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 نكيًيبءا  (8pts) 

 

 انتًريٍ األول: (8pts) 

 انجزء األول:  (5,25 pts) 

  mA I = - 20َُدض انتشكٛة انتدشٚثٙ انتانٙ ، فٛشٛش األيثٛشيتش إنٗ لًٛح عانثح    

1F = 9, 65 .10:   َؼطٙ 
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 أسئهت: 

، ثى  ح انؼًٕد ، يسذدا يُسٗ انتٛاس انكٓشتائٙ يؼهال خٕاتكنتدشٚثٙ إنٗ ٔسلتك ٔتٍٛ ػهّٛ لطثٛأَمم انتشكٛة ا .1

  (1ٌ)                                           ( االنكتشَٔاخ ٔاالَٕٚاخ)   اعتُتح يُسٗ يختهف زًالخ انشسُاخ

 (0,25ٌ)                                                                                         انمُطشج األَٕٚٛح؟يا دٔس  .2

، ثى اعتُتح ( ػُذ  انكتشٔد انُساط ٔ ػُذ انكتشٔد انفضح ) َصفٙ يؼادنتٙ انتفاػم ػُذ كم انكتشٔد اػط

 (               1ٌ)                                                                                        االَٕد ٔانكاتٕد يؼهال خٕاتك؟

 (ٌ 0,5)                               ح انسصٛهح نهتفاػم ، ثى اػط اندذٔل انٕصفٙ نٓزا انتفاػم اعتُتح انًؼادن .3

 C      (0,25 ٌ)نهًؼادنح تذالنح    Qr,iنتفاػم انثذئٙ ، ػثش ػٍ خاسج ا Cػهًا أٌ نهًسهٕنٍٛ  َفظ انتشكٛض  .4

 (0,25ٌ)خالل يذج االشتغال Qأزغة كًٛح انكٓشتاء انًًُٕزح .  min 30ػهًا أٌ ْزا انؼًٕد ٚشتغم نًذج  .5

 (                                   ٌ 5 ,0)                                                        تؼذ تًاو يذج االشتغال  x  أزغة لًٛح تمذو انتفاػم  .6

n (Cuأزغة      .7
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 (1ٌ)                                        ، تؼذ تًاو يذج اإلشتغال    (

Cu]اعتُتح تغٛش تشكٛض األَٕٚاخ    .8
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   V = 200 mLػهًا أٌ نهًسهٕنٍٛ َفظ انسدى       [

                                                                                                                        (0,5 ٌ)

  
 انجزء انثبَي:   (2,75pts) 

 ٔانًاء  Eٚؤد٘ تفاػم زًض انثٕتإَٚك يغ انًٛثإَل انٗ تكٌٕ يشكة ػضٕ٘ 

 (ٌ 0,5)                                 زًض انثٕتإَٚك ٔانًٛثإَلاػط انصٛغ انُصف انًُشٕسج نكم يٍ  .1

 E                         (0,75 ٌ)نح ْزا انتفاػم ، اػط اعى انًشكةتًارا ٚغًٗ ْزا انتفاػم ؟ أكتة يؼاد .2

 (1ٌ)                 ثى التشذ طشٚمتٍٛ يختهفتٍٛ نتسغٍٛ يشدٔد ْزا انتفاػماػط  يًٛضاخ ْزا انتفاػم ،  .3

 َغتثذل زًض انثٕتإَٚك تاَذسٚذ انثٕتأٚك ، ٔعشٚغ نُسصم ػهٗ تفاػم كهٙ .4

                        (   ٌ 0,5)                                                                           أكتة يؼادنح تفاػهّ يغ انًٛثإَل 
 

 



 

 

 انفيزيبء   (12pts) 

 انتًريٍ انثبَي:   (5,5 pts) 

يٍ عطر انًاء    hتٕخذ ػهٗ استفاع  Oيٍ َمطح  mػُذ نسظح َؼتثشْا أصال نهتٕاسٚخ ، ٚمفض غطاط كتهتّ 

 :كًا ٕٚضر انشكم انتانٙ (Ox)يغ انًسٕس    𝛼تكٌٕ صأٚح    V0تغشػح تذئٛح  

g = 9,8 m .s:      َؼطٙ
-2

      ،°  =  30 α    ،V0 = 5 m.s
-1

    ،h = 8 m 

 .كًا ٕٚضر انشكم (Oxy)ًَٓم االزتكاكاخ يغ انٕٓاء َٔذسط زشكح يشكض لصٕس انغطاط فٙ انًؼهى 

 أسئهت: 

ٔ  vx(t)انضيُٛح    دالختتطثٛك انمإٌَ انثاَٙ نُٕٛتٍ  أٔخذ انًؼا .1

vz(t)  تذالنحV0  ٔ𝛼  ٔ g       (1 ٌ) 

 x(t)    ٔy(t)      (1 ٌ)اعتُتح انًؼادالخ انضيُٛح   .2

 (                   ٌ 1)               أٔخذ يؼادنح انًغاس  .3

  V0  ،α  ،gػثش ػٍ نسظح ٔصٕل انغطاط انٗ عطر انًاء تذالنح  .4

 ٔh  (ٌ 1)    ثى أزغة لًٛتٓا 

 (ٌ 1)  انٗ عطر انًاءَمطح  ٔصٕل انغطاط   Aأٔخذ إزذاثٛاخ  .5

  (ٌ 0,5)   ٔصٕل انغطاط انٗ عطر انًاء  VAأزغة عشػح    .6

 

 انتًريٍ انثبنث:  (6,5 pts) 

ًَٓم . فٙ زشكح فٕق يُضذج ْٕائٛح أفمٛح    Kيشذٔد تُاتض صالتتّ   m = 100 gَؼتثش خغًا صهثا كتهتّ    

 يُطثما يغ يشكض لصٕس اندغى ػُذيا تكٌٕ انًدًٕػح فٙ زانح تٕاصٌ ، Oخًٛغ االزتكاكاخ َٔؼتثش أصم انًؼهى 

 أسئهت: 

 x(t)  (1 ٌ)تتطثٛك انمإٌَ انثاَٙ نُٕٛتٍ أٔخذ انًؼادنح انتفاضهٛح انتٙ ٚسممٓا أفصٕل يشكض لصٕس اندغى  .1

  ٚؼطٙ انًُسُٗ انتانٙ  تغٛشاخ أفصٕل يشكض لصٕس اندغى تذالنح انضيٍ  .2

 

 

 

 

 

 

 (ٌ 0,25)                                                                                               يا طثٛؼح انسشكح  . أ

 : ػهٗ انشكم انتانٙ  ٙ ٚكتة تذالنح انضيُ(    زم انًؼادنح انتفاضهٛح )   x(t)تغٛشاخ  . ب

      ) t +𝜑 x(t) = Xm cos(
  

  
  ، 

 T0  ٔXm   ٔφ                                                                                          (0,75 ٌ)أٔخذ لٛى        

 k                                                                                           (1 ٌ      )ض اعتُتح صالتح انُات . خ

ٔتاػتثاس يٕضغ انتٕاصٌ انسانح   EPpأكتة تؼثٛش EPpتاػتثاس يغتٕٖ انسشكح يشخؼا نطالح انٕضغ انثمانٛح   .3

 EPe                                                        (1 ٌ)، أكتة تؼثٛش     EPeانًشخؼٛح نطالح انٕضغ انًشَح

ثى تسمك يٍ انًؼادنح انتفاضهٛح تاشتماق انطالح  ،أزغة لًٛتٓا  ٔ Em انطالح انًٛكاَٛكٛح إعتُتح تؼثٛش .4

 Em                                                                                                                                                           (1 ٌ)     انًٛكاَٛكٛح 

 (  ٌ 0,75)                                  عشػح اندغى لصٕٚح ثى أزغة لًٛح ْزِ انغشػحفٙ أ٘ يٕضغ تكٌٕ  .5

 t = 1s                   (0,75 ٌ)اعتُتح لًٛح طالح انٕضغ انًشَح ٔلًٛح  انطالح انسشكٛح نهدغى ػُذ انهسظح  .6
 

 

 "زظ عؼٛذ نهدًٛغ "
 "اهلل ٔنٙ انتٕفٛك"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


