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 درجة( 10)لكل سؤال                                                                                                                                                                                                        :اخرت اإلجابة الصحيحةأواًل: 

 .( 0نواس مرن غري متخامد دورهT( و عندما جنعل )m' = 2m( و )KK' =
2

:( يصبح دوره اخلاص 
 

 

0 0T ' = 4T (b 0 0T ' = 2T (a 

0 0T ' =T (d 0 0T ' = 2T (c 

 .ثابت فتل سلكه ) مقياس غلفانيK( و عندما نغري حساسية املقياس جبعل )K' = 0.2K:فإن ) 

G' = 0.2G (b G' = 2G (a 

G' = 20 G (d G' = 5G (c 

 درجة(  50)لكل سؤال                                                                                                                                                      :من األسئلة اآلتية فقط  أسئلةثالثة أجب عن ثانيًا: 
 . املتخامدانطالقًا من التابع الزمين للمطال يف النواس املرن غري (max 0x X cos t داللة التسارع بتابع ( استنتج 

   .بّين متى يكون معدومًا و متى يصبح أعظميًاو املطال,      

 . ,انطالقًا من جتربة السكتني الكهرطيسية, استنتج عبارة عمل القوة الكهرطيسية املعربة عن نظرية مكسويل 

 .و اكتب نص هذه النظرية     

 . ,انطالقًا من العبارة الشعاعية لقوة البالس الكهرطيسية, استنتج العبارة الشعاعية لقوة لورنز املغناطيسية 

F  ,   B       )و اكتب عناصرها مع رسم يوّضح         ,   v ) باعتبار الشحنة سالبة(). 

 .( انطالقاً من العالقةK x m a  ,).استنتج طبيعة حركة اجلسم املهتز يف النواس املرن, ثم استنتج عالقة الدور اخلاص للنواس املرن 

 ( درجة 110و الثانية  درجة 120 املسألة األوىل)                                                                                                                                                    : حــل املسـائل اآلتية: ثالثًا

3)طوهلفا  نواس فتل غري متخامد مؤلف  مفن سفاف أفقيفة متةانسفة      املسألة األوىل:  m
2

 )       معّلقفة مفن منتصففها بسفلل فتفل يفاقولي

2)ثابت فتله  19 10 m.N .rad  )      مبقفدار ) نزيح الساف عن وضفع تواننهفا اقفقفي باالجتفاه املوجفبrad
2
)    و نرتكهفا دون سفرعة

t) ابتدائية يف اللحظة 0) 2) خاص فتهتز بدور s):واملطلوب , 

 ..استنتج التابع الزمين للمطال الزاوي انطالقًا من يكله العام.   

 .: احسب كتلة الساف علمًا أن 
2
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 . السرعة الزاوية العظمى للساف طويلةاحسب.  

 . بوضع التوانن للمرة اقوىل و الثانيةاحسب نمن مرور الساف. 

 .ننقص طول سلل الفتل لربع قيمته, احسب الدور اخلاص اجلديد للساف. 
8) جنري جتربة السكتني الكهرطيسية, حيث يبلغ طول الساف النحاسية املستندة على السكتني اقفقية: املسألة الثانية cm) , 

2B)و ختضع بكاملها لتأثري حقل مغناطيسي منتظم ياقولي يدته  10 T) 20)يدته كهربائياً تياراً يف الساف , ثمّ منرّر A:واملطلوب ,) 

 .( اكتب عناصر يعاع القوة الكهرطيسيةF اليت ختضع هلا الساف, موّضحًا بالرسم جهة كلٍّ من )(       F  ,   B   ,   I  )  

 , و احسب يدتها     

 .( 12احسب عمل القوة الكهرطيسية إذا انتقلت الساف بسرعة ثابتة m.s ( ملدة )4 s الناجتة(,و احسب االستطاعة امليكانيكية. 

 .( 0.1منيل السكتني فقط عن اقفق بزاوية rad متواننة على السكتني, استنتج عبارة كتلة ساكنة و (, فتبقى الساف 

 .االحتكاك, و احسب قيمتهاقوى  الساف بإهمال     

 . 0.5)احسب قيمة فرف الكمون املطبق على الدارة إذا كانت املقاومة الكلية للدارة ). 
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