
 

 االضه:                  الظهـــــرلدوام  االمتحان الفصلي األول                                                                                                             

 ، املدٗ: ثالخ ضاعات044الدزد٘:                                                 الفيـــــــــزيـــــــاء                                                                                                                                   
 التازٓخ:                          (0200 – 0202الثالث الثانوي العلني )                                                                                                              
 (ات لكل إجابةدرج 10) أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:

 . مسٌ دّزِ اخلاص ىْاس(0T ) ٘ىطتبدل اللتل(m)  ٘بلتل(' 2m m)      ُاليااب  بيااب  ثاباال تاالبت ّ('
8
kk )    ٓصاب

  :الدّز اخلاص اجلدٓد
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 . 0)دّزِ اخلاص ىْاس ثقلٕ بطٔط 1T s ٌطْلُ( فإ:  
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 .٘ٔىصف قٔنتَا العظنٙ عيدما ٓصيع شعاع احلقل املػياطٔطٕ مع الياقل شآّ٘  تلٌْ شدٗ القْٗ اللَسطٔط(): 
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 . 10)ّشٔع٘ طْهلا cm ) طْل ضللَا ّ(' 10 m ،)فقٔن٘ ذاتٔتَا:  

710 H
 d) 310 H

 c) 510 H
 b) 410 H

 a) 

 درجة(  40)لكل سؤال  األسئلة اآلتية:أسئلة فقط من  ثالثةًا: أجب عن نيثا

 .٘اىطالقًا مً العالق :( t )

g
" sin

L
  :  بسًٍ أٌ حسك٘ اليْاس الجقلٕ البطٔط ٍٕ حسك٘ دٔبٔ٘ دّزاىٔ٘، ثه اضتيتر 

 عبازٗ الدّز اخلاص لليْاس الجقلٕ البطٔط، ّ اكتب اليتاٜر       

 . ( 1اضتيتر عبازٗ فسق الطػط يف اىبْب فيتْزٖ عيدما 2S Sماذا تطتيتر؟ ) 

 . ،)اكتب العبازٗ الصعاعٔ٘ للقْٗ اللَسطٔطٔ٘ املؤثسٗ يف ىاقل )قْٗ البالس 

 ؟ثّه عًّٔ عياتس ٍرِ القْٗ مع السضه، ّ بني متٙ تلٌْ شدٗ ٍرِ القْٗ عظنٙ      

 . تصاٍد مع التعلٔل؟صبا  مطٕٛ ثّه ىتت  القاطع٘ ّ ىقطع التٔاز عً الْشٔع٘، ماذا امليف الصلل اجملاّز جنعل 

 (درجة للرابعة 50درجة للجالجة ,  60درجة للجانية ,  50لألوىل , درجة  80)      ثالجًا: حــل املسـائل اآلتية:
 املسألة األوىل: 

1)ٓتألف ىْاس ثقلٕ مً ضااق شااقْلٔ٘ مَنلا٘ اللتلا٘ طْهلاا       m)       ٘1)حتنال يف ىَآتَاا العلْٓا٘ كتلا٘ ىقطٔاm 0.2 Kg)  ّ

2m)حتنل يف ىَآتَا الطتلٔ٘ كتل٘ ىقطٔ٘  0.6 Kg)املطلْب:، تَتّص ٍرِ الطاق حْل حمْز أفقٕ ما مً ميتصتَا ّ ، 

 .ٗاحطب دّز اليْاس يف حال٘ الطعات الصػري. 

 .احطب طْل اليْاس البطٔط املْاقال هلرا اليْاس . 

 . ّ٘ٓاحطب دّز اليْاس لْ ىاس بطع٘ شا(max 0.4 rad .) 

 . ّ٘ٓىصٓ  الطاق عً ّضع تْاشىَا الصاقْلٕ بصا(
o

max 60 ) :ىرتكَا دٌّ ضسع٘ ابتدأٜ٘، ّ املطلْب ّ 

A.  التعلٔق، ثّه احطب قٔنتَا عيدٍٜر.اضتيتر بالسمْش عالق٘ الطسع٘ الصآّ٘ جلنل٘ اليْاس حلظ٘ مسّزٍا بصاقْل حمْز 

B. .احطب الطسع٘ اخلطٔ٘ ملسكص عطال٘ مجل٘ اليْاس حلظ٘ املسّز بالصاقْل 



 

 املسألة الثانية:

      ُ m)ٓتألف ىْاس فتل ماً قاسص متذاىطا٘ كتلتا 2 Kg)   ِىصاف قطاس ،(r 4 cm)      معّلاق ماً مسكاصِ سل ضالم فتال ،

)شاقْلٕ ثابال فتلُ 
3 1k 16 10 m.N .rad  ) ّ٘ٓأفقٕ شا ٍْ rad)، ىدٓس القسص يف مطت

4
  )    ّ ُعً ّضاع تْاشىا

t)ىرتكُ دٌّ ضسع٘ ابتدأٜ٘ يف اللحظ٘  0:املطلْب ّ ،) 

 .احطب الدّز اخلاص لليْاس . 

 .باعتباز مبدأ الصمً مً املطال الصاّٖ األعظنٕ املْدب. اضتيتر التابع الصمين للنطال الصاّٖ اىطالقًا مً شللُ العاو 

 . ّٖاحطب الطاق٘ اللامي٘ يف ّضع مطالُ الصا(rad
8
 ).ثّه احطب الطاق٘ احلسكٔ٘ عيدٍٜر ، 

))عصو عطال٘ قسص حْل حمْز عنْدٖ علٙ مطتُْٓ ّ ماز مً مسكصِ  
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/ C
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2 210 , g 10 m.s ,   ) 

  :الثالثةاملسألة 

)مطاحتُ ملف داٜسٖ 
3 22 10 m)  ْٖلت٘ متناثل٘ مً ضلم حناضٕ معصّل معّلق مً األعلٙ بطلم شاقْلٕ عدٓه  (100)حي

)التتل ضنً حقل مػياطٔطٕ ميتظه أفقٕ خطْطاُ ىامنٔا٘ علاٙ مطاتْٚ امللاف شادتُ       
1B 10 T)      ىصال طاسيف ضالم امللاف

 ، ّ املطلْب: مبقٔاس غلتاىٕ

 .ّ٘ٓىدٓس امللف بدًٛا مً ّضع تْاشىُ بصا(rad
2


0.2)خالل  ( s) احطب قٔن٘ القْٗ احملسك٘ اللَسبأٜ٘ املتحسض٘ يف ، 

0.5)امللف، ثه احطب شدٗ التٔاز املتحّسض يف امللف حٔح املقاّم٘ الللٔ٘ للدازٗ       ). 

 . ىطتبدل ضلم التعلٔق الطابق مبحْز دّزاٌ شاقْلٕ ثه ىدٓس امللف بطسع٘ شآّ٘ تقابل(
5 Hz


 ، ّ املطلْب: (

 اضتيتر بالسمْش العالق٘ احملددٗ للقٔن٘ اجلربٓ٘ للقْٗ احملسك٘ اللَسبأٜ٘ املتحسض٘ املتياّب٘ اجلٔبٔ٘، ثّه اكتب التابع       

 ل مً ٍرِ القْٗ ّ التٔاز املتحّسض املتياّب اجلٔيب.الصمين لل      

  :الرابعةاملسألة 

rٓبلؼ ىصف قطس دّالب بازلْ ) 10 cm     ( ُمناسز باُ تٔااز كَسبااٜٕ شادت ،)I 5 A     ىعاسض ىصاتُ الطاتلٕ سل حقال ّ ،)

مػياطٔطٕ ميتظه عنْدٖ علٙ مطتْٖ الدّالب شدتُ )
1B 10 T فٔدّز الدّالب بطسع٘ شآّ٘ ثابت٘ تْاتسٍا ،) 

(
10f Hz


:املطلْب ّ ،) 

 .ازضه الصلل، ثه احطب شدٗ القْٗ اللَسطٔطٔ٘ املؤثسٗ يف الدّالب ّ عًّٔ بقٔ٘ العياتس . 

.ٌاحطب عصو القْٗ اللَسطٔطٔ٘ حْل حمْز الدّزا . 
 .٘احطب االضتطاع٘ املٔلاىٔلٔ٘ الياجت . 

( 2. احطب العنل الرٖ ٓقّدمُ الدّالب خالل s .ثّه احطب الطسع٘ اخلطٔ٘ ليقط٘ مً حمٔط الدّالب ،) 

 انتهت األسئلة****

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


