
 

 االسم:                     االمتحان الفصلي األول                                                                                                                              

  َنصف تاىاملدٔ :ساع دزجٕ 400اهدزجٕ:                                      الفيزيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                    
 اهتازِخ:          (           8102 – 8102)العلني الثانوي الثاني                                                                                                               

 (درجة لكل سؤال 20)                                                                                                                                                                                                   :اخرت اإلجابة الصحيحة  أواًل:
 .( ٌِتحسن جشم كتوتm( ٕعوٖ مشتُٓ أفقْ أموص بشسع )12 m.s ساكو ( فّصطدم ظشم آخس( ٌكتوتm ِوتحم َ )  

 :فتلُى سسعٕ اجلموٕ بعّد اهصدم معٌ     

                           a) 
12 m.s                   b )14 m.s                       c) 

11 m.s                 (d 
11 m.s

2
 

 .( إذا كانت اهفاصوٕ اهزإَِ جلشم ِدَز  2tَٓفإى تشازعٌ اهزا ): 

                            a) 
 22 m.s              b )  22 rad .s        c) 0                   (d   21 rad .s 

 ( لكل سؤال درجة 40)                                                                                                                                                                                             األسئلة اآلتية:أجب عن   ثانيًا:

 . ٕانطالقًا مو اهعالق





P
F

t                 ّٕاستهتج اهعالقٕ األساسّٕ يف اهتحسِم االنشحابْ, َ بّّو متٖ ِلُى طعاع كم , 

 .احلسكٕ مصُى      

 . اكتب اهعالقات املعربٔ عو طعاع اهشسعٕ اهزإَِ , طعاع اهتشازع اهزآَ, َطعاع اهتشازع اههاظمْ َ املماسْ, مع زسم 

                      .احلسكٕ اهدائسِٕ تُضّحْ هلرٍ األطعٕ يف حاهٕ      

 ..ٕاستهتج عالقٕ اهشسعٕ اخلطّٕ اهُاجب اكشابًا هوقمس اهصهاعْ هّتحسن حسكٕ دائسِٕ مهتظم 

 (درجة للثالثة 70و  درجة للثانية 70لألوىل و  درجة 100)                                                                                                   :ةاآلتيالثالث  لاملسائحل  ًا:ثالث
  املسألة األوىل:

100مدفع ماسُزتٌ أفقّٕ عوٖ ازتفاع ) m( ٌعو سطح األزض, كتوت )m 1Tan( حيُٓ قرِفٕ كتوتًا )m' 10 Kg. ,)

املدفع بشسعٕ )تهطوق اهقرِفٕ مو فُيٕ 
1200 m.s)املطوُب َ ,: 

 ..استهتج ثم احشب سسعٕ ازتداد املدفع 

 ..احشب اهدفع اهرٓ توقاٍ املدفع عهد اإلطالق 

 ..ادزض حسكٕ اهقرِفٕ, َاستهتج معادهٕ حامى املشاز 

 .احشب سسعٕ اهقرِفٕ عهد َصُهلا سطح األزض. 

  :الثانيةاملسألة 

Rصغرئ نعديا نقطٕ مادِٕ تتصى بشوشوٕ معدنّٕ )كسٔ  2 m( ٔكتوٕ اهلس َ )200 g تدَز يف مشتُٓ أفقْ بتُاتس )

5قدزٍ ) Hzٕاملطوُب:( عسكٕ دائسِٕ مهتظم َ , 

 .َِٕاحشب اهشسعٕ اهزا. 

 .ّٕاحشب اهشسعٕ اخلط. 

 .احشب اهتشازع. 

 ..ٔاحشب قُٔ اجلرب املسكزِٕ َ قُٔ اهعطاهٕ اههابر 

  :ةلثالثااملسألة 

mتتحسن كسٔ كتوتًا  ) 200 g(  ٕعوٖ مشتُٓ أفقْ أموص بشسع )
15 m.sفتصطدم  بلسٔ ساكهٕ كتوتًا ,) 

(m' 100 gاملطوُب:عوٖ نفص اجملسٗ األفقْ (, َ تبقٖ اهلستاى َ , 

 ثم احشب سسعٕ كى مو اهلستني بعّد اهصدم, عومًا أى اهصدم تام املسَنٕ.استهتج 

 **انتهت األسئلة**
 

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



 

 االضٍ:            لدوام الظهر االمتحان الفصلي األول                                                                                                                  

  ُٗصف تاْاملدٝ :ضاع دزجٞ 400اهدزجٞ:                                      الفيزيـــــــــــــــــــاء                                                                                                                                    
 اهتازٙخ:         (           8102 – 8102)العلني الثانوي الثاني                                                                                                               

 (درجة لكل سؤال 10)                                                                                                                                                                                                   :اخرت اإلجابة الصحيحة  أواًل:
 .( ُٛقطٞ ًادٙٞ تتحسن عوٟ حمٚط دائسٝ, إذا كاْ اهتطازع اهلو 2a 5 m.s( ٛاهتطازع املٌاض ٗ )

 2

Ta 4 m.s ْفإ ) 

 :اهتطازع اهِاظٌٛ ٓ٘      

                           a) 
 2

Ca 4 m.s          b )
 2

Ca 9 m.s               c) 
 2

Ca 3 m.s          (d 
 2

Ca 5 m.s 

 .ٕقسص ًتجاُظ كتوت (m 2 Kg( ُٖصف قطس ٗ )r 0.1 m٘ٓ ٖفإْ عصَ عطاهتٕ ح٘ي حم٘ز دٗزاْ ًسكص ): 

                            a)  
2I 0.1 Kg.m        b )  2

/ CI 0.01 Kg.m    c)  
2I 0.02 Kg.m  (d   2

/ CI 1 Kg.m 

 .( ِٙضغط ُابض ًسْ مبقداز x 8 cm( ُٞٚٗخيتصْ طاقٞ كاًِٞ ًس ) F 4 Jٛٓ فإْ قٌٚٞ ثابت صالبٞ اهِابض ): 

                          a) 
 1K 1000 N .m      b )

 1K 500 N .m        c) 
 1K 1200 N .m       (d 

 1K 1250 N .m 

 .(  ُٖاقى كسٜٗ ُصف قطسr 9 cmٛٓ ٕفإْ ضعت ): 

                          a) 
 11C 10 F              b )  11C 2 10 F         c) 

  11C 4 10 F         (d 
  111C 10 F

2
 

 (درجة 60)                                                                                                                                                                                                                      :السؤال اآلتيأجب   ثانيًا:
 ..ٜاضتِتج عبازٝ ضسعٞ ازتداد ضالح ُاز 

 (درجة للرابعة 80و  درجة للثالثة 100و  درجة للثانية 80لألوىل و  درجة 40)                                                              :ةاآلتي األربع  لاملسائحل  ًا:ثالث
mضاق ًتجاُطٞ كتوتٔا ) املسألة األوىل: 3 Kg( ط٘هلا ٗ )1 m ُٟعوقٔا غاق٘هًٚا ب٘اضطٞ حم٘ز أفقٛ عٌ٘دٜ عو ,)

) ْاضتِتج قٌٚٞ عصَ عطاهٞ اهطاق ح٘ي حم٘ز اهتعوٚق عوًٌا أ :, ٗ املطو٘بًطت٘ٙٔا ٗ ميس ًّ ُٔاٙتٔا اهعو٘ٙٞ  2

/ C
1I m.

12
) 

mتدٗز ُقطٞ ًادٙٞ كتوتٔا ) :الثانيةاملسألة  100 g( ْعوٟ بعد ثابت ًّ حم٘ز دٗزا ) بطسعٞ شاٗٙٞ ثابتٞ ت٘اتسٓا ) 

( 5f Hz


( فبوغ عصَ عطاهتٔا ح٘ي ذهم احمل٘ز )


 
3 2I 10 Kg.m):املطو٘ب ٗ , 

 .ْاحطب بعد اهِقطٞ عّ حم٘ز اهدٗزا.                                       ..ٞٙاحطب اهطسعٞ اخلطٚٞ هوِقطٞ املاد 

 .ٞاحطب كٌٚٞ حسكٞ اهِقط.                                                 .ْاحطب اهعصَ احلسكٛ هوِقطٞ ح٘ي حم٘ز اهدٗزا. 

 . هوِقطٞ ح٘ي حم٘ز اهدٗزاْ. اهطاقٞ احلسكٚٞاحطب 

Mيف اهػلى اجملاٗز كتوٞ اهبلسٝ ) :ةلثالثااملسألة  4 Kg ) ,( ٞاهلتوٞ املعوقm 1 Kg) 

rُصف قطس اهبلسٝ ) 10 cm) , 

ٗ عصَ عطاهٞ اهبلسٝ ح٘ي حم٘ز ًاز ًّ ًسكصٓا ) 
2I Mr):املطو٘ب ٗ , 

 ..ٝادزع احلسكٞ ٗ اضتِتج عبازٝ اهتطازع اهصاٜٗ هوبلس 

 ..احطب غدٝ ق٘ٝ اهت٘تس يف اخلٚط 

 . ٞ2اهلتوٞ بعد )احطب ضسع s)  ْ٘بدء احلسكٞ عوًٌا أُٔا بدأت ًّ اهطل ًّ 

.                                  )اهصاٗٙٞ هوبلسٝ اهطسعٞ  ٗ احطب يف ٓرٖ اهوحظٞ      
 2g 10 m.s) 

ًلجفٞ ًطت٘ٙٞ ضعتٔا ) :الرابعةاملسألة   11C 2 10 F فسق اهلٌْ٘ بني هب٘ضٚٔا ٗ )(U 100V):املطو٘ب ٗ , 

 .احطب غحِٞ كى ًّ اهوب٘ضني. 

 .ٞاحطب اهطاقٞ اهلٔسبائٚٞ املختصُٞ يف امللجف. 

 .( ٘ٓ ٞبفسض أْ اهبعد بني هب٘ضٛ امللجفd 1cm هوب٘ضني.(ٗ ٙفصى بٌِٚٔا اخلالء, احطب اهططح املػرتن 
 **انتهت األسئلة**

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


