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 (2فحة )الحظ الصفحة التالية                                                                                                    يتبع ص

   
 2022- 2021لعام  

 

 دولة فلسطين
  والتعليم وزارة التربية 

 مديرية التربية والتعليم / الخليل
 ساعتان ونصفمدة االمتحـان :   

 12/2021 /15األربعاء  اليوم والتاريخ :
 ( عالمة  100  مجموع العالمات )

 

 ن الرحيمـم اهلل الرمحـــبس

 الصف :الثاني عشر
 الصناعيالفرع: 

 : الفيزياءالمبحث
 
    

 عالمة( 30).ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة السؤال األول :
للجسم   العالقة التي تربط  بين الطاقة الحركية ما يتحركان بنفس السرعة، ،(2mوالثاني كتلته )   (m) جسمان األول كتلته. 1 

 (؟  2P)  والزخم الخطي للجسم الثاني (K1) األول
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،        (s 2)اتجاه حركته ولمدة  بنفس( N 5(، أثرت عليه قوة مقدارها ) m/s 4( يتحرك بسرعة مقدارها) kg 4جسم كتلته ) .2  
 (؟ N.sكم يصبح مقدار زخمه الخطي بوحدة )

 16د(                            10ج(                               6ب(                        26أ(      
( ويتحرك في االتجاه المعاكس بسرعة  kg 4( شرقًا، اصطدم بجسم آخر كتلته )m/s 2( يتحرك بسرعة )kg 2. جسم كتلته )3
(1m/s )ثاني بعد التصادم؟ لسرعة الجسم ال جسم األول بالنسبةتصادمًا مرنًا، ما سرعة ال 

 اً غرب m/s 1د(                   شرقاً  m/s 1ج(                    اً غرب m/s 3شرقًا              ب(  m/s 3أ(      
 ،لكل منهما مع الجدار تصطدم كرتان متساويتان في الكتلة بجدار كما في الشكل المجاور، على فرض تساوي زمن الصدمة. 4  

 صحيحة ؟  اآلتية تعتبرأي العبارات    
 (A)يساوي الدفع الذي تلقته  الكرة  (B)أ(  الدفع الذي تلقته الكرة 
 B))أكبر من التغير في زخم الكرة  (A)ب( التغير في زخم الكرة 

 A))أكبر من التغير في سرعة الكرة  (B)ج( التغير في سرعة الكرة 
 A))أكبر من الدفع الذي تلقته الكرة (B) د( الدفع الذي تلقته الكرة 

 

 قوةفيه ( على سطح أفقي أملس، أثرت  m/s 2يتحرك بسرعة )  ،( kg 6. جسم كتلته ) 5 
القوة هذه مع الزمن كما في الشكل المجاور، ما دفع  مثلت بيانياً  متغيرة بنفس اتجاه حركته

 ( ؟ N.s( بوحدة )  4sخالل) 
 24ب(                                                           32أ(       
  8د(                                                           16ج(      

 النسبة بين الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم الى الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم: تكون  . في التصادم غير المرن 6 
 اً ج( أقل من واحد                  د( صفر                            أ( أكبر من واحد            ب( واحداً       
   

 قصورهساكن  إطار(، عندما يوصل بمحور دورانه 4rad/s) بسرعة زاوية مقدارها (kg.m2 3يدور قرص قصوره الدوراني )  .7 
 (؟ N.m.s، ما مقدار التغير في الزخم الزاوي للقرص واالطار معا بوحدة ) kg.m2 2 ))الدوراني 

 د( صفر                            8ج(                              12ب(                        20 أ(     
 ، بوحدة الجول؟ (s 2)في  (دورات 6)يدور بمعدل ( و kg.m2 2). ما الطاقة الحركية الدورانية لدوالب قصوره الدوراني 8 

36π  أ(     
  6د(                            18 ج(                        π 36   ب(                    2

 

 .سئلة، أجب عن )خمسة( منها فقطأسئلة الورقة )ستة( أمالحظة : عدد 

 القسم األول: يتكون هذا القسم من أربعة أسئلة، وعلى المشترك أن يجيب عنها جميعا.



  صناعي: الفيزياء الفرع :المبحث أسئلةتابع 
 

موضوعة على رؤوس مربع  طول ضلعه ، ( (mالواحدة منها قيمةكتل متماثلة  ألربع. ما القصور الدوراني 9
(a)  حد أضالعه ؟  أبالنسبة  لمحور ينطبق على 
 𝑚𝑎2د(                  2𝑚𝑎2ج(          3𝑚𝑎2ب(                    4𝑚𝑎2 أ(    

 

 ؟ للتغير في الزخم الزاوي( أي اآلتية تعبر عن )المعدل الزمني. 10
                 القوةب(                                        القصور الدورانيأ(      

 التسارع الزاوي  د(                                            الكلي العزم( ج     
وفرق الجهد  هبين كثافة شدة التيار المار في مثلت العالقة بيانياً (، Lموصل فلزي طوله ). 11

 ، ماذا يمثل ميل المنحنى ؟ المجاور الكهربائي بين طرفيه كما في الشكل

Lأ(          


ب(                                                    

L

 

Lج(          


 د(                                                    

 

    ضاءة المصباحينإفماذا يحصل لشدة  المصابيح متماثلة، ن  أ، اذا علمت المجاور في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل .12
(L,M)  عند غلق المفتاح((s ؟ 

         (L)وتزداد اضاءة المصباح  (M)أ( تزداد اضاءة المصباح 
 (L)وتزداد اضاءة المصباح  (M)ب( تثبت اضاءة المصباح 
  (M)وتقل اضاءة المصباح  ((Lج( تزداد اضاءة المصباح 

 (M)وتقل اضاءة المصباح  L))( تقل اضاءة المصباح د
 ؟ تية تعتبر صحيحةات اآلالعبار  أي. عند زيادة فرق الجهد بين طرفي سلك  فلزي ) مقاومة أومية (، ف13

 أ( مقاومة السلك تزداد                                       ب( مقاومية مادة السلك تزداد
 سياقية لاللكترونات الحرة داخل السلك تزداد د( السرعة االن ج( شدة المجال الكهربائي فيه تقل                           

 

، وصلتا معا على (2r)والثانية نصف قطرها  (r) مقاومتان فلزيتان من مادتين مختلفتين لهما نفس الطول، األولى نصف قطرها. 14
ما النسبة بين ، فالمقاومة الثانيةالتوالي ثم وصلت المجموعة مع مصدر فرق جهد كهربائي، اذا كانت قدرة المقاومة األولى مثلي قدرة 

1مقاومية كل منهما ) 

2
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(، ما مقدار الطاقة C 600)مقدارهاحيث عبر مقطعها كمية من الشحنة  ،(V 60)مقداره. وصلت مقاومة فلزية بفرق جهد 15
 ؟ (الجول)الحرارية التي تولدت داخل المقاومة بوحدة 

  36000د(                          100(ج                       0.1ب(                    0.01أ( 
 ( التيR. الشكل المجاور يمثل جزءًا من دارة كهربائية، ما مقدار المقاومة ) 16
 ( يساوي )صفر( ؟ a ,bتجعل فرق الجهد بين النقطتين )   

 أوم  6أوم                                                  ب(  12أ(     
 أوم 9أوم                                              د(  13.5ج(     

 
 
 (    3)                                                                                   مالحظة: يتبع الصفحة التالية 

2 



  صناعي: الفيزياء الفرع :المبحث أسئلةتابع 

8 A 

 

 المجاور يبين موصل مساحة مقطعه غير منتظمة فأي العبارات التالية تعتبر صحيحة ؟   الشكل .17
 ( (cأ( تكون شدة التيار الكهربائي أكبر ما يمكن عند النقطة 

  (c)ب( تكون شدة المجال الكهربائي أكبر ما يمكن عند النقطة 
  ((aلنقطة مساحة أكبر ما يمكن عند االوحدة لج( تكون شدة التيار الكهربائي 

 ((aد( تكون السرعة االنسياقية لاللكترونات الحرة  أكبر ما يمكن عند النقطة 
 

                                     فتوح، م (S)والمفتاح  (2A) . في الدارة للكهربائية المجاورة، اذا كانت قراءة األميتر تساوي 18
 بوحدة األمبير؟  ،فكم تصبح قراءته عند غلق المفتاح

  1.8د(                    2.4ج(                          2ب(                       4أ(     
 

 . أي اآلتية ال تعد وحدة لقياس كثافة شدة التيار الكهربائي؟ 19
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 ، وكان فرق watt 192)تساوي )   (a,b )بين النقطتين المستنفدةمن دارة كهربائية، اذا كانت القدرة  .الشكل المجاور يبين جزءاً 20
16abV الجهد )  V  ما مقدار القوة الدافعة الكهربائية ،)(ε)   بوحدة الفولت ؟ 

     40ب(                                                          8أ( 
 30د(                                                        20ج( 

 

 عالمة( 20السؤال الثاني: )  
 

ح المقصود بالمفاهيم اآلتية:    (أ  عالمات(                                                                                                 6)                                                                                  وض 
 القصور الدوراني -3قانون جول        -2الزخم      -نظرية الدفع  -1   

      

صطدم لي اكتسب سرعة وتحرك بها في خط مستقيم باتجاه الشرق ( ف N.s 10) تلقى دفعًا مقداره (،(2kgكتلته ساكن جسم ب( 
 عالمات( 6)                               ، احسب : كجسم واحد معاً وتحركا الجسمان فإذا التحم  ،kg 3))ساكن كتلته آخر بجسم 

 السرعة المشتركة للجسمين بعد التصادم مباشرة          -1   
 الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادم مقدار  -2   

                                                                                               

 عالمات( 8)                                 ، جد:  (2Aتساوي ) (A) األميتراذا كانت قراءة  ،المجاورةالكهربائية  في الدارة  (ج
 ( 𝜺) الكهربائية مقدار القوة الدافعة -1    

 (V1) مقدار قراءة الفولتميتر -2     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (              4)                                                                                     مالحظة: يتبع الصفحة التالية 
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  صناعي: الفيزياء الفرع :المبحث أسئلةتابع 
 عالمة( 20السؤال الثالث: )

 

 عالمات( 6)                                                                                                     :  ما يأتيل عل   (أ
 ينعدم )يتالشى( التيار الكهربائي في دارة كهربائية عند فتح الدارة. -1  
 تزداد السرعة الزاوية لراقص على الجليد عندما يضم يديه الى صدره. -2  
 سرعة ارتداد المدفع أقل بكثير من سرعة انطالق القذيفة  -3  

( وبعد التصادم تحرك الجسمان كما kg 2اصطدم بجسم آخر ساكن كتلته) (،m/s 5بسرعة ) يتحرك شرقاً  kg 2)جسم كتلته )ب( 
 في الشكل، احسب :

                                                                                                                                                      سرعة كل من الجسمين بعد التصادم  -1 عالمات( 6)
 حدد نوع التصادم -2
 

 
   

يمثل الشكل المجاور جزءا من دارة كهربائية ،                                                                        (ج عالمات(                                          8)
 على البيانات المثبتة على الشكل، احسب: معتمدا    

 (  I1,I2 مقدار شدة التيار ) -1
  C)جهد النقطة ) -2
 

 
 (عالمة 20)السؤال الرابع : 

انطلقت من السكون عندما كان الخيط في وضع أفقي لتصل  ،(cm 80( مربوطة بخيط طوله )kg 0.5كرة من الفوالذ كتلتها )( أ
                                         عالمات( 6)                     ، مرناً  تصادماً  أملس ( ساكنة على سطح أفقي1.5kg) تصطدم بكتلةو الى أسفل نقطة التعليق 

                                                         .مباشرة كرة والكتلة بعد التصادمسرعة كل من ال اوجد:

          
           

 
 
 
 

 

فولت( لمدة دقيقة فمر خالل مقطعه كمية من  30(، وصل بفرق جهد )2mm2( ومساحة مقطعه العرضي )Rسلك فلزي مقاومته ) (ب
 :(، بعد ذلك أعيد تشكيله بحيث تضاعف طوله مرتين مع ثبات فرق الجهد بين طرفيه. بعد اعادة التشكيلC 180الشحنة )

 عالمات( 7)                                                                              الجديدةالسلك مقاومة  قدارم احسب:       
 

 

 ، ((s 10(، اذا توقف القرص خالل rev/min 300( بسرعة زاوية )m 0.5ونصف قطره ) kg 50)ج(  يدور قرص كتلته )
قرص𝑰جد كال مما يأتي:  )علمًا بأن  :      =  

𝟏

𝟐
𝒎𝑹𝟐)                                                                (7 عالمات) 

              الزخم الزاوي االبتدائي للقرص. -1
    العزم الالزم إليقاف القرص . -2

 
 

 
 

 
 (     5)                                                                                     مالحظة: يتبع الصفحة التالية 

4 



  صناعي: الفيزياء الفرع :المبحث أسئلةتابع 
 

 

 

 كما  حيث يمران من مركز الطوق (،L)( وطول كل منهما mعليه سلكان كتلة كل منهما) (، ُثِبت  (m( وكتلتهRطوق نصف قطره ) (أ
  القصور الدوراني للنظام يعطى بالعالقة اآلتية : ن  أهو موضح في الشكل المجاور، أثبت 

                                            𝑰 =
𝟓

𝟑
𝒎𝑹𝟐                                                                              (5 )عالمات 

 

سلك𝑰علما بأن:  =
𝟏

𝟏𝟐
𝑴𝑳𝟐)      ،𝑰 طوق = 𝑴𝑹𝟐) 

 
 

 (عالمات 5)                                           (  A, B(اذا كانت المقاومة المكافئة بين النقطتين  ،في الشكل المجاور  (ب
 .   (R)احسب مقدار المقاومة ، (أوم  2 )تساوي    

  
                    

 

 

 

 (عالمات 10)السؤال السادس : 
 

                                                        عالمات( 5)                             احسب:: (0V02مقداره ) جهد يعمل على فرقو (W 3000قدرته ) كهربائيماء سخان  (أ
                                                               .الكهربائي مقاومة سلك السخان -1          

 ( قروش.4ساعة، اذا كان ثمن الكيلو واط. ساعة ) (100تكاليف تشغيل السخان لمدة ) -2          
                              

𝒎انفجر الى جزأين، فكانت كتلة الجزء االول تساوي ) ( m) جسم ساكن كتلته (ب

𝟑
( باتجاه K(، وتحرك بطاقة حركية مقدارها ) 

 عالمات( 5اآلتية:                                          )الغرب، اثبت أن الطاقة الحركية الناتجة عن االنفجار تعطى بالعالقة 
∆𝑲 =

𝟑

𝟐
𝑲 

 

                    

                                                                                           
 

 

 
 

 

 انتهت األسئلة
 

  (عالمات 10السؤال الخامس : )

 القسم  الثاني : يتكون هذا القسم من سؤالين وعلى الطالب أن يجيب عن سؤال واحد فقط
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