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   الشعب٘:                                                       الفيــــــــزيــــــــــاء                                                                                                                                        
 ّ ىصف ضاع٘ :دٗـــــــامل                           (    8102 – 8102الثالث الثانوي العلمي )                                                                                                                      

 درجة( 20)لكل سؤال                                                                                                    أواًل: اخرت اإلجابة الصحيحة:                                                                                                 

 . ٓلٌْ:حتْٖ فسعني أذدٍنا حيْٖ ذاتٔ٘ ّ اآلخس ملجف٘ اللَسباٜٕ يف دازٗ جيتاشٍا تٔاز متياّب جٔيب  الختياقاعيد ذدّث 

d) L الشدٗ امليتح٘ للتٔاز صغسٚ CX X c) LX 0 b) L CX X a) 

 . ُامليطْب اللتلٕ يف ضاٜل جسٓاى( مطتقسًاQّٖٓطا ّ ): 
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 درجة(  60)لكل سؤال                                                                                                                                                      :      اآلتيةمن األسئلة  فقطاثنني ثانيًا: أجب عن 
 . 1)اكتب العالق٘ السٓاضٔ٘ املعربٗ عً ىظسٓ٘ بسىْلٕ ثه بًّٔ كٔف ٓصبح شلل ٍرِ العالق٘ عيدما 2Z Zماذا تطتيتخ؟ ,) 

 .اشسح عنل احملْل٘ اللَسبأٜ٘, ّ ٍل تعنل احملْل٘ علٙ تٔاز متْاصل؟ ّ ملاذا؟ 

 .( يف دازٗ لتٔاز متياّب جٔيب حتْٖ ّشٔع٘ مَنل٘ املقاّم٘ ذاتٔتَاL( جيتاشٍا تٔاز )maxi I cos t ,) 

َّ  )ffUاضتيتخ العالق٘ بني )        )ffI ). 

 . يف جتسب٘ مٔلد مع ىَآ٘ مقٔدٗ للٕ حيصل جتاّب بني السىاى٘ كحنل٘ ذلسض٘ ّ الْتس كحنل٘ دلاّب٘ جيب حتقق 

 شسطني, ما ٍنا؟  ثه اضتيتخ عبازٗ التْاتسات اخلاص٘ للْتس.     

 ( درجة 110   ,   65   ,   65)                                                                                     ثالثًا: حــل املسـائل اآلتية:                                                                                                

Rىضع علٙ التطلطل مقاّم٘ أّمٔ٘ )كَسبأٜ٘ دازٗ ل a , bبني ىقطتني املسألة األوىل:  20 )  ّ٘ٔشٔع٘ مقاّمتَا األّم َّ 

(R' 20  )( 2ّ ذاتٔتَاL H
5

ٕفٔنس فَٔا تٔاز متياّب جٔيب تْتسِ اللرظ )(U  = 200 2  cos 100  t ّ,):املطلْب  

 ..اذطب التْتس امليتخ ّ تْاتس التٔاز 

 ..ٗاذطب زدٓ٘ الْشٔع٘, ثّه مماىع٘ الْشٔع٘ , ثّه املناىع٘ الللٔ٘ للداز  

 .اذطب الشدٗ امليتح٘ للتٔاز. 

 .٘اذطب التْتس امليتخ بني طسيف الْشٔع٘, ّتابع التْتس اللرظٕ يف املقاّم. 

 . ٘املطتَلل٘ يف الدازٗاذطب االضتطاع٘ املتْضط. 

100زىاى٘ كَسبأٜ٘ تْاتسٍا )املسألة الثانية:  Hz( ُىصلَا بْتس طْل )1 m( ْٗمشدّد بق ّ )TF( ُٔفٔشلل ف )4 )

إذا كاىت اللتل٘ اخلطٔ٘ للْتس ) ,مغاشل
2 110 Kg.m 

 ّ املطلْب: ( , 

 .( اذطبTv , , F). 

 .( 1إذا كاىت ضع٘ امليبع cm( ٗاذطب ضع٘ اٍتصاش ىقط٘ تبعد عً اليَآ٘ املقٔد ,)1 m
4

 (, ّ ٍل تلتقٕ األمْاد الْازدٗ ّ 

 تْافق أو تعاكظ؟ ّ ملاذا؟علٙ  امليعلط٘      

 .( ُٔمغصل , ّ ازضه شلاًل 2كه تصبح قْٗ شد الْتس لٔشلل ف ).٘ٓبًّٔ أماكً عقد ّ بطٌْ االٍتصاش يف ٍرِ احلال 

ٌ ذحنُ ) :الثالثةاملسألة  ٛ خصا ُ )800ملل 25( باملٛا باضتدداو خسطْو مطاذ٘ مقطع cm )ف( ٘ 400اضتغسقت العنٔل s:ب  (,ّ  املطْل

 .( اذطب معدل الضذQ').ٕثه اذطب معدل التدفق اللتل , 

 .اذطب ضسع٘ تدفق املاٛ مً فتر٘ اخلسطْو . 

 . كه جيب أٌ تلٌْ ضسع٘ تدفق املاٛ إذا ىقصت مطاذ٘ اخلسطْو إىل اليصف(      .
3 3    10  kg . m ) 

**انتهت األسئلة**
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