ٝ ايعٓاصس . 

 . ايهٗسطٝط١ٝ حٍٛ رٛز ايدٚزإاحطب عصّ ايك٠ٛ. 
 .احطب االضتطاع١ املٝهاْٝه١ٝ ايٓاجت١ . 

 2ايعٌُ ايرٟ ٜكّدَ٘ ايدٚالب خالٍ ). احطب sاحطب ايطسع١ اخلط١ٝ يٓكط١ َٔ رٝط ايدٚالب ِّ  . (، ث

 املسألة الثالثة:
20ضام أفك١ٝ ١ًَُٗ ايهت١ً طٛهلا ) cm    ْطع يف نةٌ َةٔ ْٗةاٜيت ِّ ( ْعًكٗا َٔ َٓتصفٗا بطًو فتٌ غاقٛيٞ إىل ْكط١ ثابت١، ث

1ايطام نت١ً ْكط١ َكدازٖا ) 2m m 50 g  ،ٌحنسف ايطام يف َطتٜٛٗا بصا١ٜٚ( حبٝح تػهٌ اجل١ًُ ْٛاع فت  

 (45 0دٚزا١ْٝ دٚزٖا اخلاص ) ( ٚ ْرتنٗا تٗتص حبسن١ دٝب١ٝT 1 s) :املطًٛب ٚ ، 

 .ّباعتباز َبدأ ايصَٔ ٖٛ حلظ١ تسى ايطام بدٕٚ ضسع١ بدائ١ٝ َٔ َطاهلا اضتٓتر ايتابع ايصَين يًحسن١ َٔ غهً٘ ايعا ، 

 ايصاٟٚ األعظُٞ املٛدب.     

 . احطب ايطاق١ ِّ  . املٝهاْٝه١ٝ يًذ١ًُاحطب ثابت فتٌ ضًو ايتعًٝل، ث

 .( 30احطب ايتطازع ايصاٟٚ ٚ عصّ اإلزداع ٚ ايطاق١ ايها١َٓ ٚ احلسن١ٝ عٓدَا  ) . 

 .عًُا  إٔ.                 إذا دعًٓا طٍٛ ضًو ايفتٌ زبع َا نإ عًٝ٘، َاذا ٜصبح ايدٚز اخلاص اجلدٜد يًحسن١ (2 10) 

 انتهت األسئلة****
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