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 ................................. اليوم : 

 م  2021/   12/    26التاريخ :  

 ونصف مدة االمتحان : ساعتان 

 ( عالمة  100مجموع العالمات : ) 

 

 عالمة ( 20)                                                                                                                                          السؤال األول :

 اختر رمز اإلجابة الصحيحة ، ثم ضع إشارة )×( في المكان  -من أربعة بدائل -من نوع اختيار من متعدد  ات( فقر10يتكون هذا السؤال من )

  .المخصص في دفتر اإلجابة 

1 y , x  جسمان لهما نفس الكتلة كما أن طاقة حركةx   أمثال طاقة حركة 4تساويy  فإن زخمx    أو)xP :يساوي ) 

 

 y0.5 P -د yP 4 -ج  yP 2 -ب yP -أ

 عند تصادم جسمين معا , أي العبارات التالية صحيحة مهما كان نوع التصادم بين الجسمين:  2
 

كمية التحرك لكل منهما   -أ
 محفوظة

محصلة كمية تحركهما  -ب
 محفوظة

مجموع طاقتي حركتهما   -ج
 محفوظة

كمية التحرك وطاقة الحركة   -د
 محفوظتان للنظام 

 : يساويالزاوي زخمه الخطي إلى  ن نسبة زخمهفإ vبسرعة  rحركة دائرية نصف قطرها  mعندما يتحرك جسم كتلته  3

 

 v/1 -د v -ج r/1 -ب r -أ

 : (N.sفإن الدفع الكلي على الجسم يساوي بوحدة ) 3sلمدة  2Kgنيوتن تؤثران على جسم كتلته   8، 6قوتان متعامدتان قيمهما  4

 

 42 -د 30 -ج 24 -ب 18 -أ

 يكون قصورها الدوراني أكبر في حالة دورانها حول: Lوطولها  mمسطرة كتلتها  5

 
 
 
 
 

 D -د C -ج B -ب A -أ

 : , فإن التغير في كمية تحركه لدى اجتيازه نصف المدار حول األرض  vبسرعة مقدارها  mيدور قمر صناعي حول األرض كتلته  6

 3mv -د mv -ج 2mv -ب صفر  -أ

السلك الواحد  (ثالثة أسالك من نفس المعدن , كتلة c)( يصلها بمركزها mكتلتها )الشكل المجاور يمثل نظام مكون من حلقة معدنية  7

(m( وطوله )L  ما القصور الدوراني للنظام عند مركز الحلقة؟ ) 

إذا علمت أن )
𝟏

𝟑
2ML = سلك عند الطرفI ) ,(

𝟏

𝟏𝟐
2ML=سلك عند المركزI)   ,(2 =MRحلقةI) 

 
 
 
 
 
 

 ML 23 -د ML 22 -ج ML 21.25 -ب 2ML -أ

على أن يكون السؤال وعلى المشترك أن يجيب عن أربعة منها فقط  أسئلة ستةاألول : يتكون هذا القسم من القسم 
 األول إجباريا 

 

 

 



 (: a,bالمكافئة بين النقطتين )في الشكل المجاور , ما مقدار المقاومة  8

 
 
 
 
 
 
 

 6Ω -د 4Ω -ج 2Ω -ب 3Ω -أ

 : حفظيعتبر قانون كيرتشوف األول صيغة أخرى لقانون  9
 

 الكتلة -د الطاقة  -ج الشحنة -ب الزخم الخطي  -أ

 هي : (V/mكمية تقاس بوحدة ) 10

 المقاومة  -د القدرة  -ج المجال الكهربائي -ب الجهد   -أ

 

 عالمة ( 20)                 :                                                                                                                             السؤال الثاني

 ع(10)                                                                                                                        قارن بين كل مما يأتي : (أ

 عالمات(3)                  اس والعوامل المؤثرة في كل منهما.ووحدة القيالعالقة الرياضية زاوي من حيث الزخم الخطي والزخم ال -1

 ( )عالمتان                                مقاومة مجهولة باستخدام قنطرة ويتستون وباستخدام قانون أوم من حيث الدقة مع التعليل.قياس  -2

 (عالمتان)                .اوفرق الجهد بين طرفيه  مقاومةعلى التوالي والتوازي من حيث شدة التيار المار في كل  المقاوماتتوصيل  -3

 عالمات(3)                                                                          العالقة الرياضية ووحدة القياس واالتجاه.القوة وعزم القوة من حيث  -4

 

اإلطالق , فإذا  ( عن نقطة 3.2mيرتفع مسافة )( نحو سقف m/s 10( رأسيا من سطح األرض بسرعة )100gmأطلقت كرة كتلتها )ب(  

 ع(6)                                                     :( احسب0.2sوإذا دام  زمن التصادم )( 4m/sاصطدمت بالسقف وارتدت عنه بسرعة )

                                                                                   عالمات(3)                         الذي تلقته الكرة لحظة االصطدام بالسقف؟الدفع الكلي   -1

                                                                                                                                            عالمات(3)                                                                             قوة دفع السقف للكرة؟ -2

 

 ع(4)                                                                                            ( في الشكل التالي:a,bاحسب المقاومة المكافئة بين )ج( 

 

 عالمة ( 20)               :                                                                                                                             السؤال الثالث

 ع(4)                                                                                                                               المقصود بما يلي: أ( عرف

 .قانون جول -4                   .الثاني قانون كيرتشوف -3                .القصور الدوراني -2                .عديم المرونةالتصادم  -1

 

إذا علمت أن  (mΩ.8-2×10) من مادة مقاوميتها( 320m(, صنعت مقاومته من سلك طوله )200vسخان كهربائي يعمل على فرق جهد )ب( 

 ع(6)                                                            :    . جد( J 572×10)الطاقة الحرارية المتولدة فيه عند تشغيله ساعة واحدة 

 عالمات( 3)     مساحة مقطع السلك. -2                      عالمات(3)    أكبر تيار كهربائي يمر في مقاومة السخان. -1

 

 



 

( 10gm( مثبت من طرفه العلوي , أطلقت عليه رصاصة كتلتها )20cmمشدود طوله ) ( معلقة بخيط 990gmقطعة من الخشب كتلتها )ج( 

 ع( 10)                                                , احسب: (درجة60فاستقرت فيها , ولوحظ أن أقصى ميل للخيط عن المستوى الرأسي )

 )عالمتان(                                                   سرعة الرصاصة قبل االصطدام. -1

 (عالمات3)                                    سرعة الجسمان معا بعد التصادم مباشرة. -2

 :احسب ملي ثانية( 1الرصاصة في اختراق الخشبة )إذا استغرقت  -3

 )عالمتان(                   متوسط قوة الدفع التي تأثرت بها القطعة الخشبية.أ(      

 (عالمات3)                                                           ب( نسبة الطاقة الضائعة.     

 

 عالمة ( 20)               :                                                                                                                             السؤال الرابع

) على التوازي هي: هاتوصيلي حالة فلثالث مقاومات أن المقاومة المكافئة  أ( أثبت
𝟏

𝑹𝐞𝐪
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
+

𝟏

𝑹𝟑
 ع( 4)                       .(  

 (ع 8)                                                                                                                                                 ما يلي: عللب( 

 المتان()ع                                                                                                          (.Air Bagsتزود المركبات الحديثة بوسادات هوائية ) -1

 )عالمتان(                                                                                   يختلف القصور الدوراني لكرة مصمتة عن كرة مجوفة لها نفس الكتلة. -2

 )عالمتان(                                                                                                               توصل األجهزة الكهربائية في المنازل على التوازي. -3

 )عالمتان(                                                                                                                          دائما. األثر الدوراني للقوى المركزية  معدوم -4

 

 ع( 8)                                           :لبيانات المثبتة على الشكل , جدمعتمدا على ال المجاور جزءا من دارة كهربائية , يمثل الشكج( 

 )عالمتان(                                            (.a,bفرق الجهد بين النقطتين ) -1

 )عالمتان(                                        .(𝜺مقدار القوة الدافعة الكهربائية ) -2

 )عالمتان(                                       (.a,bالقدرة الداخلة بين النقطتين ) -3

 )عالمتان(                                   (.a,bالقدرة المستنفذة بين النقطتين ) -4

 

 عالمة ( 20)                               :                                                                                                             السؤال الخامس

 ع(                    10)                    التالية :                                                                                                                    بين  أ( قارن

                    عالمات(4)                                                 دليل التحريك. -2.     سبب التحريك -1 الحركة االنتقالية والحركة الدورانية من حيث:-1

 عالمات(6)                                 أمثلة عليهما.  -3طاقة الحركية.     ال -2الزخم الخطي.        -1التصادم المرن وغير المرن من حيث : ( 2

 

 ع(4)     باالعتماد على العالقة الرياضية له ووضح كيفية تحديد اتجاهه؟                                    متى ينعدم عزم القوة  وضحب( 

 

 

 

 



 ع(6)                                                       ( 2kg( تصطدم بكرة أخرى كتلتها )10m/s( تتحرك بسرعة )1Kgكرة كتلتها )( ج

 :  د( في االتجاه نفسه كما في الشكل , ج1m/s)وتتحرك بسرعة 

 عالمات(4)                     الزاوية بين اتجاه حركة الكرتين بعد التصادم مباشرة. -1

 )عالمتان(                                                                                  نوع التصادم. -2

 

 ( عالمة 20)               :                                                                                                                             السؤال السادس

( وإذا اتصلت على التوازي تكون 80Ω)عدد من المقاومات المتساوية في القيمة , إذا اتصلت على التوالي تكون قيمة مقاومتها المكافئة أ( 

 (ع6)( , فما عدد المقاومات وما قيمة كل منها؟5Ωمقاومتها المكافئة )

 

 ع( 6)كثافة االلكترونات الحرة للفضة (, إذا كانت  1Aويحمل تيارا كهربائيا شدته ) (20.785mmموصل من الفضة مساحة مقطعه )ب( 

(3e/m285.86×10)  :احسب 

 عالمات( 3)            لاللكترونات الحرة فيه. االنسياقيةالسرعة   -2                              عالمات(3)      كثافة شدة التيار .   -1

 

تم توصيله بمحور دوران قرص آخر ساكن قصوره الدوراني  (62.5J( وطاقة حركته الدورانية )20.2Kg.mالدوراني )قرص قصوره ج( 

(20.8Kg.m) :ع(                                                                                                       8)                                                                                                                                   , احسب                 

 عالمات( 4)                     التغير في الطاقة الحركية للنظام. -2                            عالمات(4)السرعة الزاوية للنظام.  -1 

_________________________________________________________________________________________                                        

 

 عالمة ( 20)               :                                                                                                                             السؤال السابع

 موضوعة على  (2Kg)كتل متماثلة  كتلة كل منها  4القصور الدوراني لنظام يتكون من   أ( احسب

 اكتلته ساقوكانت الكتلتان على ضلعه السفلى تتواجدان على طرفي ( 1mرؤوس مربع طول ضلعه ) 

 (3kg)  محور الإذا كان النظام يدور حولz  وبمركز الكرة يمر بطرفه بحيث  ساقعمودي على الال 

  2ML)علما بأن كما في الشكل المبين ,المتصلة به 
𝟏

𝟑
 ( ع 5)     . (Iسلك عند الطرف =     

 

 ع(10)   عما يلي: ( أجيب21mm)يمثل الشكل أدناه العالقة البيانية بين مقاومة موصل فلزي وطوله فإذا كانت مساحة مقطعه العرضي  ب(

 عالمات(3)                                          ميل الخط المستقيم ووضح ماذا يمثل؟  جدأ(     

 عالمات(3)                                                                      موصلية الفلز؟ ب( احسب    

 ووصل بمصدر فرق جهد( 30mطول الموصل ) إذا كان باالعتماد على الشكل ج(     

 : احسب (10A)  فسرى فيه تيارا شدته 

 )عالمتان(                                                                  شدة المجال الكهربائي. -1       

 )عالمتان(                                                                  فرق الجهد بين طرفيه. -2       

 فقط   لى المشترك أن يجيب على أحدهماوع سؤالين: يتكون هذا القسم من  الثانيالقسم 

 

 

 



 ع(5)                                                                 : ارة بالرسم البياني المجاور , جد قيمةج( مثلت التغيرات في الجهد في هذه الد 

  1- (𝛆 ) عالمتان(         قراءة األميتر. -3                 )عالمتان(الهبوط في الجهد.   -2                      (ة)عالم( 

  

 عالمة ( 20)               :                                                                                                                             السؤال الثامن

 عr )                                           (5)( ونصف قطرها )2m( بنهاية خيط يمر حول بكرة قابلة للدوران كتلتها )1m( يعلق جسم كتلته )أ

 أن التسارع الزاوي للنظام  محور أفقي يمر من مركزها , أثبتبحيث يمكنها من الدوران حول 

يساوي )  
𝐦𝟏𝐠

𝐫 (𝐦𝟏+
𝟏

𝟐
 𝐦𝟐)

  =𝜶 ) ؟ 

 

 

 ع(10)                                                                              :( جد3A( تساوي)Aفي الدارة المجاورة إذا كانت قراءة األميتر )ب( 

  (اتعالم4)                                         (.2I1 , I)شدة كل من التيارين  -1    

 )عالمتان(                                    .(𝜺)مقدار القوة الدافعة الكهربائية  -2    

 )عالمتان(                                                  (.a,bفرق الجهد بين ) -3    

 عالمتان()                                 .(3Ω) مةقدرة المستنفذة في المقاال -4    

 

 ع(5)                               (؟R( فما مقدار المقاومة )S( ال تتأثر بفتح أو غلق )a,bالنقطتين )القدرة المستهلكة بين إذا علمت أن ج( 

 

__________________________________________________________________________________________ 

  ....  ... انتهت األسئلة

 العلم نجوما متألقة في سماء م أتمنى رؤيتك

 

 


