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انًادة :انفيسياء وانكيًياء

يدة اإلنجاز

 1ساعت

انًعايم

1

تكتب األجىبت عهى ورقت انتحرير ويسًح باستعًال اآلنت انحاسبت غير انقابهت نهبريجة

انزًش ٍٚاألٔل َ 10 :مظ.
 .1اخزش انجٕاة انصحٛح (َ 1x6مغخ).
 .1.1نٕصف حشكخ أٔ عكٌٕ جغى ٚجت رحذٚذ :
د.يٕضغ انجغى.
ط .انجغى انًشجؼ.ٙ
ة .عجٛؼخ انحشكخ.
أ .عشػخ انجغى.
 .2.1ػُذيب رغٛش عٛبسح ػهٗ يُحذس يغزم ًٙٛثغشػخ صبثزخ ركٌٕ نهغٛبسح حشكخ:
د.يزغبسػخ.
ط .يُحُٛخ.
ة .يُزظًخ.
أ .يزجبعئخ.
 .3.1ػُذيب رذٔس ػجهخ حٕل يحٕس صبثذ فئٌ حشكزٓب:
د.حشكخ إصاحخ
ط .حشكخ إصاحخ دائشٚخ.
ة .حشكخ إصاحخ يغزمًٛٛخ .
أ .حشكخ دٔساٌ.
يُحُٛخ.
ف ٙرٕاصٌ فئٌ نٓبر ٍٛانمٕر: ٍٛ
ٔ
 .4.1إرا كبٌ جغى صهت خبضغ نزأصٛش لٕرٍٛ
د.شذرٍٛ
طَ .فظ خظ انزأصٛش.
ةَ .فظ َمغخ انزأصٛش.
أَ .فظ انًُحٗ.
يخزهفز.ٍٛ
 .5.1رمغغ عٛبسح يغبفخ  d=102,5 kmخالل يذح صيُٛخ  . t= 1h15 minانغشػخ انًزٕعغخ نٓزِ انغٛبسح ْ: ٙ
دV=82 .
ط. V=75,1 km.h-1 .
ةV= 8,1 km.h-1 .
أV=65 km.h-1 .
km.h-1

َ .6.1مم سائذ فضبء ف ٙيشكجزّ إنٗ أحذ األيبكٍ ،جغًب صهجب كزهزّ  ٔ m=87 gلبط ثٕاعغخ دُٚبيٕيزش شذح ٔصٌ
انجغى فْ ٙزا انًكبٌ فٕجذ ْ .P=0,14 Nزا انًكبٌ ْٕ :
د
ط
ة
أ
األسض
صحم
انمًش
انًشزش٘
انًكبٌ
10
10,45
1,61
24,79
شذح انضمبنخ)(N.kg-1
 .2ايأل انفشاؽ ثًب ُٚبعت يٍ انكهًبد اٜرٛخ ( َ 0,25x4مغخ) :
انصحخ  -اإلفشاط  -انغاليخ  -احزشاو  -رغجٛك – حٕادس.
ٚؼزجش....................ف ٙانغشػخ يٍ أْى انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ ......................انغشلٛخ ٔ ..............انؼاليبد
انغشلٛخ ٚحذ يٍ ٔلٕع  .............انغٛش.
 .3رؼزجش سٚبضخ كشح انمذو يٍ انشٚبضبد انز ٙرحضٗ ثشؼجٛخ كجٛشح ف ٙانؼبنى نًب نٓب يٍ فٕائذ رشثٕٚخ ٔصحٛخ ٔيبدٚخ
.
ػُذ رؼبدل انفشٚم ٍٛانًؤْه ٍٛإنٗ َٓبئ ٙدٔس٘ ف ٙكشح انمذو ٚزى انهجٕء إنٗ ضشثبد انجضاء نهحغى ف ٙانُزٛجخ
انُٓبئٛخ نهًجبسح.
ٚضغ الػت كشح انمذو انكشح فَ ٙمغخ انجضاء ػهٗ أسضٛخ انًهؼت ،فزجمٗ ف ٙحبنخ رٕاصٌ حزٗ ٚؼغٙ
انحكى إشبسح اَغالق ضشثخ انجضاء (انشكم جبَجّ).
 .1.3اجشد انمٕر ٍٛانًغجمز ٍٛػهٗ انكشح ْٔ ٙف ٙرٕاصٌَ 1( .مغخ)
 .2.3ػهًب أٌ شذح ٔصٌ انكشح ْ، P=4,3 N ٙحذد خظ انزأصٛش َٔمغخ انزأصٛش نٕصٌ انكشحَ0,5( .مغخ)
 .3.3ثذساعخ رٕاصٌ انكشح ،أٔجذ يًٛضاد انمٕح انز ٙرغجمٓب أسضٛخ انًهؼت ػهٗ انكشحَ1,5( .مغخ).
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انزًش ٍٚانضبََ 6 : ٙمظ.
.1أجت ثصحٛح أٔ خغأَ 0,75x4( .مغخ)

 .1.1سرجخ لذس انمذسح انكٓشثبئٛخ نًكٕاح انًالثظ ْ. 10W ٙ
 .2.1رزحٕل انغبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ عشف جٓبص انزغخ ٍٛإنٗ عبلخ حشاسٚخ.
ًٚ .3.1كٍ انؼذاد انكٓشثبئ ٙيٍ رحذٚذ انغبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ ف ٙرشكٛت كٓشثبئ ٙيُضن.ٙ
 .4.1انٕاط ْٕ انٕحذح انؼبنًٛخ نهغبلخ انكٓشثبئٛخ.

َ .2غجك ث ٍٛيشثغ ٙجٓبص انزغخ ٍٛيمبٔيزّ  Rرٕرشا كٓشثبئٛب  U=220 Vفًٛش ثّ رٛبس كٓشثبئ ٙشذرّ .I=2,5 A

 .1.2أٔجذ لًٛخ  Rيمبٔيخ جٓبص انزغخَ 1( .ٍٛمغخ)
 .2.2احغت انمذسح انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ عشف جٓبص انزغخَ 1( .ٍٛمغخ)
 .3.2أٔجذ انغبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ عشف جٓبص انزغخ ٍٛػُذ اشزغبنّ نًذح صيُٛخ َ 1( .t=10 minمغخ)

انزًش ٍٚانضبنش َ 4 :مظ.
ػهٗ انغشٚك انشاثظ ث ٍٛيذُٚز ،ٍٛرٕجذ لُغشح عٕنٓب  L=400 mنًشٔس انغٛبساد ٔانشبحُبد إنٗ انضفخ
ػُذ يذخم انمُغشح ٔضؼذ انؼاليزبٌ ()2( ٔ )1
األخشٖ نُٓش.
انًًضهزبٌ جبَجّ.
4
ػجشد شبحُخ ٔصَٓب  P= 52000 N= 5,2.10 Nانمُغشح ف ٙيذح صيُٛخ
. t=24 s
()1
.1أػظ يذنٕل كم ػاليخ يٍ انؼاليزَ 2( .)2(ٔ)1( ٍٛمظ)
ْ.2م رى احزشاو انؼاليز ٍٛيٍ عشف عبئك انشبحُخ؟ ػهم جٕاثكَ2( .مظ)
ششٚظ أحًش
َؼغ - : ٙشذح انضمبنخ .g=10 N.kg-1

-

.1t=1000 kg

انتهـــــــــــــــــى

()2
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عُاصر اإلجاتح وسهى انتُقيط
انسؤال

انتًريٍ األول َ 10 :قط

انُقطح

يرجع انسؤال في اإلطار انًرجعي

1.1

د

1

2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
2
1.3
2.3
3.3

ب

1
1
1
1
1
4x0,25
2x0,5
2x0,25
0,5
4x0,25
0,75

يعرفح دانح انذركح ودانح انسكىٌ نجسى صهة تانُسثح
نجسى يرجعي.
يعرفح طثيعح دركح جسى صهة في إزادح.

1.1
2.1
انتًريٍ انخاَي َ 6 :قط

3.1
4.1
1.2
2.2
3.2

عُاصر اإلجاتح

أ
د
د
ب
اإلفراط-انساليح-ادتراو -دىادث
جرد انقىتيٍ
خط انتأحير وَقطح انتأحير
 شرط انتىازٌانًًيساخ األرتعخطأ
صذيخ

0,75

صذيخ

0,75
0,75
2x0,5
2x0,5

خطأ
R=U/I= 88 Ω
P=U.I=550 W
E=P.t=330 kJ

2x0,5

انتًريٍ انخانج:
َ 4قط

1
2

يذنىل كم عاليح
انتىصم إنى+ v=60 km.h-1عذوادتراو عاليح انسرعح انًسًىح تها.
انتىصم إنى  + m=5,2tادتراوانكتهح انًسًىح تها.

2x1
0,25+0,75
0,25+0,75

انتًييس تيٍ دركتي اإلزادح وانذوراٌ.
يعرفح شرط انتىازٌ.
يعرفح تعثير انسرعح انًتىسطح ودساب قيًتها.
يعرفح واستغالل انعالقح .P=m.g
يعرفح تعض قىاعذ انساليح انطرقيح وتطثيقها.
يعرفح انتأحيراخ انًيكاَيكيح.
يعرفح وتذذيذ يًيساخ وزٌ جسى صهة.
يعرفح وتطثيق شرط انتىازٌ.
يعرفح تعض رتة قذر انقذرج انكهرتائيح.
يعرفح أٌ انطاقح انكهرتائيح انًستههكح يٍ طرف جهاز
انتسخيٍ تتذىل إنى طاقح دراريح.
يعرفح دور انعذاد انكهرتائي في تركية كهرتائي يُسني.
يعرفح انقذرج انكهرتائيح وودذتها( انىاط).
يعرفح قاَىٌ أوو تانُسثح نًىصم أويي وتطثيقه.
تذذيذ انقذرج انكهرتائيح انًستههكح يٍ طرف جهاز
تسخيٍ.
يعرفح واستغالل انعالقح .P=U.I
يعرفح واستغالل انعالقح . E=P.t :
تذذيذ انطاقح انكهرتائيح انًستههكح يٍ طرف جهاز
تسخيٍ.
يعرفح تعثير انسرعح انًتىسطح وودذتها في انُظاو
انعانًي
نهىدذاخ ودساب قيًتها تانىدذتيٍ  m.s-1و.km.h-1
يعرفح تعض قىاعذ انساليح انطرقيح وتطثيقها.
انتًييس تيٍ انىزٌ وانكتهح.
يعرفح واستغالل انعالقح .P=m.g

