
 

 يف مادة الفيزياء ورقة عمل

 2018-2017الثالث الثانوي العلمي 
                                                                                                                                                                                                                    : حـل املســـــألة التاليــــة أواًل:

  ظر اخلط البياني و أجب عما يأتي:ان

 ..احسب دور احلركة و سعة احلركة  

 ..استنتج التابع الزمين املمثل لتسارع احلركة  

                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــةثانيًا: 
1Kنابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة ثابت صالبته) = 40 Nm  يثبت من أحد طرفيه و يرتك ليتدىل شاقوليًا و يعلق من طرفه )

m.اآلخر جسمًا كتلته ) 0 2 Kg:و املطلوب , )  

 .( 0استنتج العالقة احملددة لإلستطالة السكونيةx.و احسب قيمتها ,) 

 .حنو األسفل يف االجتاه موجب, ويرتك دون سرعة ابتدائية, و عندما يكون اجلسم يف موضع مطاله يشد اجلسم شاقوليًا 

     (maxX,يكون النابض قد أخذ طوله الطبيعي ) 

 السالب. معتربًا بدء الزمن حلظة مرور اجلسم يف وضع التوازن وهو يتحرك يف االجتاهاستنتج التابع الزمين للمطال      

 .( احسب قوة االرجاع و تسارع اجلسم يف وضع مطالهx 2 cm  على حمور احلركة( و ارسم, ,P a F  

 يف الوضع السابق و احلركة متباطئة.       

 ..احسب السرعة العظمى للحركة طويلة  

 . 2احلركية للجسم يف موضع مطاله )احسب الطاقة cm.) 

 .            .1,احسب الفرتة الزمنية لينتقل اجلسم من حلظة تركه و حتى انعدام سرعته أول مرة 2g 10 ms g   

                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــة: ثالثًا
A.  يف جتربة السكتني الكهرطيسية طول الساق املتدحرجة(20 cm )وشدة احلقل املغناطيسي املنتظم املعامد ملستوي السكتني 

(1 T )( 10وشدة التيار املار فيها A( و عندما منيل السكتني عن األفق )مع بقاء احلقل املغناطيسي شاقولي تتوازن الساق, 30 ) 

 استنتج العالقة احملددة لكتلة الساق و احسب قيمتها.

B. ( 10نأخذ الساق فقط و نعلقها من أحد طرفيها مبحور أفقي عامودي على الساق و منرر فيها تيارًا شدته A) و حنيط نصف ,

 ( وتتوازن, ) ( تتحرك الساق عن الشاقول زاويةT 1الساق األعلى حبقل مغناطيسي منتظم أفقي )عمودي على الساق( شدته )

 ( بداللة نسبة مثلثية. يبّين القوى املؤثرة يف الساق, و استنتج قيمة )ارسم شكاًل 

                                                                                                                                                                                                             : حـل املســـــألة التاليــــة: رابعًا
236إطار مربع الشكل مساحة سطحه )  cm) ( لفة من سلك حناسي معزول, ن10حيوي )فتل رفيع وفق حموره بسلك  هعلق

(,ثّم منّرر يف اإلطار تيارًا 0.1Tشدته )اإلطار الشاقولي و خنضعه حلقل مغناطيسي منتظم خطوط حقله أفقية توازي سطح 

2كهربائيًا شدته )  A( فيدور اإلطار )املطلوب: ( و يتوازن 30 , 

 . .احسب عزم املزدوجة الكهرطيسية املؤثرة يف اإلطار حلظة أمرار التيار و عند توازنه 

 . .احسب عمل املزدوجة الكهرطيسية خالل الدوران السابق 

 ..استنتج العالقة احملددة لثابت الفتل و احسب قيمته 

 ..احسب شدة القوة الكهرطيسية يف كل ضلع من اإلطار عند توازن اإلطار 
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