
انشؼبت  ػهٕو تجريبيت  انشؼبت  ػهٕو تجريبيت                  22فرض محروس رقمفرض محروس رقم          أٔنٗ باك               أٔنٗ باك               : : ستٕٖ ستٕٖ انىانى

            SSoouummaaddii  @@                                                          دقيقت                                                       دقيقت                                                         1.201.20: : يدة اإلَجاز يدة اإلَجاز 

  

  

  
  

: : ن ن   88الكيمياء الكيمياء   
  

  

  

  

: : حسب يؼادنت انتفاػم انتانيت حسب يؼادنت انتفاػم انتانيت يٍ غاز انكهٕر يٍ غاز انكهٕر   VV==11..55LLيغ حجى يغ حجى   AAllيٍ األنٕيُيٕو يٍ األنٕيُيٕو   mm==11..44ggتتفاػم كتهت تتفاػم كتهت 

  

                                                  32 AlClClAl   

  

  VVmm==2244LL//mmooll:    :    َؼتبر أٌ َؼتبر أٌ                 ..يٍ كهٕرٔر األنٕيُيٕو يٍ كهٕرٔر األنٕيُيٕو   mmػُد َٓايت انتفاػم َحصم ػهٗ كتهت ػُد َٓايت انتفاػم َحصم ػهٗ كتهت 

      

. . ل يتٕازَتل يتٕازَتأكتب يؼادنت انتفاعأكتب يؼادنت انتفاع.   .   11          ٌٌ  0.50.5      

. . أحسب كًياث انًادة انبدئيت نهًتفاػالثأحسب كًياث انًادة انبدئيت نهًتفاػالث.   .   22          ٌ   ٌ     22      

. .   xxmmأَجس انجدٔل انٕصفٗ نٓدا انتفاػم بانُسبت نتقدو قصٕٖ أَجس انجدٔل انٕصفٗ نٓدا انتفاػم بانُسبت نتقدو قصٕٖ .   .   33          ٌ   ٌ     22      

. . حدد انًتفاػم انًحد نهتفاػم حدد انًتفاػم انًحد نهتفاػم .   .   44        ٌ    ٌ      11      

. . أَجس حصيهت انًادة نٓدا انتفاػم أَجس حصيهت انًادة نٓدا انتفاػم .   .   55          ٌٌ  1.51.5      

    MM((AAll))==2277gg//mmooll        ٔ  ٔMM((CCll))==3355..55gg//mmooll:   :   َؼطٗ َؼطٗ                                   ..  mmإستُتج انكتهت إستُتج انكتهت .   .   66          ٌ   ٌ     11      

  

  

  

: : ن ن   1212الفيزياء الفيزياء 
  

  
                                                                                                                                                                                                ZZ  

  

  

    َؼتبرِ َقطيا ػهٗ يسارَؼتبرِ َقطيا ػهٗ يسار  ((SS))يُسنق جسًا صهبا يُسنق جسًا صهبا 

  αα        ββ                                                                ::كتهت انجسى ْٗكتهت انجسى ْٗ..  rr==1100ccmmائرٖ شؼاػّ ائرٖ شؼاػّ دد

MM==00..55kkgg  ..َأخد انحانت انًرجؼيت نطاقت انٕضغَأخد انحانت انًرجؼيت نطاقت انٕضغ                                          AA                                        BB  

  OO                                                                                  انتقانيت بحيث تتطابق يغ أصم انًؼهى انتقانيت بحيث تتطابق يغ أصم انًؼهى 

  gg==1100NN//kkgg  ..                                                                                                                                                            NN. .   ًَٔٓم جًيغ اإلحتكاكاثًَٔٓم جًيغ اإلحتكاكاث

ػٍ يٕضغ تٕازَّ انًستقر  ػٍ يٕضغ تٕازَّ انًستقر  ((SS))َسيح انجسى َسيح انجسى 

سطح األرض  سطح األرض                                                        ..ثى َحررِ بدٌٔ سرػت بدئيتثى َحررِ بدٌٔ سرػت بدئيت  αα==3300°°  ::حيث انسأيت ْٗحيث انسأيت ْٗ  AAػُد انُقطت ػُد انُقطت 

  

. . تُحفظ تُحفظ   ((SS))أٌ انطاقت انًيكاَيكيت نهجسى أٌ انطاقت انًيكاَيكيت نهجسى   بيٍبيٍ.    .    11          ٌ   ٌ     11      

. . إػط تؼبير انطاقت انًيكاَيكيت نهجسى نحظت اإلَطالقت ٔأحسب قيًتٓا إػط تؼبير انطاقت انًيكاَيكيت نهجسى نحظت اإلَطالقت ٔأحسب قيًتٓا .   .   22            ٌ  ٌ    22      

: : إستُتج إستُتج .   .   33                                

. . سرػت انجسى ػُد يرٔرِ يٍ يٕضغ تٕازَّ انًستقر سرػت انجسى ػُد يرٔرِ يٍ يٕضغ تٕازَّ انًستقر       3.13.1ٌ          ٌ            22      

. . يغ يٕضغ تٕازَّ انًستقر بؼد يرٔرِ يُّ يغ يٕضغ تٕازَّ انًستقر بؼد يرٔرِ يُّ   ((SS))سيشكهٓا انجسى سيشكهٓا انجسى تٗ تٗ الال  ββانسأيت انسأيت       3.23.2ٌ       ٌ         1.51.5      

. . طبيؼت حركت انجسى طبيؼت حركت انجسى       3.33.3ٌ       ٌ         0.50.5      

. . VVAA==55mm//ssبسرػت بسرػت   ((SS))َؼيد انتجربت حيث َرسم انجسى َؼيد انتجربت حيث َرسم انجسى .   .   44                              

؟ ؟   BB   ْٗ ْٗ : :VVBB==VVAA==55mm//ssجسى ػُد انُقطت جسى ػُد انُقطت ػهم نًادا سرػت الػهم نًادا سرػت ال      4.14.1ٌ          ٌ            22      

. . حدد طبيؼت حركت انجسى فٗ ْدِ انحانتحدد طبيؼت حركت انجسى فٗ ْدِ انحانت      4.24.2ٌ       ٌ         0.50.5      

                                              ..انتٗ سيصم بٓا نسطح األرض ػهًا أٌ سطح األرض تبؼد ػٍ انتٗ سيصم بٓا نسطح األرض ػهًا أٌ سطح األرض تبؼد ػٍ   VVCCأحسب سرػت انجسى أحسب سرػت انجسى         4.34.3ٌ       ٌ         2.52.5      

    ..    hh==11mmبًسافتبًسافت    OO  انُقطتانُقطت                                                  

  

          

انشؼبت  ػهٕو تجريبيت  انشؼبت  ػهٕو تجريبيت                  22فرض محروس رقمفرض محروس رقم          أٔنٗ باك               أٔنٗ باك               : : ستٕٖ ستٕٖ انىانى

      SSoouummaaddii  @@دقيقت                                                                                       دقيقت                                                                                         1.201.20: : يدة اإلَجاز يدة اإلَجاز 

  

  

  
  

: : ن ن   88الكيمياء الكيمياء   
  

  

  

  

: : كهٕر حسب يؼادنت انتفاػم انتانيت كهٕر حسب يؼادنت انتفاػم انتانيت يٍ غاز اليٍ غاز ال  VV==11..55LLيغ حجى يغ حجى   AAllيٍ األنٕيُيٕو يٍ األنٕيُيٕو   mm==11..44ggتتفاػم كتهت تتفاػم كتهت 

  

                                                  32 AlClClAl   

  

  VVmm==2244LL//mmooll:  :  َؼتبر أٌ َؼتبر أٌ                           ..يٍ كهٕرٔر األنٕيُيٕو يٍ كهٕرٔر األنٕيُيٕو   mmػُد َٓايت انتفاػم َحصم ػهٗ كتهت ػُد َٓايت انتفاػم َحصم ػهٗ كتهت 

      

. . أكتب يؼادنت انتفاػم يتٕازَتأكتب يؼادنت انتفاػم يتٕازَت.   .   11          ٌٌ  0.50.5      

. . ياث انًادة انبدئيت نهًتفاػالثياث انًادة انبدئيت نهًتفاػالثأحسب كىأحسب كى.   .   22          ٌ   ٌ     22      

. .   xxmmأَجس انجدٔل انٕصفٗ نٓدا انتفاػم بانُسبت نتقدو قصٕٖ أَجس انجدٔل انٕصفٗ نٓدا انتفاػم بانُسبت نتقدو قصٕٖ .   .   33          ٌ   ٌ     22      

. . حدد انًتفاػم انًحد نهتفاػم حدد انًتفاػم انًحد نهتفاػم .   .   44        ٌ    ٌ      11      

. . أَجس حصيهت انًادة نٓدا انتفاػم أَجس حصيهت انًادة نٓدا انتفاػم .   .   55          ٌٌ  1.51.5      

  MM((AAll))==2277gg//mmooll           ٔ   ٔMM((CCll))==3355..55gg//mmooll:    :    َؼطٗ َؼطٗ                                       ..  mmإستُتج انكتهت إستُتج انكتهت .   .   66          ٌ   ٌ     11      

  

  

  

: : ن ن   1212الفيزياء الفيزياء 
  

  
                                                                                                                                                                                                ZZ  

  

  

َؼتبرِ َقطيا ػهٗ يسار  َؼتبرِ َقطيا ػهٗ يسار    ((SS))يُسنق جسًا صهبا يُسنق جسًا صهبا 

  αα        ββ                                                                ::كتهت انجسى ْٗكتهت انجسى ْٗ..  rr==1100ccmmدائرٖ شؼاػّ دائرٖ شؼاػّ 

MM==00..55kkgg  ..              َأخد انحانت انًرجؼيت نطاقت انٕضغ              َأخد انحانت انًرجؼيت نطاقت انٕضغ              AA                                        BB  

  OOانتقانيت بحيث تتطابق يغ أصم انًؼهى                                          انتقانيت بحيث تتطابق يغ أصم انًؼهى                                          

  gg==1100NN//kkgg                      .                    .                                                                                                                    NN. . ًَٔٓم جًيغ اإلحتكاكاث ًَٔٓم جًيغ اإلحتكاكاث 

ػٍ يٕضغ تٕازَّ انًستقر  ػٍ يٕضغ تٕازَّ انًستقر  ((SS))َسيح انجسى َسيح انجسى 

سطح األرض  سطح األرض                                                        ..ثى َحررِ بدٌٔ سرػت بدئيتثى َحررِ بدٌٔ سرػت بدئيت  αα==3300°°: : حيث انسأيت ْٗحيث انسأيت ْٗ  AAػُد انُقطت ػُد انُقطت 

  

. . تُحفظ تُحفظ   ((SS))بيٍ أٌ انطاقت انًيكاَيكيت نهجسى بيٍ أٌ انطاقت انًيكاَيكيت نهجسى .    .    11          ٌ   ٌ     11      

. . إػط تؼبير انطاقت انًيكاَيكيت نهجسى نحظت اإلَطالقت ٔأحسب قيًتٓا إػط تؼبير انطاقت انًيكاَيكيت نهجسى نحظت اإلَطالقت ٔأحسب قيًتٓا .   .   22            ٌ  ٌ    22      

: : إستُتج إستُتج .   .   33                                

. . سرػت انجسى ػُد يرٔرِ يٍ يٕضغ تٕازَّ انًستقر سرػت انجسى ػُد يرٔرِ يٍ يٕضغ تٕازَّ انًستقر       3.13.1ٌ          ٌ            22      

. . َّ انًستقر بؼد يرٔرِ يُّ َّ انًستقر بؼد يرٔرِ يُّ يغ يٕضغ تٕازيغ يٕضغ تٕاز  ((SS))انتٗ سيشكهٓا انجسى انتٗ سيشكهٓا انجسى   ββانسأيت انسأيت       3.23.2ٌ       ٌ         1.51.5      

. . طبيؼت حركت انجسى طبيؼت حركت انجسى       3.33.3ٌ       ٌ         0.50.5      

. . VVAA==55mm//ssبسرػت بسرػت   ((SS))َؼيد انتجربت حيث َرسم انجسى َؼيد انتجربت حيث َرسم انجسى .   .   44                              

؟ ؟   BB   ْٗ ْٗ : :VVBB==VVAA==55mm//ssػهم نًادا سرػت انجسى ػُد انُقطت ػهم نًادا سرػت انجسى ػُد انُقطت       4.14.1ٌ          ٌ            22      

. . انحانتانحانت  حدد طبيؼت حركت انجسى فٗ ْدِحدد طبيؼت حركت انجسى فٗ ْدِ      4.24.2ٌ       ٌ         0.50.5      

                                              ..انتٗ سيصم بٓا نسطح األرض ػهًا أٌ سطح األرض تبؼد ػٍ انتٗ سيصم بٓا نسطح األرض ػهًا أٌ سطح األرض تبؼد ػٍ   VVCCأحسب سرػت انجسى أحسب سرػت انجسى         4.34.3ٌ       ٌ         2.52.5      

  . .     hh==11mmبًسافتبًسافت    OO  انُقطتانُقطت                                                  

  

          


