
 الصفحة األولى
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 (1165656511المدرس محّمد ناصر استانبولي هاتف )

   / م1114ـ  1113لدورة /  وفق المنهاج الحديثللفيزياء  نموذج امتحاني

 أجب عن األسئلة التالية : 
                ة( درج 20)                             :لكل مما يأتي وانقلها إلى ورقة إجابتك : اختر اإلجابة الصحيحة أولا 

من  2vفتكون سرعة خروج الماء  1v, وسرعة جريان الماء عند تلك الفوهة ,   1sخرطوم مساحة مقطعه عند فوهة دخول الماء فيه  ـ 1

 مساوية :  1s  = 0.25 2sنهاية الخرطوم حيث مساحة المقطع  

       v1 1/2د(    v1 4                                      ج(                             v1 1/4ب(                           v1أ(    

 يتم التحكم بشدة إضاءة شاشة راسم الهتزاز اإللكتروني بواسطة التحكم :  -1
 د( بتوتر الجملة الحارفة .      ( بالتوتر السالب المطبق على الشبكة .ج     ب( بالتوتر المطبق على المصعد .      أ( بدرجة حرارة المهبط .     

ا   (  درجة لكل سؤال 30)                                                 من األسئلة الآلتية :  سؤالين فقطأجب عن  :ثانيا
ا باستخدام العالقات الرياضية لكل مما يأتي : -1  أعط تفسيراا علميا

(a القاا من تابعه الزمنيعالقة التسارع في النواس المرن انط استنتج  )( 0max  twCOSXX    وحدد األوضاع التي      

ا       ا           1يكون فيها التسارع  آ( أعظميا  1ب( معدوما
(b . فسر عمليا باستخدام العالقات الرياضية المناسبة : تبدي الوشيعة ممانعة كبيرة للتيارات عالية التواتر 
 لصوت البسيط الذي ر االطرفين من الناحية الهتزازية استنتج مع الشرح العالقة المحددة لتوات شابهم متكيف نجعل مزماراا ذا ف -1

 1, ثم بين كيف يصدر المزمار مدروجاته المختلفةيصدره هذا المزمار بدللة طوله      
 ة.    مفتوحتحريضية في حالة دارة التجربة السكتين  اشرح مع الرسم التعليل اإللكتروني لنشوء القوة المحركة الكهربائية التحريضية في -3
 استنتج أقصر طول موجة لألشعة السينية , ثم اذكر ثالث خواص من خوصها دون شرح .  -4

ا لثثا  (  درجة لكل سؤال 40األسئلة الآلتية :                                                       ) سؤالين من أجب عن  :ا

 استنتج شدة دافعة أرخميدس .  ρكتلنه الحجمية في سائل متوازن ليذوب فيه  hارتفاعه   Sسطح مقطعه  جسم اسطواني نغمر  -1

0 انطالقاا من العالقة  -1   استنتج زاوية دوران المقياس الغلفاني عندما نمرر فيه تيار شدتهI  ثم أوجد ثابت ,

 نزيد حساسية المقياس . المقياس الغلفاني , وكيف 

انطالقا من العالقة   -3    0
1







q
C

qRqL                 استنتج العالقة المحددة لالهتزازات الحرة للدارة المهتزة , ثم استنتج عالقة 

 تومسون ) الدور الخاص ( .      
الطاقة الكامنة والطاقة الحركية في وضع التوازن وفي الوضعين  استنتج عبارة الطاقة الميكانيكية للنواس المرن , ثم بين قيمة كل من -4

 المتطرفين .

ا بعار  ( درجة   230)                                                                       :حل المسائل الآلتية  :ا

 المسألة األولى:

A  )قطره نصف متجانس قرص من ثقلي نواس يتألفmr
6

1
 أفقي محور حول شاقولي مستو   في ينوس أن يمكنه 

 .الشاقولي مستويه على وعمودي محيطه من بنقطة يمر

دة العالقة استنتج1.       عالقة من انطالقا   الصغيرة، السعات حالة في قطره نصف بداللة للنواس الخاص للدور المحد ِّ

  .قيمته احسب ثم بالرموز الثقلي للنواس الخاص الدور      

 .النواس لهذا المواقت البسيط الثقلي النواس طول احسب. 2

   لسرعته المحدٌدة العالقة استنتج ابتدائية، سرعة دون نتركه 060بزاوية الشاقولي توازنه وضع عن القرص يحنز3.

 .قيمتها احسب ثم زبالرمو بالشاقول مروره لحظة  الزاوية       

B( 14108ه فتل ثابت شاقولي فتل بسلك مركزه من القرص نعلق  mNradK    وضع عن القرص ندير فتل، نواس مكونا 

   s. T = 4بدور فيهتز t  =  0 اللحظة في  ابتدائية سرعة دون ونتركه 030 بزاوية السلك حول أفقيا   توازنه      

 .محوره حول القرص عطالة عزم احسب 1. 

 .الزاوي للمطال العام الشكل من انطالقا   القرص لحركة الزمني التابع استنتج 2. 

     .التوازن وضع في مروره لحظة للقرص الحركية الطاقة احسب 3. 

ا            أن عزم عطالة القرص حول محور يمر من مركزه   علما
2

2

1
mrI c                 2و-g = 10 ms    

 



 الصفحة الثانية
 (1 ) 

 
 :الثانية المسألة 

 .كاف   ارتفاع من ساكن هواء في ابتدائية سرعة بدون m =  g كتلتها 2cm قطرها نصف األلمنيوم من فارغة كرة تسقط 

   أن باعتبار يةالحد لسرعتها المحددة العالقة مستنتجا   الحدية سرعتها إلى الكرة وصول مراحل ادرس 1.
225,0 SVFr                  

 .قيمتها احسب ثم    

 .    msV = 5-1   سرعتها فيها تبلغ التي اللحظة في الكرة حركة تسارع احسب 2.

 لمادتها الحجمية والكتلة – نفسه بالقطر – مصمتة الكرة كانت إذا الحدية السرعة قيمة تصبح ماذا 3.
3.7,2  cmg   

 
 المسألة الثالثة :

 مأخذ لتيار متناوب جيبي التوتر اللحظي بين طرفيه  VolttCOSu 1002150  نصل طرفي المأخذ بدارة تحوي على التسلسل

HLووشيعة مقاومتها مهملة ذاتيتها   ΩR = 30 مقاومة صرفة
5

2
  : المطلوب  حساب 

 طرفي المأخذ , وتواتر التيار ؟ التوتر المنتج بين  -1
 ردية الوشيعة .  -1
 الممانعة الكلية للدارة .  -3
 الشدة المنتجة للتيار المارة في الدارة .  -4
 عامل استطاعة الدارة , والستطاعة المتوسطة المستهلكة فيها . -6

 ى توافق مع التوتر المطبق , المطلوب : تجعل الشدة عل Cنضيف إلى الدارة السابقة على التسلسل مكثفة مناسبة سعتها  

 حساب الشدة المنتجة للتيار في هذه الحالة .  -1

  Cحساب سعة المكثفة المضافة   -1

FC مؤلفة من ضم مجموعة من المكثفات المتماثلة لكل منها سعة  Cإذا كانت المكثفة السابقة  -3 4/ 10
4

1 


 حدد طريقة ضم     

 ت , ثم احسب عددها . هذه المكثفا   
  نعيد وصل المكثفة مع الوشيعة السابقة على التفرع احسب شدة التيار المار في المقاومة في هذه الحالة باستخدام انشاء فرينل , وماذا   -4

 تسمى هذه الحال .    

 
 المسألة الرابعة :

    شدة الحقل المغناطيسي المؤثرة شاقولياا على السكتينو (  cm = 8Lفي تجربة السكتين الكهرطيسية يبلغ طول الساق النحاسية )

(T 2-= 10B  )  ( نمرر تيار شدتهA 20 ( فتنتقل الساق خالل ثانيتين بسرعة ثابتة )1-m.s 2 ) :المطلوب                           

                    اكتب عناصر القوة الكهرطيسية المؤثرة مع الرسم .   -1
 .  عبارة عمل القوة الكهرطيسية المؤثرة تم احسب قيمته استنتج ـ 1
 .احسب قيمة اإلستطاعة الميكانيكية الناتجة  ـ3
 

 مع تمنياتي بالتوفيق                                 انتهت األسئلة                                                        


