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 ة انحاسبت غير انقابهت نهبريجاآلنت باستعًال تكتب األجىبت عهى ورقت انتحرير ويسًح

 . َمظ10: انزًشٍٚ األٔل 
 .(َمغخ 1x6)اخزش انجٕاة انصحٛح . 1

     :عكٌٕ جغى ٚجت رحذٚذ  نٕصف حشكخ أٔ. 1.1

 .يٕضغ انجغى.د.         انجغى انًشجؼٙ. ط.                   عجٛؼخ انحشكخ. ة.           عشػخ انجغى. أ

 :ػُذيب رغٛش عٛبسح ػهٗ يُحذس يغزمًٛٙ ثغشػخ صبثزخ ركٌٕ نهغٛبسح حشكخ. 2.1

 .يزغبسػخ.د.                 يُحُٛخ. ط.                             يُزظًخ. ة.                           يزجبعئخ. أ

 :ػُذيب رذٔس ػجهخ حٕل يحٕس صبثذ فئٌ حشكزٓب. 3.1

حشكخ إصاحخ .د.       حشكخ إصاحخ دائشٚخ. ط.            حشكخ إصاحخ يغزمًٛٛخ . ة.        حشكخ دٔساٌ. أ

 .يُحُٛخ

 : فٙ رٕاصٌ فئٌ نٓبرٍٛ انمٕرٍٛ   ٔ  إرا كبٌ جغى صهت خبضغ نزأصٛش لٕرٍٛ . 4.1

شذرٍٛ .    د   .َفظ خظ انزأصٛش. ط.                   َفظ َمغخ انزأصٛش. ة.                َفظ انًُحٗ. أ

 .   يخزهفزٍٛ

 :انغشػخ انًزٕعغخ نٓزِ انغٛبسح ْٙ  .  t= 1h15 min خالل يذح صيُٛخ   d=102,5 kmرمغغ عٛبسح يغبفخ . 5.1

V=65 km.h. أ
V= 8,1 km.h.                ة  1-

V=75,1 km.h.                 ط1-
 V=82 .د  .               1-

km.h
-1

       

  ٔ لبط ثٕاعغخ دُٚبيٕيزش شذح ٔصٌ m=87 gَمم سائذ فضبء فٙ يشكجزّ إنٗ أحذ األيبكٍ، جغًب صهجب كزهزّ . 6.1

 :  ْزا انًكبٌ ْٕ P=0,14 N.انجغى فٙ ْزا انًكبٌ فٕجذ 

 د ط ة أ 

 األسض صحم انمًش انًشزش٘ انًكبٌ

N.kg)شذح انضمبنخ
-1

) 24,79 1,61 10,45 10 

 :   ( َمغخ0,25x4) ايأل انفشاؽ ثًب ُٚبعت يٍ انكهًبد اٜرٛخ   . 2 

 .  حٕادس–رغجٛك   - احزشاو   - انغاليخ   - اإلفشاط   -   انصحخ  

انؼاليبد .............. انغشلٛخ ٔ......................فٙ انغشػخ يٍ أْى انؼٕايم انًؤصشح ػهٗ ....................ٚؼزجش      

 . انغٛش............. انغشلٛخ ٚحذ يٍ ٔلٕع 

رؼزجش سٚبضخ كشح انمذو يٍ انشٚبضبد انزٙ رحضٗ ثشؼجٛخ كجٛشح فٙ انؼبنى نًب نٓب يٍ فٕائذ رشثٕٚخ ٔصحٛخ ٔيبدٚخ  .3

. 

ػُذ رؼبدل انفشٚمٍٛ انًؤْهٍٛ إنٗ َٓبئٙ دٔس٘ فٙ كشح انمذو ٚزى انهجٕء إنٗ ضشثبد انجضاء نهحغى فٙ انُزٛجخ    

 .انُٓبئٛخ نهًجبسح

ٚضغ الػت كشح انمذو انكشح فٙ َمغخ انجضاء ػهٗ أسضٛخ انًهؼت، فزجمٗ فٙ حبنخ رٕاصٌ حزٗ ٚؼغٙ    

 .(انشكم جبَجّ)ضشثخ انجضاء  انحكى إشبسح اَغالق 

  ( َمغخ1).  اجشد انمٕرٍٛ انًغجمزٍٛ ػهٗ انكشح ْٔٙ فٙ رٕاصٌ .1.3
 (َمغخ0,5).   ،حذد خظ انزأصٛش َٔمغخ انزأصٛش نٕصٌ انكشحP=4,3 Nػهًب أٌ شذح ٔصٌ انكشح ْٙ  .2.3

 .(َمغخ1,5).   ثذساعخ رٕاصٌ انكشح، أٔجذ يًٛضاد انمٕح انزٙ رغجمٓب أسضٛخ انًهؼت ػهٗ انكشح. 3.3
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 . َمظ6: انزًشٍٚ انضبَٙ 

 ( َمغخ0,75x4).  أجت ثصحٛح أٔ خغأ.1

  .10Wسرجخ لذس انمذسح انكٓشثبئٛخ نًكٕاح انًالثظ ْٙ . 1.1
 .رزحٕل انغبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ عشف جٓبص انزغخٍٛ إنٗ عبلخ حشاسٚخ. 2.1

 .ًٚكٍ انؼذاد انكٓشثبئٙ يٍ رحذٚذ انغبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ فٙ رشكٛت كٓشثبئٙ يُضنٙ. 3.1

 .انٕاط ْٕ انٕحذح انؼبنًٛخ نهغبلخ انكٓشثبئٛخ. 4.1

 .I=2,5 A فًٛش ثّ رٛبس كٓشثبئٙ شذرّ U=220 V رٕرشا كٓشثبئٛب Rيمبٔيزّ  َغجك ثٍٛ يشثغٙ جٓبص انزغخٍٛ. 2

 ( َمغخ1 ). يمبٔيخ جٓبص انزغخٍٛ Rأٔجذ لًٛخ . 1.2

 ( َمغخ1 ).احغت انمذسح انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ عشف جٓبص انزغخٍٛ. 2.2

 ( َمغخ1 ).t=10 minأٔجذ انغبلخ انكٓشثبئٛخ انًغزٓهكخ يٍ عشف جٓبص انزغخٍٛ ػُذ اشزغبنّ نًذح صيُٛخ . 3.2

 . َمظ4: انزًشٍٚ انضبنش 
 نًشٔس انغٛبساد ٔانشبحُبد إنٗ انضفخ L=400 m       ػهٗ انغشٚك انشاثظ ثٍٛ يذُٚزٍٛ، رٕجذ لُغشح عٕنٓب 

( 2)ٔ  (1)ػُذ يذخم انمُغشح ٔضؼذ انؼاليزبٌ .            األخشٖ نُٓش

. انًًضهزبٌ جبَجّ

P= 52000 N= 5,2.10ػجشد شبحُخ ٔصَٓب 
4
 N انمُغشح فٙ يذح صيُٛخ 

t=24 s.  

 ( َمظ2)(. 2)ٔ(1)أػظ يذنٕل كم ػاليخ يٍ انؼاليزٍٛ .1

 (َمظ2).  ْم رى احزشاو انؼاليزٍٛ يٍ عشف عبئك انشبحُخ؟ ػهم جٕاثك.2

g=10 N.kg شذح انضمبنخ    -:   َؼغٙ 
-1. 

  -                             1t=1000 kg. 
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