
 

 

 االسم:          املذاكــــرة التحريرية الثانية يف الفيزياء                                                                         

             400الدرجة:                              : الشعبة                            2018/  2017الثانوي العلمي     الثاني                                                                                                                  

 كـــــامليكاني
  درجة( 20)                 :                                                                                                                           أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة فقط لكل مما يلي

 .انعكاس موجه عرضية على نهاية مقيدة يرافقه تغّير يف الطور قدره: 

() (d (0) (c  (3
2
)                (b (

2
) (a 

 . 0.06)موجه عرضيه تنتشر على سطح املاء طول موجتها m ) فإن البعد بني نقطتني متتاليتني تهتزان على تعاكس : 

(0.01 m) (d (0.04 m) (c  (0.03 m)                (b (0.06 m) (a 

 درجة(  40 )                                                            :                                                                                                   أجب عن األسئلة اآلتيةثانيًا : 

 ..وازن بني األمواج الطولية و العرضية, و اذكر مثااًل لكل منها 

 . املعربةاكتب العالقة ( عن طول ناقل يف الدرجة.مبّينًا مدلوالت الّرموز ) 

 .يف األمواج املتقدمة على طول وتر, ما العالقة املعّبرة عن أبعاد النقاط اليت تهتز على توافق و النقاط اليت تهتز على تعاكس. 

                                                                                                                                                                                                        :تني  التاليــــتنيحـل املســـــأل: ًاثالث

h)يراد وضع قمر صناعي على ارتفاع املسألة األوىل:  3600 Km) درجة( 70)                    عن سطح األرض 

0R)فإذا علمت أّن  6400 Km)  1)و

0g 10 m.s )املطلوب ,:  

 . استنتج ثّم احسب السرعة الواجب إكسابها للقمر حتى يتحرك حركة دائرية منتظمة.

 . احسب دور القمر. 

 . إذا أردنا للقمر أن يبقى فوق مداره, كم جيب أن يكون دوره.

 قطار أمواج يعّبر عنه بالعالقة :املسألة الثانية:  2y 3 10 cos 50 t 4                                  (70 )درجة 

 . اوجد سعة االهتزاز, و تواتر االهتزاز. 

 .  20)طول املوجة علمًا أن النقطة تبعد عن املنبع cm). 

 . .احسب سرعة االنتشار 

 



 

 

 الكهربـــــــاء
  درجة( 30)                                                                                                   أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة فقط لكل مما يلي:                                                                                 

 .ملف دائري نصف قطره (r( يتولد يف مركزه حقل مغناطيسي شدته )B( عندما منرر يف سلكه تيارًا شدته )I ) 

'1rو عندما جنعل )      r
2

( و )I ' 4 Iتصبح شدة احلقل اجلديدة ): 

(B' 2 B) (d (B' B) (c  (B' 8 B)                (b (B' 4 B) (a 

 .25) وشيعة مؤلفة من طبقتني طوهلا cm )( 1و قطر سلكها mmفإن عدد لفاتها الكلية هو ) : 

Nلفة) 500) (d (لفةN 1000) (c (لفةN 250) (b (لفةN 100) (a 

 . لفة)يف الشكل اجملاورN 10   )  ,(r 4 cm)  ,(d 10 cm) 

 :فإذا كانت حمصلة احلقلني يف مركز امللف معدومة فإن      

(1 2I 4 I) (d (1 2I 2 I) (c  (1 2I I)                (b (1 2I 25 I) (a 

 درجة( 50)                                                                                                                                                                             :                 اآلتيني السؤالنيأجب عن ثانيًا : 
 . املغناطيسي, و اكتب خصائصهاعّرف خطوط احلقل.

  
 .( اكتب عناصر شعاع احلقل املغناطيسي املتولد يف مركز ملف دائري جيتازه تيار متواصل شدتهI , موّضحًا بالرسم ) 

 و بّين كيف حنّدد وجهي امللف الشمالي و اجلنوبي.      

                                                                                                                                                                                (للثانية درجة 60لألوىل,  درجة60 )                                                                                  :حـل املســـــألتيــــن اآلتيـــــتنيًا: لثثا

 املسألة األوىل: 

1)سلكان متوازيان البعد بينهما  m)  2)جيتازهما تياران متواصالنI 2 A),(1I 4 A) :و جبهة واحدة, و املطلوب 

 . احسب شدة احلقل املغناطيسي املتولد يف منتصف املسافة بني السلكني.

 . (إذا وضعت إبرة بوصلة صغرية يف تلك النقطة, فاحسب زاوية احنرافها عن منحاهاHB( علمًا أن )5

HB 2 10 T ). 

 . حّدد بعد النقطة عن السلك األول اليت تنعدم فيها حمصلة احلقلني.

 املسألة الثانية:
50)وشيعة طوهلا  cm)  لفة  (1000)حتوي 

4)قطرها  cm)  2)وقطر سلكها mm)  

4)جيتازها تيار متواصل شدته  A):و املطلوب , 

 . احسب طول سلك الوشيعة.

 . احسب عدد لفات طبقة واحدة. 

 . احسب عدد طبقاتها.

 .  مركزها, وحّدد جهته على الرسماحسب شدة احلقل املغناطيسي املتولد يف. 

 . نضاعف عدد لفات الوشيعة و ننقص التيار لنصف ما كان عليه, كم تصبح شدة احلقل املغناطيسي يف مركزها؟ 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 
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 االسم:          املذاكــــرة التحريرية الثانية يف الفيزياء                                                                         

             400الدرجة:             الثالثة: الشعبة                            2018/  2017الثاني الثانوي العلمي                                                                                                                      

 كـــــامليكاني
  درجة( 30)                                                                                                   أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة فقط لكل مما يلي:                                                                                 

 .إذا كان الزمن الال(1زم لبلوغ الذروة يف القذف املائل حنو األعلىt( فإن زمن الوصول إىل نقطة املدى األفقي )2t): 

(2 1t 4t) (d (2 1t 2t) (c  (2 1
1t t
4

)                (b (2 1
1t t
2

) (a 

 . عن سطح األرض )إذا كان ارتفاع القمر الصناعيR hفتكون شدة حقل اجلاذبية على هذا االرتفاع ) : 

(0
h

g
g

4
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(d (h 0g 2 g) (c  (0
h

g
g

2
)                

(b (h 0g g) (a 

 .5) حندث اضطرابًا على سطح املاء بتواتر Hz( فتنتشر األمواج على سطح املاء بسرعة )10.2 m.s :فيكون طول املوجة ) 

(0.2 m) (d (0.5 m) (c  (0.3 m)                (b (0.04 m) (a 

2لتكن النقطتان )ثانيًا :  1M , Mدرجة(  30)                                                                                                      :                         ( من حبل مرن, و املطلوب 
 .اذكر شرط اهتزاز النقطتان على توافق. 

 .اذكر شرط اهتزاز النقطتان على تعاكس. 

 درجة(  20)                                                                                                                            :                         اكتشف العبارة اخلاطئة من العبارات اآلتيةًا : لثثا
 .األمواج الكهرطيسية ال حتتاج إىل وسط مادي النتقاهلا. 

 .( 0قانون التمدد الطوليL V t  ). 

 . طول املوجة: هي املسافة اليت يقطعها االهتزاز خالل دور واحد. 

                                                                                                                                                                                (للثالثة درجة 50 للثانية ,  درجة 40 لألوىل,  درجة 30)                                                          :حـل املســـــائــل الثــالث اآلتيـــــة: رابعًا

1L) سلك حناسي طولهاملسألة األوىل:  60 m ) 1)عند الدرجةt 20 C) , املطلوب: و 

2t)عندما تبلغ درجة حرارته  (L) أوجد الزيادة يف طول السلك 40 C) . 

6)علمًا أن عامل التمدد الطولي للنحاس 117 10 C  ) 

 (x)من هذا الوسط تبعد مسافة  (N)لنقطة  (Ny)يف وسط مرن, تعطى معادلة املطال  تنتشر حركة جيبيةاملسألة الثانية: 

)عن منبع األمواج باملعادلة:  Ny 0.04 cos 100 t x  ):و املطلوب , 

 . حّدد قيمة سعة احلركة.

 .  تواتر حركة املنبعحساب. 

 . حساب طول املوجة املنتشرة يف الوسط املرن.

 . حساب سرعة انتشار األمواج يف الوسط املرن. 

120)نقذف كرة صغرية من سطح األرض بسرعة ابتدائية : الثالثةاملسألة  2 m.s )  (45)حنو األعلى, يصنع حاملها زاوية 

O)مع احملور  x):و املطلوب , 

 . ( ادرس حركة القذيفة, و ادرس التوابع الزمنية على احملورينO x ,O yو استنتج معادلة حامل املسار , ).

 . احسب الزمن الالزم لتصل القذيفة إىل الذروة. 

 . احسب ارتفاع الذروة عن سطح األرض.

 . 2)                 .احسب الزمن الالزم لتصل القذيفة إىل األرض بدءًا من حلظة القذفg 10 m.s ) 

 



 

 

 الكهربـــــــاء
  درجة( 30)                                                                                                   أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة فقط لكل مما يلي:                                                                                 

 .ملف دائري نصف قطره (r( يتولد يف مركزه حقل مغناطيسي شدته )B( عندما منرر يف سلكه تيارًا شدته )I ) 

'1rو عندما جنعل )      r
2

( و )I ' 4 Iتصبح شدة احلقل اجلديدة ): 

(B' 2 B) (d (B' B) (c  (B' 8 B)                (b (B' 4 B) (a 

 .25) وشيعة مؤلفة من طبقتني طوهلا cm )( 1و قطر سلكها mmفإن عدد لفاتها الكلية هو ) : 

Nلفة) 500) (d (لفةN 1000) (c (لفةN 250) (b (لفةN 100) (a 

 . لفة)يف الشكل اجملاورN 10   )  ,(r 4 cm)  ,(d 10 cm) 

 :فإذا كانت حمصلة احلقلني يف مركز امللف معدومة فإن      

(1 2I 4 I) (d (1 2I 2 I) (c  (1 2I I)                (b (1 2I 25 I) (a 

 درجة(50)                                                                                                                                                                      :                         اآلتينيالسؤالني  أجب عنثانيًا : 
 . املغناطيسي, و اكتب خصائصهاعّرف خطوط احلقل.

  
 .( اكتب عناصر شعاع احلقل املغناطيسي املتولد يف مركز ملف دائري جيتازه تيار متواصل شدتهI , موّضحًا بالرسم ) 

 و بّين كيف حنّدد وجهي امللف الشمالي و اجلنوبي.      

                                                                                                                                                                                (للثانية درجة  60لألوىل,  درجة60 )                                                                                 :تنياآلتيـــــ تيــــنلحـل املســـــأ: ًالثثا

 املسألة األوىل: 

1)سلكان متوازيان البعد بينهما  m)  2)جيتازهما تياران متواصالنI 2 A),(1I 4 A) :و جبهة واحدة, و املطلوب 

 .  بني السلكنياحسب شدة احلقل املغناطيسي املتولد يف منتصف املسافة.

 . (إذا وضعت إبرة بوصلة صغرية يف تلك النقطة, فاحسب زاوية احنرافها عن منحاهاHB( علمًا أن )5

HB 2 10 T ). 

 . حّدد بعد النقطة عن السلك األول اليت تنعدم فيها حمصلة احلقلني.

 املسألة الثانية:
50)وشيعة طوهلا  cm)  لفة (1000)حتوي  

4)قطرها  cm)  2)وقطر سلكها mm)  

4)جيتازها تيار متواصل شدته  A):و املطلوب , 

 . احسب طول سلك الوشيعة.

 .  طبقة واحدةاحسب عدد لفات. 

 . احسب عدد طبقاتها.

 . احسب شدة احلقل املغناطيسي املتولد يف مركزها, وحّدد جهته على الرسم. 

 . نضاعف عدد لفات الوشيعة و ننقص التيار لنصف ما كان عليه, كم تصبح شدة احلقل املغناطيسي يف مركزها؟ 

www.alandalos-school.com                      Tel. 2218807                    info@alandalos-school.com 
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