
 

 اءـــــادة الفيزيـــيف م لــــة عمـــورق

 (8102-8102الثالث الثانوي العلمي )
                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــة: أواًل

ٌابض وسُ وّىن الهتمٛ ثابت صالبتْ )
1K 40 N .m  ْٖثبت وَ أحد طسفْٗ ٔ ٖعمل وَ طسفْ اآلخس جطىًا نتمت ) 

(m 0.1 Kg:املطمٕب ٔ ,) 

 .( ٌٕٛٗ0اضتٍتج العالقٛ احملددٚ لالضتطالٛ الطهx.احطب قٗىتّا ٔ ,) 

 .12) حنٕ األضفن يف االجتآ املٕجب ٔ ٖرتك دُٔ ضسعٛ ابتداٟٗٛ فٗتحسك عمٜ قطعٛ وطتكٗىٛ طٕهلا ٖشد اجلطي شاقٕلًٗا cm): 

A.  ِٕ ٔ ُاضتٍتج التابع الصوين لمىطاه اٌطالقًا وَ شهمْ العاً, وعتربًا بدٞ الصوَ حلظٛ وسٔز املتحسك يف وسنص التٕاش

 ٖتحسك يف االجتآ الطالب.

B. ٕ2ٚ اإلزجاع ٔ احطب تطازع اجلطي يف وٕضع وطالْ )احطب ق cm ) 

C. َازضي عمٜ حمٕز املطاه ناًل و  (P , a , F     ) ( ْيف وٕضع وطالx 0.ٛ  ( ٔ احلسٚ وتباط٠

D. .ٛ ٖم  احطب الطسعٛ العظىٜ لمحسنٛ طٕ

E.  ْ2)احطب الطاقٛ احلسنٗٛ لمجطي يف وٕضع وطال cm) 

F. ٚعداً ضسعتْ أٔه وس كطعّا اجلطي وَ حلظٛ تسنْ ٔ حتٜ ٌا )                            .وا املطافٛ اليتٖ 
2g 10 m.s ) 

                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــةثانيًا: 
A.  20)األفكٗتني  عىٕدًٖا عمٜ الطهتنياملتدحسجٛ الٍحاضٗٛ يف جتسبٛ الطهتني الهّسطٗطٗٛ طٕه الطام cm )   ٔشددٚ احلكدن

10)يف الطام ٔشدٚ التٗاز املاز ( 0.1T)املغٍاطٗط٘ املٍتظي املعاود ملطتٕٙ الطهتني A: املطمٕب ٔ , ) 

 ٕٚالهّسطٗطٗٛ, ٔ اذنس عٍاصسِا, ٔازضي شهاًل ٖبَّٗ جّٛ ). احطب شدٚ الكB , F , I  ) 

 . بإِىاه قٕٝ االحتهاك, ازضي الكٕٝ املؤثسٚ يف وسنص  تتٕاشُ الطام,ف (30عَ األفل )فكط الطهتني وطتٕٙ منٗن

 اضتٍتج نتمٛ الطام.( شاقٕلًٗا , Bعطالٛ الطام )وع بكاٞ )

B.  الطام ٔ منسز فّٗا ٜ ٙ عم ٘ عىٕد َ أحد طسفّٗا مبحٕز أفك ٘ الطابل  تٗازالٌأخر الطام ٔ ٌعمكّا و 1)ٔ حنٗطالهّسباٟ cm)  َو

 ( ٔتتٕاشُ, الطام عَ الشاقٕه شأٖٛ ) تٍحسفف (0.1T)شدتْٖعاود الطام حبكن وغٍاطٗط٘ وٍتظي أفك٘ الكطي املتٕضط 

 ( بداللٛ ٌطبٛ وثمثٗٛ. اضتٍتج قٗىٛ )ٔ ازضي شهاًل ٖبَّٗ الكٕٝ املؤثسٚ يف الطام,

                                                                                                                                                                                                                : حـل املســـــألة التاليــــة: ثالثًا
Bيف جتسبٛ دٔالب بازلٕ لدٍٖا ) 1T , I 20 A , r 10 cm  :املطمٕب ٔ ,) 

 .( ّٛازضي شهاًل ٖبَّٗ عمٜ الدٔالب جB , F , I).ٛٗاحطب شدٚ الكٕٚ الهّسطٗط ٔ , 

 . ٖدٔز الدٔالب بطسعٛ شأٖٛ ثابتٛ تكابن(
10 Hz
)  ,.احطب اضتطاعٛ الدٔالب 

 .٘الطسعٛ اخلطٗٛ لٍكطٛ وَ حمٗط الدٔالب ٔ ِٕ ٖدٔز بالطسعٛ الطابكٛ. احطب التطازع الٍاظى ٔ 
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