
 

 االسم:               مذاكرة يف مادة الفيزياء )ميكانيك(                                                                                                                 

 :الشعبة                      2018/  2017الثالث الثانوي العلمي                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                 :اخرت اإلجابة الصحيحةأواًل: 

 .ه حركة توافقية بسيطة جلسم كتلتm  معّلق بنابض ودور حركتهT  جنعل الكتلة ،m'=4m  فيصبح دورهT' : 

A. T ' T B. T ' 2T 

C. TT '
2

 D. T ' 4T 

 . للطاقة:طة، وبإهمال القوى املبّددة يساالهتزاز باهلزازة التوافقية البباالقرتاب من مركز 

A.  .تتحول الطاقة امليكانيكية إىل طاقة حركية B.  .تتحول الطاقة الكامنة إىل طاقة حركية وحرارية 

C.  .تزداد الطاقة الكامنة، وتنقص الطاقة احلركية D.  .تنقص الطاقة الكامنة، وتزداد الطاقة احلركية 

                                                                                                                                               :األسئلة التاليةعن أجب ثانيًا: 
 . استنتج عبارة الطاقة امليكانيكية يف النواس املرن وبّين متى تكون حركية فقط ومتى تكون كامنة فقط مع رسم 

 البياني املوضح لتغريات الطاقة.اخلط      

( انطالقًا من العالقة .( ) "t
KX X
m

 ) برهن أّن حركة اجلسم املعّلق بالنابض يف النواس املرن جيبّية انسحابّية، ثم استنتج

 عبارة دور احلركة.

                                                                                                                                                                                      :تنياآلتيألتني حــل املسـ: ثالثًا
 املسألة األوىل: 

 ،  (cm 20) قطعة مستقيمة طوهلاتهتز حبركة توافقية بسيطة على  (Kg 1) نقطة ماّدّية كتلتها

1Kg.m.s)وكّمّية حركتها العظمى 
20
 )  :باعتبار مبدأ الزمن حلظة مرور النقطة مبطاهلا األعظمي املوجب، املطلوب ، 

 ..احسب نبض احلركة ودورها اخلاص 

 ..استنتج التابع الزمين حلركة النقطة املاّدّية انطالًقا من شكله العام 

 ..عّين قيم اللحظات اليت متر بها النقطة املاّدّية يف مركز االهتزاز للمرة األوىل والثانية باالجتاهني 

 .."احسب قيمة السرعة العظمى "طويلة 

 ..احسب الطاقة امليكانيكية هلذه اهلّزازة 

 . احسب الطاقة احلركّية للنقطة املاّدّية عندما يكون مطاهلا(maxX
X

3
.) 

 . احسب قيمة التسارع وقّوة اإلرجاع عند املرور بنقطة مطاهلا(5 cm). 

 .(0.02) احسب التغري النسيب يف الدور اذا حصل تغري نسيب بالكتلة وقدره 
                                                                                  

 

 املسألة الثانية: 
 (s 1) يهتّز جسم معّلق بنابض مرن مهمل الكتلة حلقاته متباعدة شاقوليًا حبركة توافقية بسيطة بدور خاص

 وهو يتحّرك باالجتاه السالب، املطلوب:(cm 5)وبفرض مبدأ الزمن حلظة مرور اجلسم بنقطة مطاهلا (cm 10) وبسعة اهتزاز 

 . احلركة انطالقًا من الشكل العام.استنتج التابع الزمين ملطال 

 . بفرض أّن كتلة اجلسم املهتزm احسب مقدار االستطالة السكونية للنابض.
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