
 

5/1 
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الفيزياء 
 

ثالث ساعات :  المّدة :                                                                    المحافظة
 االختبار  األّول

 

 

 :التعلاميت

  ٌُنصح الطالب عّدةٌشتمل االمتحان على جمٌع بتوزٌع وقته على بقراءة المسائل بتأنً و مسائل، 

 .، وأال ٌستهلك الوقت بأكمله على مسألة واحدةالمسائل

 كتابة رقم المسألة ورقم كل سؤال قبل اإلجابة ال تنس. 

 قم بإحاطة الجواب النهائً لكل سؤال بمستطٌل. 

  ٌّةٌجب وضع الوحدات المناسبة بعد كل جواب عددي، والتحتسب  اتالوحد تلحقهاإجابة عددٌة ال  أ

. المستخدمة
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: حل املسائل الآثية

g=10 m/sعند اللزوم نأ خذ }
2

} 
  سقوط كرة(: درجة 19)  المسألة األولى

 الجاذبٌة تسارع حٌث األرض سطح فوق( (y0 ارتفاع من ابتدائٌة سرعة بدون  1cm قطرها الفوالذ من كرة تسقط 
 سطح فوق 69.5m ارتفاع على( (t اللحظة فً الكرة تكون مهملة، الهواء مقاومة أن وبفرض ، m/s2 10 ٌساوي األرضٌة
 الحرارة ُنعطً ،{بالثانٌة مقّدرة المذكورة األزمنة} ،األرض سطح فوق 56m ارتفاع على( (t+0.5 اللحظة فً وتقع األرض،

ckgJ للفوالذ  النوعٌة ./46.0 ، 33 تساوي للفوالذ الحجمٌة الكتلةو /108.7 mkg  والمطلوب :

 .األرض تصل عندما الكرة تبلغها التً والسرعة ، y0 واالرتفاع ، t الزمن حساب (1

 كمٌة من %40 الفوالذ كرة تمتص ،حرارة إلى طاقتها كامل فتتحول حاجزاًا  األرض إلى تصل عندما الكرة تصدم (2
 ترتفع حرارته درجة فإنّ  Q الحرارة من كمٌة ما جسم تلقً عند أّنه نذّكر}  .حرارتها درجة ترتفع فكم. الناتجة الحرارة
tcmQ: ٌحقق الذيt بالمقدار  حٌث c و للجسم النوعٌة الحرارة m الجسم كتلة}. 

 :بالعالقة ُتعطى مقاومة بقّوة الكرة على ٌؤّثر الهواء أن بفرض الحدٌة، الكرة سرعة حساب (3
2.00025.0 vSf  

v: حٌث   . الكرة، سطح مساحة S ، الكرة سرعة  
 

 مقاومة من البالتين(: درجة 26)المسألة الثانية 

ٌّر قٌمة   من البالتٌن النقًمقاومة تتغ R t ٌّر :وفق العالقة tدرجة الحرارة   بتغ
 

 R t at 10  

 .تغٌراتها بداللة درجة الحرارة اآلتً و ٌبٌن الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟  aحدة قٌاس الثابت وما هً .هً درجة الحرارة بمقٌاس سٌلسوس  tتقدر باألوم  و  Rإذا علمنا أن  (1

 .من المنحنً المبٌن aاستنتج قٌمة  (2
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ما قٌمة  (3 R  ؟ 40أي المقاومة عند درجة الحرارة ,  40

احسب أصغر تغٌر ٌمكن قٌاسه لتغٌر درجة الحرارة باستخدام هذه المقاومة إذا كان أصغر تغٌر ٌمكن قٌاسه  (4

310للمقاومة هو   . 

Vفرق كمون قدره  تطبٌقتم  (5 10 Volt  ،فتبٌن أن االستطاعة الحرارٌة التً تعطٌها بٌن طرفً المقاومة

0Pالمقاومة هً  9.8 W  ما هً درجة الحرارة المحٌطة؟ 

rعلى التفرع مع مقاومة  ي تجربة أخرى ربطنا هذه المقاومةف  (6 10  على  ، وطبقنا فرق الكمون السابق

غمسنا  ُثمّ  ،المقاومة الناتجة R t  احسب درجة الحرارة التً ٌجب ضبط . ضمن حمام مائً ٌمكن التحكم بحرارته

AIالحمام المائً عندها لكً ٌمر فً الدارة تٌار شدته  97.10  . 

نربط   (7 R t  بمقاومة أخرى R I   ذلك على النحو التالًال أومٌة أي أن قٌمتها تتعلق بالتٌار المار فٌها و: 

2)('  IbIR 

فإذا علمنا أن الربط على التسلسل و أن فرق الكمون . فً الجملة الدولٌة للوحدات( 1)ثابت ٌأخذ القٌمة  bمع 

Vالمفروض على كال المقاومتٌن هو   10 Volt  و أن االستطاعة الحرارٌة التً تعطٌها كلتا المقاومتٌن تساوي

1P 7.7 W ،احسب كل من التٌار المار فً الدارة ودرجة الحرارة المحٌطة. 

 

 

 

 

 انعكاس وانكسار الضوء: (درجة 55) المسألة الثالثة 

 الفاصل السطح على ضوئً شعاع  ٌرد: واالنكسار االنعكاس بزاوٌتً المتعلق دٌكارت بقانون نذّكر  :نظرية مقّدمة 

 الشعاع ٌصنعها التً الزاوٌة i لتكن ،2nالثانً الوسط انكسار وقرٌنة ،1n األّول الوسط انكسار قرٌنة شفافٌن وسطٌن بٌن

 السطح على الناظم مع i' زاوٌة صانعاًا  السطح عن شعاع ٌنعكس ،(الورود زاوٌة) الورود نقطة فً السطح على الناظم مع الوارد

 الورود نقطة فً السطح على الناظم مع r زاوٌة صانعاًا  الثانً الوسط إلى آخر شعاع وٌنفذ ،(االنعكاس زاوٌة) الورود نقطة فً

 : ولدٌنا(. االنكسار زاوٌة) 

 الورود زاوٌة i االنعكاس زاوٌة تساوي 'i. 

 الورود زاوٌة ترتبطi االنكسار بزاوٌة r بالعالقة rnin sinsin 21  . 

: بالعالقة ما وسط انكسار قرٌنة ُتعطى اخرى ناحٌة من

v

c
n  

. الخالء فً الضوء انتشار سرعة c و الوسط، فً الضوء انتشار سرعة v حٌث

 

 

 .، ُيمكن حل كل من هذه الطلبات بشكل مستقل عن بقية الطلبات(A, B, C,  D) تضم المسألة أربعة طلبات 

mme بٌنهما المسافة متوازٌٌن مستوٌٌن وجهٌن الزجاج للوح زجاجً، لوح على ضوئً شعاع ورود ندرس :A الطلب 10 .

 ورود بزاوٌة األول الوجه إلى الشعاع ٌرد (.1)، وقرٌنة انكسار الهواء تساوي 5.1n هً الزجاجً اللوح انكسار قرٌنة

ّ  الثانٌة الجهة إلى الزجاجً اللوح لٌعبر ،45i قدرها  الوجه عن ضوئً شعاع ٌنعكس.  t ندعوها السطح مع زاوٌة صانعا

r  

'i  i  
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نهمل باقً } .الضوء منها أتى التً الجهة إلى األّول الوجه عبر لٌنفذ الثانً الوجه عن آخر ضوئً شعاع ٌنعكس كما للوح األول

 {االنعكاسات

i الزاوٌة بٌن العالقة ما ( أ  .t الزاوٌة و  

 :التالٌة واألشعة الزجاجً اللوح من كل علٌه مبٌناًا  مخططاًا  ارسم ( ب

 (1الشعاع)  الوارد 

 (.2 الشعاع)  األول الوجه على المنعكس 

  (.3 الشعاع) الزجاجً اللوح داخل إلى النافذ 

 الثانً على الوجه 3بعد ورود الشعاع  (4 الشعاع)  اللوح من الثانٌة الجهة إلى النافذ. 

 علٌه 3بعد ورود الشعاع  (5 الشعاع)  للوح الثانً الوجه عن المنعكس. 

 على هذا الوجه 5بعد ورود الشعاع  (6 الشعاع)  الضوء منها أتى التً الجهة إلى النافذ.  

(. 4الشعاع) و(  1 الشعاع) ممّدد بٌن الفاصلة 1 المسافة احسب( ج 

(. 6 الشعاع)و ،(2 الشعاع) بٌن 2 المسافة احسب( د 

: اآلتً بالشكل ممّثلة زجاجٌة قطعة   :B الطلب

 

 

 

.  نفسه والسمك نفسه بالطول ٌتمتعان الزجاجٌة القطعة طرفا

 من الشعاع هذا ممّدد ٌمر بحٌث الدخول وجه مع ،45i قدرها زاوٌة صانعاًا  بالشكل الممّثل الضوئً الشعاع ٌرد ( أ

 النافذ الشعاع هذا ٌصنعها التً الزاوٌة احسب الزجاجٌة، للقطعة األسفل الوجه من الضوئً الشعاع ٌنفذ ،M النقطة

 .األسفل السطح على الناظم مع

 الوارد؟ الشعاع وممّدد النافذ الشعاع بٌن المسافة ما ( ب

  

موشور مصنوع من الزجاج على شكل ربع  :Cالطلب 

ٌّن فً الشكل نصف قطر األسطوانة . أسطوانة، كما هو مب

R وقرٌنة انكسار زجاج الموشور ،n . ٌُوضع الموشور على

. سطح طاولة أفقٌة بحٌث ٌنطبق أحد وجهٌه المستوٌٌن علٌها

ًٌّ من الهواء  بشكٍل أفقً إلى  (n=1)ٌرد شعاٌع ضوئ

فوق سطح  Lالموشور من جهة الٌسار، على ارتفاع 

  .الطاولة األفقٌة، فٌخرج من الموشور بزاوٌة  

         (incoming ray :الشعاع الوارد 

 (الشعاع الخارج :L.              Outgoing rayَو  Rَو  nبداللة كلٍّ من   sinاحسب قٌمة  .1

            

: ونعطً العالقات المثلثٌة ،R = 5 cm ،n = 1.5 ،L= 4 cmنعطً : تطبٌق عددي .2

M 
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 .احسب قٌمة الزاوٌة  

 

أسطوانة زجاجٌة مصنوعة من : Dالطلب 

ٌّن فً الشكل . الزجاج على شكل أسطوانة، كما هو مب

، وقرٌنة انكسار زجاج Rنصف قطر األسطوانة 

ٌُطلى الوجه الداخلً لنصف . nاألسطوانة الزجاجٌة 

ٌرد شعاع . األسطوانة بمادة عاكسة تماماًا للضوء

، إلى سطح األسطوانة من (n=1)ضوئً من الهواء 

وٌخرج منها وفق اتجاٍه ٌوازي اتجاه جهة الٌسار،

 (السطح العاكس: Mirrored surface)       .dوٌبعد عنه مسافة شاقولٌة تساوي  الورود،

  

ٌّن كٌف ٌمكن استخدام هذا الجهاز لقٌاس قرٌنة انكسار األسطوانة الزجاجٌة بمعرفة    . dوقٌاس  Rب

 

 

    ال س ئةلانهتت 
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 :حل املسائل الآثية

 تسخين أنبوب نحاسي :(درجة 24)  المسألة األولى

1قطره الخارجً  ،أنبوب من النحاس أسطوانً الشكل  10D mm  2قطره الداخلً و 8D mm , طوله

50cm 3/96.8 و كتلته الحجمٌة cmgCu  39.0)/.( (الكتلٌة )النوعٌة  ، كما أن حرارته CgJCCu
 .

. بالؽرام Cumاحسب كتلة األنبوب ( 1

نذّكر أّنه عند تلقً جسم ما كمٌة من } . 25إلى  20الالزمة لرفع درجة حرارته من  CuQاحسب كمٌة الحرارة ( 2

tcmQ: الذي ٌحققtفإّن درجة حرارته ترتفع بالمقدار  Qالحرارة    حٌثc  للجسم و( الكتلٌة) الحرارة النوعٌةm 

 {كتلة الجسم

5Fوذلك بقوة احتكاك قدرها  ،ماش خشنة ناقلٌتها للحرارة مهملةقمنا بدلك األنبوب بقطعة ق( 3 N،  احسب كمٌة

. التً تعطٌها عملٌة الدلك عند كل مرة ٌتم دلك األنبوب من أوله آلخره fQالحرارة 

smv بسرعة قدرها تتحّرك فٌها قطعة القماش لنفرض أننا نقوم بدلك األنبوب باستمرار و بدون توقؾ ( 4 /1 . احسب

درجة مئوٌة واحدة وذلك باعتبار أن كامل الحرارة الناتجة عن الدلك تذهب  ة األنبوبالالزم لرفع درجة حرار0الزمن 

. لتسخٌن األنبوب

Ct  لنفرض أن درجة حرارة األنبوب هً( 5 251    500وؼمرناه بحوض من الماء فٌهWm g  من الماء بدرجة

Ct حرارة 152   .3رارة احسب درجة الحt علماً أن الحرارة الكتلٌة للماء . التً ٌتوازن عندها كل من األنبوب و الماء

18.4)/.(هً  CgJCW
 .

بدرجة حرارة( أنبوب+ماء )لنفرض أن الجملة ( 6
 

Ct 152   نرٌد تبرٌد ها إلى درجة حرارة
3 3t C أو مادون، 

0وذلك بإضافة مكعبات من الثلج كتلة كل منها  10m g  و درجة حرارتها
4 0t C .

 لالزمة لصهر ؼرام واحد من الجلٌدكمٌة الحرارة اعلماً أن  .علٌنا استخدامه من هذه المكعبات nاحسب أصؽر عدد 

334 تساوي /WL J g .  

  

طوف خشبي  (:درجة  28)    المسألة الثانية

الكتلة الحجمٌة لماء ) من جذوع األشجار لٌستخدمه للتنقل فً أحد المستنقعات ( قارب بدائً) أراد رجل صنع طوؾ  

3المستنقع 
1 /1 cmg . طوؾ األشجار من جذوع األشجار دون أن ٌقوم بنزع قشرة الجذعالرجل فً البداٌة صنع .

cmrونصؾ قطر اللب الخشبً للجذع . m3األشجار المستخدمة ذات جذوع أسطوانٌة طول كل جذع منها  10 

cme، وسمك القشرة (دون القشرة) 2 . ً3تبلػ الكتلة الحجمٌة للب الخشب
2 /8.0 cmg والكتلة الحجمٌة للقشرة ،

3
3 /1.1 cmg . تبلػ كتلة الرجلkgm 85 وكتلة معداته ،kgm 15 وهو ٌحملها معه أٌنما ذهب .

 الجذع الذي ٌبرز فوق سطح الماء؟إذا وضع الرجل جذع واحد دون تقشٌره ما حجم الجزء من  (1

ٌقوم الرجل برصؾ عّدة جذوع متوازٌة بجوار بعضها البعض  وٌقوم باستخدام حبال مهملة الكتلة والحجم لربط هذه  (2

 ما العدد األدنى للجذوع التً ٌحتاجها الرجل لصنع طوؾ قادر على حمله مع معداته؟. الجذوع ببعضها

 شٌر الجذوع المستخدمة قبل صنع الطوؾ، لماذا؟ٌُمكن للرجل تخفٌض عدد الجذوع بتق (3
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 ما عدد الجذوع الالزمة لصنع الطوؾ فً حال قام الرجل بتقشٌر الجذوع؟ (4

دنى الالزم من الجذوع، وٌستخدم عصاً طوٌلة مهملة جذوع المقّشرة مستخدماً الحد األٌقوم الرجل بصنع طوؾ من ال (5

ٌُمكنها بلوغ قاع المستنقع لدفع الطوؾ للقٌام بدفع الطوؾ ٌسند الرجل طرؾ العصا على أرض قاع المستنقع . الكتلة 

NFٌُطّبق الرجل قّوة قدرها . مع سطح الماء 30بحٌث تصنع هذه العصا زاوٌة قدرها  500  3لمّدةs  ًف

ٌعانً الطوؾ أثناء حركته من قّوة مقاومة الماء . كل مّرة، حامل القوة السابقة ٌنطبق على العصا فٌتحّرك الطوؾ

ٌُمكن تقرٌبها بقّوة أفقٌة ثابتة قٌمتها  NRلحركته والتً  50 . 

ن على الرجل القٌام بها لضمان بعد أن ٌتحّرك الطوؾ ما قٌمة الفاصل الزمنً األعلى بٌن كل دفعتٌن متتالٌتً

استمرار حركة الطوؾ دون توّقؾ؟ 

 

 توازن خرزتين على مثلث (:درجة 20) المسألة الثالثة 

( 30o)تساوي ( A)وزاوٌته عند ( B)قائم الزاوٌة عند ( ABC)معدنً  أملس جرى تشكٌله على شكل مثلث  سلك 

تّم إدخال . شاقولٌاً ومادة السلك متماسكة وال تسمح بتشّوه شكل المثلّثٌستند على أرض أفقٌة وٌثّبت بحٌث ٌكون مستوٌه 

كتلة الخرزة . ترتبط الخرزتان مع بعضهما بخٌط نحٌؾ ال ٌتمدد مهمل الكتلة. السلك فً خرزتان زجاجٌتان قبل تشكٌله

اك على ضلعً المثلث تنزلق الخرزتان بدون احتك( . m2 = 300 gm)وكتلة الخرزة الثانٌة ( m1 = 100 gm)األولى 

 ( :انظر الشكل المرفق) نفترض أّن كل من الخرزتٌن توّضعت بحٌث  تكون الخرزتان فً حالة توازن ثابت . القائمتان

 ( .AB)بٌن الخٌط والسطح ( α)أوجد قٌمة الزاوٌة  (1)

 ( .T)قٌمة قوة الشد فً الخٌط   (2)

 

 

 الصدم المرن :( درجة 28) المسألة الرابعة 

A-  نعلّق ثالث كراتA, B, C  متطابقة من الفوالذ، كتلة كلٍّ منهاM بواسطة ثالثة خٌوط ،

ٌّة متساوٌة الطول إلى حامل ثابت أفقً، بحٌث تكون مراكز الكرات على نفس االستقامة  شاقول

ٌّة، وٌفصل بٌنها فراؼات صؽٌرة ابتداًء من وضعها  hإلى ارتفاع  Aنسحب الكرة . األفق

، ثّم نتركها لتصطدم بالكرة  ًّ صدماً  Cم الكرة صدماً نعتبره مرناً، والتً بدورها تصد Bاألّول

، hَو  g، قبل وبعد الصدم بداللة A, B, Cاحسب سرعات كلٍّ من الكرات . نعتبره مرناً 

. hبداللة  Cواحسب االرتفاع الذي تصل إلٌه الكرة 

A 

 خٌط

C 

B 
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B- نعٌد التجربة باستخدام ثالث كرات :A  بكتلة تساويM َو ،B  2بكتلة تساويM  َو ،C  3بكتلة تساويM . احسب من

 .بعد الصدم Cكرات الثالثة قبل وبعد الصدم، واالرتفاع الذي تصل إلٌه الكرة جدٌد سرعات ال

C-  نعٌد استخدام الكرات المتطابقة ذات الكتلةM ونضٌؾ للمجموعة كرتٌن لهما نفس الكتلة ،M 

فً حال سحبنا الكرتٌن األولى والثانٌة خارج المجموعة مع . لٌصبح لدٌنا خمس كرات متطابقة

فوق وضعهما االبتدائً، ثم تركناهما، ِصؾ فً  hق مشدودٌن إلى ارتفاع بقاء خٌطً التعلً

ٌّة حسابات، ماذا سٌحدث بعد اصطدام الكرتٌن  ضوء النتٌجة التً وصلت إلٌها، دون إجراء أ

.  بباقً الكرات

D-  ،ًهل باإلمكان، برأٌك فً حال سحبنا الكرة األولى وتركناها لتصدم الكرة الثانٌة صدماً مرنا

  .ن تنطلق الكرتان الرابعة والخامسة من الجهة المقابلة بسرعة مساوٌة لنصؾ سرعة الكرة األولى قبل الصدموتقؾ، أ

 

 

 

   انهتت الأس ئةل 


