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 درجة( 20)لكل سؤال                                                                                                                                                                                                        :اخرت اإلجابة الصحيحةأواًل: 

 . َٕسنص ايتٛاشٕ تهٕٛ طبٝع١ احلسن١ املطتك١ُٝ:اثٓا٤ اقرتاب اجلطِ يف ايٓٛاع املس َٔ
 

 

 (a                                .َتطازع١ باْتظاّ (b َتباط١٦ (c َتطازع١ (d َٓتظ١ُ

 . 5)يف دٚالب بازيٛ يدٜٓا 1f Hz , F N , r 0.1 m
2

  


 :بايٛاط تطاٟٚ َكدز٠(  Pفتهٕٛ االضتطاع١ املٝهاْٝه١ٝ ) (

4 d) 1
4

 c) 1 b) 1
2

 a) 

 درجة(  40)لكل سؤال                                                                                                                                                     :من األسئلة اآلتية ثالثة أسئلة فقطأجب عن ثانيًا: 
 . بدالي١ )اْطحاب١ٝ يف ٖصاش٠ جٝب١ٝ اضتٓتخ عباز٠ ايطاق١ املٝهاْٝه١ٝ, maxK X ). 

 .انتب ايعباز٠ ايػعاع١ٝ يك٠ٛ يٛزْص, ٚاذنس عٓاصسٖا. 

 . اْطالقًا َٔ جتسب١ ايطهتني ايهٗسطٝط١ٝ, اضتٓتخ عباز٠ عٌُ ايك٠ٛ ايهٗسطٝط١ٝ املعرب٠ عٔ ْظس١ٜ َانطٌٜٛ, ٚاذنس 

 .ْص ْظس١ٜ َانطٌٜٛ      

 . َٔ يف ْٛاع ايفتٌ ٚ اْطالقًا(.K I    ) ًٓٛاعاخلاص يدٚز ايعباز٠ اضتٓتخ دٚزا١ْٝ ثِ جٝب١ٝ بسٖٔ إٔ احلسن١.   

                                                                                                                                                                                              : حــل املسـائل اآلتية: ثالثًا

 درجة( 70)املسألة األوىل: 
m)تتحسى ْكط١ َاد١ٜ نتًتٗا  0.1 Kg ) :َرت حسن١ جٝب١ٝ اْطحاب١ٝ َطاهلا x 0.2 cos t

2
    :ٚاملطًٛب 

 .دٚز احلسن١ , تٛاتس احلسن١ , طٍٛ ايكطع١ املطتك١ُٝ اييت حتدث عًٝٗا احلسن١.   
 . اإلزجاع , ٚغد٠ ايتطازع يف ايًحظ١ )غد٠ ق٠ٛt 0 s). 

 .( ٘0.احطب ايطاق١ احلسن١ٝ يًحطِ يف َٛضع َطاي 1 m). 

 درجة( 70)املسألة الثانية: 

m.)ضام َتحاْط١ نتًتٗا  0 06 Kg0.) ا(طٛهل 2 m )   َٔٓتصقفٗا بطقًو فتقٌ غقاقٛيٞ َجبقه أعقالٙ, ْقدٜس ايطقام         تعًقل َق

  ٞ ٛ  أفكق 1) حٍٛ ضًو ايفتٌ يف َطقت
4

t)ٚ تقرتى يف ايًحظق١   ( دٚز٠ 0)     ( 2دٕٚ ضقسع١ ابتدا٥ٝق١ فتٗتقص بقدٚز s) ,   ّبفقس  إٔ عقص

C/صفٗا عُٛدًٜا عًٝٗا )عطاي١ ايطام حٍٛ حمٛز َاز َٔ َٓت

21I m
12  ,):ٚاملطًٛب 

 . ثابه فتٌ ضًو ايتعًٝل.احطب  

 . ٍغهً٘ ايعاّايصاٟٚ اْطالقًا اضتٓتخ ايتابع ايصَين يًُطا َٔ . 

 .ايصا١ٜٚ يًطام حلظ١ َسٚزٖا األٍٚ يف ٚضع ايتٛاشٕ. احطب ايطسع١ 

 درجة( 100): الثالثةاملسألة 

6يف١ َٔ ايٓحاع طٛي٘ ) (100َطتطٌٝ َٔ )ٜتأيف إطاز  cm( ٘عسض ٚ )5 cm َعًل غاقٛيًٝا بطًو عدِٜ ايفتٌ َٔ َٓتصف )

0.5عسض٘ ايعًٟٛ, ٜٚؤثس ع٢ً اإلطاز حكٌ َغٓاطٝطٞ َٓتظِ أفكٞ غدت٘ ) T ِ٘ر  قسرز       ( خطٛط حكًق٘ تقٛاشٟ َطقت٣ٛ اإلطقاز, ثق

5تٝازًا نٗسبا٥ًٝا غدت٘ ) A:ٚاملطًٛب ,) 

 . احطب غد٠ ايك٠ٛ ايهٗسطٝط١ٝ يف أحد ايطًعني ايػاقٛيٝني يإلطاز, ٌٖٚ تبك٢ ٖرٙ ايػد٠ ثابت١ أثٓا٤ ايدٚزإ ,ٚ ملاذا؟ 

 .( 30بعد إٔ ٜدٚز اإلطاز )ثِ املؤثس٠ يف اإلطاز حلظ١ إَساز ايتٝاز  احطب عصّ املصدٚج١ ايهٗسطٝط١ٝ 

 . إىل ٚ ضع ايتٛاشٕ املطتكس.)حلظ١ إَساز ايتٝاز( احطب عٌُ املصدٚج١ ايهٗسطٝط١ٝ عٓد اْتكاٍ اإلطاز َٔ ٚضع٘ ايطابل 

 . ٚ ٝاز ايطابل  )ْكطع ايت ٝازجدٜد غد٘ت 3J سز ت 2 10 A )( ٞ ثابه فتً٘ ٛي ٌ غاق ًٝل بطًو فت ٍ ضًو ايتع 3ْطتبد 15 10 m.N .rad )  

      (١ٜ ٚز اإلطاز شٚا ٞ ايعالق١ احملدد٠ يقِ ) ('فٝد ٚزْا ٕ ايد ٛاش ٔ غسط ايت طالقاًَ  ٓتخ ْا , اضت ٛإش ٜت ٗا. ('صغري٠ٚ  ُت ٚاحطب قٝ  , 
~~~~
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 درجة( 20)لكل سؤال                                                                                                                                                                                                        :اخرت اإلجابة الصحيحةأواًل: 

 .يف حسن١ جٝب١ٝ اْطحاب١ٝ يف َٛضع َطاي( ٘x( ٕنا )K
1E E
4

( ٕفإ )x)
 

: 

max
1 X
4

 d) max
3 X
4

 c) 
max

3
X

2
 b) maxX

2
 a) 

 .إٕ ج١ٗ ق٠ٛ يٛزْص ( ٕٚاملطبك١ ع٢ً اإليهرتe: ٖٞ ٌنُا يف ايػه ) 

 (a حنٛ ايٝطاز (b حنٛ ايُٝني (c حنٛ األع٢ً (d حنٛ األضفٌ

 درجة(  40)لكل سؤال                                                                                                                                                     :من األسئلة اآلتية ثالثة أسئلة فقطأجب عن ثانيًا: 
 . َِع ايسضِ.اذنس عٓاصس ايك٠ٛ ايهٗسطٝط١ٝ, انتب ايعباز٠ ايػعاع١ٝ يكإْٛ البالع ث 

 .( َٔ بد٤ًاF K x  .يف ايٓٛاع املسٕ, اضتٓتخ عباز٠ دٚز االٖتصاش ) 

 ..اضتٓتخ ايعالق١ احملدد٠ يعٌُ ايك٠ٛ ايهٗسطٝط١ٝ املعرب٠ عٔ ْظس١ٜ َانطٌٜٛ, ٚ اذنس ْص ايٓظس١ٜ 

 .ِاخلطٛط ايبٝا١ْٝ يهٌ  انتب عباز٠ ايطاق١ احلسن١ٝ ٚ ايها١َٓ املس١ْٝٚ ٚ ايطاق١ املٝهاْٝه١ٝ يف ايٓٛاع املسٕ, ٚازض 

      ( َٔ, PE E ٔنٝف تتغري ٖرٙ ايطاقات أثٓا٤ االٖتصاش.( , ٚبٝر 

                                                                                                                                                                                            : حــل املسـائل اآلتية: ثالثًا

 درجة( 60) املسألة األوىل:
اع َقسٕ( ضقعتٗا )       (mتتحسى ْكط١ َاد١ٜ نتًتٗا )  10حسنق١ جٝبٝق١ اْطقحاب١ٝ )ْٛق cm      ٚيف حلظق١ بقد٤ ايقصَٔ نقإ املتحقسى يف ,)

2َسنص االٖتصاش َتحسنًا يف االجتاٙ ايطايب, ٚ نإ دٚز احلسن١ ) s):ٚاملطًٛب , 

 .بد٤ًا َٔ غهً٘ ايعاّ ايتابع ايصَين يًُطاٍ اضتٓتخ.   
 . ايطه١ْٝٛ بدالي١ ايدٚز, ٚاحطب قُٝتٗا يالضتطاي١ايعالق١ احملدد٠ اضتٓتخ. 

 درجة( 80)املسألة الثانية: 

ظ َتحْا ًت٘ق )  قسص  mنت 2 Kg)   ٚ  ( ْٙصقف قطقس.r 0 4 m عًقل ا ٙ يٝ      (ْ  سنقص  َ ٔق  َ ٛٞي و فتٌق غقاق ٕ  يكقسص بطًق ٛر ,  هق ٛاع فتٌق ِ   ْق ثق

صف دٚز ٟ مبكدازْ  فظ املطٛت ٛاشْ٘ يفْ  ضع ت ٕ ضسع١  ٠حنسف ايكسص عٔٚ  ٗتص بدٚ ٘ ٝي رتن ٖا اخلاصابتْٚ  ١ حبسن١ دٚز 4)دا٥ٝ s) ب  :ٚاملطًٛق

 . عًًُا إٔ  ثابه فتٌ ضًو ايتعًٝلاحطب(/C

21I m r
2 ). 

 .باعتباز َبدأ ايصَٔ َٔ املطاٍ ايصاٟٚ األعظُٞ املٛجب َٔ غهً٘ ايعاّاحلسن١ ايصاٟٚ طاٍ ايتابع ايصَين مل انتب . 

 .احطب ايطسع١ ايصا١ٜٚ يًكسص حلظ١ َسٚزٙ األٍٚ يف َسنص االٖتصاش. 

 ..٘احطب عصّ اإلزجاع ٚ ايتطازع ايصاٟٚ حلظ١ بد٤ ايكسص حسنت 

 .( ٌ1جنعٌ طٍٛ ضًو ايفت
4

 .َا نإ عًٝ٘, احطب ايدٚز اجلدٜد( 

 درجة( 100): الثالثةاملسألة 

5إطاز َٔ ضًو حناضٞ َسبع طٍٛ ضًع٘ ) cm) ( ٟٛ50حي ) بطًو فتٌ غاقٛيٞ ٜػهٌ حمٛز دٚزإ غاقٛيٞ  ٜعًل غاقٛيًٝايف١

0.يف َٓطك١ ٜطٛدٖا حكٌ َغٓاطٝطقٞ َٓقتظِ أفكقٞ تقٛاشٟ خطقٛط حكًق٘ َطقت٣ٛ اإلطقاز غقدت٘ )          1T     ثقِ  قسز يف اإلطقاز تٝقازًا )

0.نٗسبا٥ًٝا غدت٘ ) 05 A ):ٚاملطًٛب , 

 . ٖرٙ ايك٠ٛ أثٓا٤ ايدٚزإ؟غد٠ حلظ١ إَساز ايتٝاز, ٌٖ تتغري  َٔ ضًعٝ٘ ايػاقٛيٝنييف نٌ املؤثس٠ احطب غد٠ ايك٠ٛ ايهٗسطٝط١ٝ 

 .احطب عصّ املصدٚج١ ايهٗسطٝط١ٝ حلظ١ إَساز ايتٝاز . 

 .( اضتٓتخ ايعالق١ احملدد٠ يجابه فتٌ ضًو ايتعًٝل, إذا داز اإلطاز شا١ٜٚ' .0 1 rad  ) ٕاْطالقًا َٔ غسط ايتٛاشٕ ايدٚزاْٞثِ ٜتٛاش. 

 ..ْٞاحطب ثابه املكٝاع ايغًفا 

 ٕ( َسات.10طٍٛ ضًو ايفتٌ يصٜاد٠ احلطاض١ٝ ) ْغري. نٝف ٚ بهِ جيب أ 
~~~~
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