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 عالمة( 30السؤال االول : اختر االجابة الصحٌحة فٌما ٌلً : )

 : لـالوسادة الهوائٌة اثناء حدوث تصادم لسٌارة  انتفاخ (1

 ب(توزيع القوة على مساحة اكبر فيقل ضغطها       أ(زيادة زمن تاثير القوة وبالتالي  زيادة القوة المؤثرة     

 ج(تقليل زمن تاثير القوة وبالتالي  زيادة القوة المؤثرة            د(توزيع القوة على مساحة اقل فيقل ضغطها

( . احسب معتمدا على الرسم 4kgاثرت لوة متغٌرة كما فً الشكل المجاور فً جسم ساكن كتلته ) (2

نهاٌة الثانٌة الرابعة والطالة الحركٌة للجسم عند نهاٌة فترة تاثٌر الموة فان سرعة الجسم فً 

 على الترتٌب ؟

 (4m/s , 32j(    د()16m/s , 32j(    ج()4m/s , 16j(         ب()4m/s , 4j)أ(

 النظام المعزول هو النظام الذي تؤثر فٌه لوى : (3

 لية وخارجية           د(دورانية    أ(خارجية فقط              ب(داخلية فقط        ج( داخ

 من ملحمات المدرج الهوائً : لٌستفً تجربة حفظ الزخم ، واحدة مم ٌاتً  (4

 أ(العربات والبطاقات الخاصة بها         ب(البوابات الضوئية         ج(مضخة الهواء          د(المغانط

ساكنة فتتحرن االخٌرة بسرعة تساوي نصف السرعة االبتدائٌة للكرة ( اصطداما راسٌا مرنا بكرة ثانٌة 3kgتصطدم كرة كتلتها ) (5

 االولى وباالتجاه نفسه . ما هً كتلة الكرة الثانٌة ؟      

 (1.5kg(                            د()4.5kg(                            ج()6kg(                        ب()3kgأ()

( ، علك ثمل عند (25cmمسطرة مترٌة منتظمة متماثلة ترتكز على نمطة عند التدرٌج  (6

 ( للمسطرة فاتزنت افمٌا كما فً الشكل المجاور . نستنتج ان :0cmالتدرٌج )

 ب( كتلة المسطرة اكبر من كتلة الثقل           أ(كتلة المسطرة = كتلة الثقل         

                    كتلته اكبرال يمكن تحديد ايهما د(     ج( كتلة المسطرة اقل من كتلة الثقل     

االلتراب من   المطة، اذا بدات  لطةعلى طرفه دوار وٌدور حول محور ثابت ٌمر فً مركزه وعمودي على سطحه ومنتظم لرص  (7

 : )التسارع،الزخم( على الترتٌبالمعزول المكون من المرص والمطة للنظام  مركز الدوران فان الزخم الزاوي والتسارع الزاوي

 )يبقى ثابت ، يقل(د()يبقى ثابت ، يزداد(              ج()يقل ، يقل(             ب()يزداد ، يزداد(                أ(

خالل نفس  Bاربعة  اضعاف التغٌر فً زخم الجسم  Aٌتحركان حركة دورانٌة ، اذا كان التغٌر فً زخم الجسم  A , Bجسمان  (8

 فان : Bنصف عزم المصور الذاتً للجسم  Aالفترة الزمنٌة ، وكان عزم المصور الذاتً للجسم 

 αA =αB د(          αA =4αB ج( αA =8αB           ب(          αA =2αB أ(

االول تساوي ثالثة امثال لدرة المصباح الثانً . ان نسبة تٌار مصباحان ٌتصالن مع مصدري جهد متماثلٌن ، لدرة المصباح  (9

 االول الى تٌار الثانً ونسبة مماومة االول الى الثانً على الترتٌب هما :

 , 3(                   ب()3 , 3أ()
 

 
 (3 , 1د()            (        6 , 3(                   ج()

( 2V( وعند زٌادة فرق الجهد بٌن طرفٌه الى )I( كان التٌار الكهربائً المار فٌه )V)عند توصٌل طرفً موصل مع فرق جهد  (11

 نستنتج من ذلن ان الموصل : (4Vمع ثبات درجة حرارة الموصل اصبح التٌار )

 الفلزد(                                  فلزج(                                الأوميب( أ(أومي               

 

  40  



فً تجربة لمٌاس المماومة الداخلٌة والموة الدافعة الكهربائٌة لبطارٌة استخدمت مماومة متغٌرة  (11

ووصلت مع بطارٌة ووصل بٌن طرفً البطارٌة فولتمٌتر فحصلنا على المراءات المبٌنة فً الجدول 

)أوم( والموة الدافعة الكهربائٌة بوحدة )فولت( على المجاور . ان ممدار المماومة الداخلٌة بوحدة 

  الترتٌب :

 (12 , 4د()                             (4 , 1.5ج()                      (      4 , 2ب()                 (            6 , 1.5)أ(

ٍح تضرب االرض هي جهتً لوحظ اى الجسٍواخ القادهح هي الفضاء الخارجً لوالتً تعرف تاالشعح الكوً (21

 :ال تصل الى االرض . لوًالحظ اى  (Bهحٍط خط االستواء هثل الجسٍن )لوهي القطثٍي 

 ال ٌصالن االرض  A , Bالجسٌمان  ٌصالن االرض                                   ب( A , Bأ(الجسٌمان 

 ٌصل االرض فمط  Bٌصل االرض فمط                                      د(الجسٌم   Aالجسٌم ج(

 

 احدى المواد التالٌة غٌر لابلة للتمغنط : (13

 ب(النيكل                     ج(الكوبالت                           د(النحاس                    والحديدأ(النيوديميوم 

 علٌها عزم الثنالطبً : من العوامل التً ٌعتمد (14

 مساحة الملف                ب(عزم الدوران                ج(المجال المغناطيسي     د(الزاوية بين متجه المجال والسطحأ(

( فسلن 0.2Tعمودٌا داخل مجال مغناطٌسً منتظم ممداره  ) (27kg-10×1.6( وكتلته )19C-10×1.6لذف بروتون شحنته ) (15

فان سرعة البروتون بوحدة  (108C/kg×1( . اذا علمت ان الشحنة النوعٌة للبروتون )0.1mنصف لطره )مسارا دائرٌا 

(m/s: ) 

 (106×2(                   د( )106×1(                ج( )108×2(                   ب( )108×1أ( )

 

 عالمات( 10) السؤال الثانً :

( لابلة للدوران حول محور ٌمر فً مركزها وعمودي 10cm( ونصف لطرها )40kgلرص دائري منتظم ومتماثل كتلته ) (1

اذا اصبحت سرعتها الزاوٌة ، كما فً الشكل F1 ( ،F2=15N )على سطحها ، بدات الحركة من السكون تحت تاثٌر لوتٌن 

(50rad/s( خالل )2s(       : احسب . )I=
 

 
 mr

 عالمات( 4)  (2

 للبكرة ؟ الطالة الحركٌة الدورانٌة (أ 

 التسارع الزاوي للمرص ؟ (ب 

 ؟ F1ممدار الموة  (ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 8 (Ωالمماومة )

 6 8 (Vفرق الجهد )



 احسب :موصالن مستمٌمان متوازٌان ٌحمل كل منهما تٌارا كهربائٌا باتجاه داخل الصفحة كما فً الشكل المجاور .  (2

الموة التً ٌؤثر بها الموصل الثانً فً وحدة االطوال من الموصل  (أ 

  ؟االول ممدارا واتجاها 

 ( ممدارا واتجاها ؟Pصل عند النمطة )المجال المغناطٌسً المح (ب 

             عالمات( 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )عالمتٌن( . احسب : (I=2Aمعتمدا على الشكل المجاور ، حٌث ) (3

 ( ؟aجهد النمطة ) (أ 

 المدرة الكهربائٌة المستهلكة فً البطارٌة ؟ (ب 
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 انتهت االسئلة
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