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 عالمة( 20)                                              انقل رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي إلى ورقة اإلجابة:السؤال األول : 

 حول االرض فان التغير في زخمه الخطي عند اجتيازه ثلث دوره يساوي :   𝑣وسرعته   𝑚يدور قمر صناعي كتلته  .1

  𝑚𝑣 3√د(                    3𝑚𝑣(  ـج                                𝑚 𝑣ب(                                        0 (أ

 وحدة القياس التي تكافئ وحدة قياس الدفع :   .2

.𝐽أ(         𝑠 /𝑚2                    )ب𝑁/𝑠                            )ج√𝐽. 𝑘𝑔                  )د√𝑘𝑔. 𝑚/𝑠 

𝒍( ومستطيل أبعاده )𝒍مربع طول ضلعه ) .3 × 𝟑𝒍( على كل رأس من رؤوسهما جسم نقطي كتلته )𝒎 يدوران حول محور ،)

األقطار. فإذا كان لهما نفس الزخم الزاوي فإن طاقة الحركة الدورانية دوران عمودي على مستوييهما عند نقطة تالقي 

 للمستطيل تساوي:

 ربع طاقة الحركة الدورانية للمربعب(    مثلي طاقة الحركة الدورانية للمربعأ(         

 انية للمربعخمسة أمثال طاقة الحركة الدور د(                 خمس طاقة الحركة الدورانية للمربع جـ(       

ن الطاقة  فإتصادما مرنا خطيا، 3𝑚/𝑠   ه وسرعت  2𝑘𝑔وكتلة الثاني   2𝑚/𝑠وسرعته     1𝑘𝑔تصادم جسمان كتلة االول  .4

  تساوي: جولالالحركية للجسمين بعد التصادم بوحدة 

 0 (د                             33 ـ(ج                    22 (ب                        11  (أ

ℎ  كرتان متساويتان في الكتلة مربوطتين بخيطين متساويين في الطول رفعت الكرة األولى مسافة رأسية ) .5 = 40 𝑐𝑚 ثم )

 ( مقدارها :ℎ̀مسافة رأسية ) هما معامما أدى الى ارتفاعتركت لتصطدم بالكرة الثانية وتلتحم بها 

 𝑐𝑚 5 (د                           𝑐𝑚 10 ـ(ج                     𝑐𝑚 40 (ب                 20𝑐𝑚( أ

( فإن 𝑹/𝟐قطرها )نصف (. فإذا انكمشت الكرة نتيجة قوى داخلية ليصبح 𝑳( تدور بزخم زاوي قدره )𝑹كرة نصف قطرها ) .6

 :بعد ذلك يساويزخمها الزاوي 

 𝐿 (د              4𝐿  (جـ       𝐿/4 (ب         𝐿/2 (أ

6مقاومية مادتهسلك موصل  .7 × 10−8  Ω. 𝑚   0.6مساحة مقطعه و 𝑚𝑚2   ما الطول الواجب استخدامه من هذا السلك لعمل

  𝑣 240ويعمل على فرق جهد  𝑘𝑤 1.6سخان كهربائي قدرته 

  𝑚 10 (د                       𝑚 360 ـ(ج          𝑚 1.5 (ب                 𝑚 3.6أ(            

 يمثل : للعالقة بين شدة المجال الكهربائي وكثافة شدة التيار ميل الخط المستقيم في الشكل المجاور  .8

  المقاوميةب(                                  المقاومة أ( 

 الجهد الكهربائيد(                         ثابت الموصلية جـ( 

 فولت  20 تساويفي الشكل المجاور اذا علمت ان قراءة الفولتميتر  .9

 تساوي :  Ωبوحدة  a,bن المقاومة المكافئة بين فإ

  4د(                       9(   ـج                     3ب(                 6أ(                  

 

ومجموعة من المقاومات، فإن شدة التيار الكلي في الدارة بوحدة األمبير في الشكل المجاور دارة بسيطة تتكون من بطارية  .10

 تساوي:

 1د(   3جـ(   4ب(  5أ( 

 

 :جميعها أربعة أسئلة وعلى المشترك أن يجيب عنها: يتكون هذا القسم من القسم األول

 2021/2022األول امتحان نهاية الفصل 
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 عالمة( 20)                                                                                                                  السؤال الثاني :

 عالمات( 6)                                                               وضح المقصود بكل مما يلي :                                            -أ

.𝟖𝑵الدفع الكلي المؤثر في جسم يساوي   -3قانون جول                 -2الزخم الزاوي            -1 𝒎  شرقا 

ثواني  10بعد مرور   ،قوة تتغير مع الزمن كما في الشكل المجاور فيهثرت أملس  أموضوع على سطح افقي  𝟒𝒌𝒈جسم ساكن كتلته  -ب

 عالمات( 6)                                                         احسب ما يلي :    𝟓𝒎/𝒔اصبحت سرعته 

 .  Fمقدار القوة  (1

   .ط قوة الدفع المؤثره على الجسم  متوس (2

 .اكبر سرعة يمكن ان يمتلكها الجسم (3

 يمثل الشكل المجاور دارة كهربائية معتمدا على الشكل احسب ما يلي :  -جـ

 قراءة االميتر      -1

 ( 𝜺مقدار القوة الدافعة للبطارية ) -2

 عالمات( 8)           ( acbالقدرة الداخلة في الفرع )  -3  

 

 عالمة(             25)                                                                                                                  السؤال الثالث :

 :   ا  علمي   فسر ما يلي تفسيرا   -أ

 تعتبر التصادمات أنظمة مغلقة و معزولة. -1

 الدورانية.الحركية حالة الجسم  تغير القوة المركزية من المنتظمة، الكة الدائرية في الحر -2

    يعد قانون كيرتشوف الثاني تطبيقا على مبدأ حفظ الطاقة . -3

 (عالمات 6)

( وقصورها الدوراني يعطى بالعالقة )𝒄𝒎 𝟏𝟎( ونصف قطرها )𝟐𝒌𝒈بكرة كتلتها ) -ب
𝟏

𝟐
 𝒎𝒓𝟐 ملفوف حولها حبل معلق به جسم )

 في الشكل. والعالقة البيانية المجاورة توضح التغير في زخم البكرة الزاوي مع الزمن.احسب:كما 

 أ.عزم القوة المؤثر في العجل.

 ب. مقدار الشد في الحبل.

  جـ. كتلة الجسم المعلق. 

 الخامسة من بدء تأثير القوة. د. الطاقة الحركية الدورانية للبكرة عند الثانية 

                      عالمات( 10)                                                                                     

        

 

 ( إذا كانت مقاومية النحاس 𝟐𝑨( يحمل تيارا شدته )𝟏𝒎𝒎𝟐( ومساحة مقطعه العرضي )𝟏𝟎𝟎𝒎سلك نحاسي طوله ) جـ. 

(𝟏. 𝟕𝟐 × 𝟏𝟎−𝟖 = Ω. 𝒎( والكثافة الحجمية لإللكترونات الحرة فيه )𝟖. 𝟒 × 𝟏𝟎𝟐𝟐 𝒆/𝒄𝒎𝟑:احسب ) 

 كثافة شدة التيار في الموصل. .1

 السرعة االنسياقية. .2

 مقاومة السلك. .3

 فرق الجهد بين طرفيه. .4

 شدة المجال الكهربائي المؤثر فيه. .5

 عالمات( 9)                                                                                                                                   
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 عالمة( 25)                                 __________________                                            السؤال الرابع :

ضاءة ين ماذا يحدث إلب   اذا كان المفتاح مغلق، وإر اذا علمت ان المصابيح متماثلةالكهربائية المبينة في الشكل المجاوفي الدارة   -أ

                                                                                                              .عند فتح المفتاح  Cو Aالمصابيح  

 

 

 

 

 (عالمات6)                                                                           

 

( بنفس اتجاه 𝟏𝒎/𝒔( وتسير بسرعة )𝒌𝒈 𝟐( بكرة أخرى كتلتها )𝟖𝒎/𝒔( تسير بسرعة )𝒌𝒈 𝟏اصطدمت كرة كتلتها ) –ب 

سرعة كل من الكرتين بعد  -1األولى، وبعد التصادم مباشرة تحركت كل من الكرتين كما هو موضح في الشكل أدناه، احسب: 

 حدد نوع التصادم.  -2التصادم مباشرة 

 

 

 (عالمات 10)                                                                                                                                                 

 

 

 ( bdإذا كانت القدرة الداخلة في الفرع ) توي بطاريات ومقاومات،دارة كهربائية تحمقطع من في الشكل المجاور  -جـ

.𝟒تساوي ) 𝟓 𝒘( وفرق الجهد )Vac( يساوي )𝟏𝟎. 𝟓𝒗 ) 

 شدة التيار في كل فرع -1احسب: ( 𝒗 𝟏𝟏( يساوي )Vadوفرق الجهد ) 

 ( بوحدة الفولت εالكهربائية ) مقدار القوة الدافعة  -2

 ( 𝒗 𝟓−( يساوي )𝒄إذا كان جهد النقطة ) -3

 (.𝒂احسب جهد النقطة )                

 (عالمات 10)                                                            

 

 

 (عالمات 10)                               __________________                                            :خامسالسؤال ال

المرونة بجسم آخر له نصف كتلة األول ويتحرك ( اصطدم تصادما عديم 𝒗( يتحرك نحو الشرق بسرعة قدرها )𝒎جسم كتلته )  -أ

بنفس مقدار سرعة األول نحو الشمال، أثبت أن نسبة الطاقة الحركية الضائعة خالل التصادم تساوي )
𝟒

𝟗
.) 

 (عالمات 5)                                                                            

.𝟎( ومقاومتها الداخلية )𝟑𝟎𝒗بطارية في حالة تفريغ قوتها الدافعة الكهربائية )دارة كهربائية تحتوي على   -ب 𝟓𝛀 وبطارية شحن )

.𝟓( ومقاومة خارجية )𝟗𝒗قوتها الدافعة الكهربائية ) 𝟓𝛀( فإذا كان فرق الجهد بين قطبي بطارية التفريغ .)𝟐𝟖. 𝟓𝒗 ) :احسب 

 فرق الجهد بين قطبي بطارية الشحن.  -1

        القدرة المختزنة في الدارة . -2

     عالمات( 5)                                                                                 

 

 فقط. أحدهماعلى المشترك أن يجيب عن يتكون هذا القسم من سؤالين والقسم الثاني : 
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 (عالمات10)                             __________________                                            :سادسالسؤال ال

( فارتدت األولى وكان زخمها بعد 𝟐𝒎( من السكون على سطح منحني لتصطدم مع كرة أخرى ساكنة كتلتها )𝒎تحركت كرة كتلتها ) -أ

 التصادم ثلث زخم الكرة الكبرى. أثبت أن : 

𝒉

�́�
=

𝟏𝟔

𝟗
 

 

 

 يبين الشكل المجاور جزءا  من دارة كهربائية يسري فيها تيار   -ب

,𝒂)كهربائي. إذا كان فرق الجهد بين النقطتين  𝒃 ) يساوي(𝟔𝟎 𝒗 :احسب .) 

 قراءة كل أميتر. -1

,𝒂المقاومة المكافئة بين ) -2 𝒃.) 

  

 

 

 

 

                  انتهت األسئلة

 مديرية رام هللا والبيرة-لجنة االمتحان الموحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلجابة النموذجية

 السؤال األول:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 أ ب ب ج د ج أ ج ج د

 

 السؤال الثاني:

 

 



 

 



 

 السؤال الثالث:

 

 

 



 

 

 

 



 

 السؤال الرابع:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السؤال الخامس:

 



 

 

 السؤال السادس:

 


