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االيتحاٌ انجهىي انًىحد
نٍُم شهادج انسهك اإلعدادي
دورج ٌىٍَى 2102
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يدج اإلَجاز :ساعح واحدج

انًادج :انفٍسٌاء و انكًٍٍاء

انًعايم0 :

تكتة األجىتح عهى ورقح انتحرٌر
انتًرٌٍ األولَ 8( :قط)
0
0
0
0
0
0

 .1اخرش انجٕاب انصذٍخ:
 -1-1انٕدذج انؼانًٍح نقٍاط انطاقح انكٓشتائٍح ًْ:
د) انٕاغ )(W
ج) األيثٍش )(A
ب) انجٕل )(J
أ) انفٕنػ )(V
ٌ -2-1ؼثش ػٍ قإٌَ أٔو تانؼالقح:
د)
ج)
ب)
أ)
 -3-1ذكٌٕ دشكح جغى يغرقًٍٍح يُرظًح إرا كاَد انًغافاخ انًقطٕػح خالل َفظ انًذج انضيٍُح:
د) يرغأٌح
ج) ذرغٍش
ب) ذرُاقص
أ) ذرضاٌذ
ٌ -4-1ؼثش ػٍ انغشػح انًرٕعطح نجغى يرذشك تانؼالقح:
د)
ج)
ب)
أ)
 -5-1إرا كاٌ جغى صهة فً ذٕاصٌ ذذد ذأثٍش قٕذٍٍ ،فئٌ نٓاذٍٍ انقٕذٍٍ:
د) يفؼٕال ذذشٌكٍا
ج) خطً انرأثٍش يخرهفٍٍ
ب) َفظ انشذج
أ) َفظ انًُذى
 -6-1ذأثٍش األسض ػهى جغى ذأثٍش يٍكاٍَكً:
د) َقشَّ تقٕج شذذٓا
ج) ٌرى تانرًاط
ب) يٕصع
أ) يًٕظغ

 .2ايأل انفشاؽ تًا ٌُاعة يٍ انكهًاخ:
ٌ .2.1رؼهق ٔصف دشكح جغى أٔ عكَّٕ تجغى آخش ٌغًى .............................
1,0
ٌ .2.2كٌٕ جغى فً دشكح  .........................إرا نى ٌرغٍش اذجاِ انقطؼح انرً ذصم َقطرٍٍ يٍ َقطّ خالل انذشكح.
0,5
َ .2.3قشٌ كم ذأثٍش يٍكاٍَكً تقٕج ⃗ نٓا أستغ يًٍضاخ ًْ:
1
.......................... ٔ .............................. ٔ ....................................... ٔ ..............................
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االيتحاٌ انجهىي انًىحد نٍُم شهادج انسهك اإلعدادي
 دورج ٌىٍَى - 2102انتعهٍى انعاو

2
يادج انفٍسٌاء و انكًٍٍاء انًىضىع
2

انتًرٌٍ انثاًََ 8( :قط)
ذركٌٕ نؼثح نألغفال يٍ يذشك كٓشتائً ) (Mيًٍضاذّ االعًٍح ) ٔ (0,3W ; 6Vيضٔد تثكشج )ًٌ (Pش ػثش يجشاْا
خٍػ خفٍف غٍش قاتم ناليرذاد ًٌكٍ يٍ سفغ جغى صهة )(S
كرهرّ ( .m=200gاَظش انشكم )1
)(M
)(P
َشغم انًذشك ذذد ذٕذش  6Vخالل يذج صيٍُح  ،t=3sفٍشذفغ
انجغى تًغافح  d=36cmثى ٌرٕقف.
 -1ادغة تانجٕل ٔ انٕاغ – عاػح انطاقح انكٓشتائٍح انرً
1,5
ٌغرٓهكٓا انًذشك خالل يذج اشرؼانّ .t=3s
 -2ادغة  Iشذج انرٍاس انكٓشتائً انًاس تانًذشك.
1
 -3يا َٕع دشكح انثكشج أثُاء اشرغال انًذشك؟
0,75
 -4يا غثٍؼح يغاس َقطح يٍ انجغى ) (Sأثُاء دشكرّ؟
0,75
)(S
 -5ادغة انغشػح انًرٕعطح نهجغى ) (Sخالل انًذج
1
انضيٍُح .t=3s
 -6تذساعح ذٕاصٌ انجغى أثُاء ذٕقفّ دذد يًٍضاخ انقٕج
d
انًطثقح يٍ غشف انخٍػ ػهى انجغى ).(S
1,5
َؼطً شذج انثقانح.g=10N/kg :
انشكم 1
 -7نشفغ انجغى ) (Sتثػء ،ذى إَجاص داسج كٓشتائٍح سكة
فٍٓا انًذشك ) (Mػهى انرٕانً يغ يٕصم أٔيً
1,5
يقأيرّ ( Rاَظش انشكم .)2
)(M
ًٌش تانًٕصم األٔيً ذٍاس كٓشتائً شذذّ
ٌ ٔ I0 =40mAطثق تٍٍ يشتطٍّ ذٕذش قًٍرّ . 1V
دذد دٔس انًٕصم األٔيً فً انذاسج انكٓشتائٍح
R
ٔادغة قًٍح يقأيرّ .R
I0

انشكم 2

انتًرٌٍ انثانجَ 4( :قط)
3
1

تًُاعثح انٍٕو انٕغًُ نهغاليح انطشقٍح ٔ انزي ٌُخهذ ٌٕو  18فثشاٌش يٍ كم عُح ،قشسخ يؤعغركى ذُظٍى دًهح
ذذغٍغٍح ٔ كُد يٍ أػعاء انهجُح انًكهفح تئػذاد ْزا انُشاغ.
 -1اقرشح ْذفا نهذًهح ٔ شؼاسا نٓا.
 -2اكرة يعًٌٕ يهصق ذٕظخ فٍّ تؼط أعثاب دٕادز انغٍش ٔ عثم انذذ يُٓا نعًاٌ انغاليح انطشقٍح.

اَتــــــــــــهـــــــــــى
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التصحيح
انتًرٌٍ األول:
 .1اخرش انجٕاب انصذٍخ:
ب) انجٕل )(J
 -1-1انٕدذج انؼانًٍح نقٍاط انطاقح انكٓشتائٍح ًْ:
ج)
ٌ -2-1ؼثش ػٍ قإٌَ أٔو تانؼالقح:
 -3-1ذكٌٕ دشكح جغى يغرقًٍٍح يُرظًح إرا كاَد انًغافاخ انًقطٕػح خالل َفظ انًذج انضيٍُح :د) يرغأٌح
ٌ -4-1ؼثش ػٍ انغشػح انًرٕعطح نجغى يرذشك تانؼالقح :أ)
 -5-1إرا كاٌ جغى صهة فً ذٕاصٌ ذذد ذأثٍش قٕذٍٍ ،فئٌ نٓاذٍٍ انقٕذٍٍ :ب) َفظ انشذج
 -6-1ذأثٍش األسض ػهى جغى ذأثٍش يٍكاٍَكً :ب) يٕصع
 .2ايأل انفشاؽ تًا ٌُاعة يٍ انكهًاخ:
ٌ .2.1رؼهق ٔصف دشكح جغى أٔ عكَّٕ تجغى آخش ٌغًى انجغى انًشجؼً.
ٌ .2.2كٌٕ جغى فً دشكح إصادح إرا نى ٌرغٍش اذجاِ انقطؼح انرً ذصم َقطرٍٍ يٍ َقطّ خالل انذشكح.
َ .2.3قشٌ كم ذأثٍش يٍكاٍَكً تقٕج ⃗ نٓا أستغ يًٍضاخ ًْ:
َقطح انرأثٍش ٔ خػ انرأثٍش ٔ انًُذى ٔ انشذج

انتًرٌٍ انثاًَ:
-1
انرذٌٕم:
-2
 -3انثكشج فً دٔساٌ دٕل يذٕسْا.
 -4يغاس َقطح يٍ انجغى ) (Sيغرقًًٍ.
-5
 -6انجغى ٌخعغ نقٕذٍٍ :انٕصٌ ⃗⃗ ٔ ذأثٍش انخٍػ ⃗⃗
تًا أٌ انجغى فً دانح ذٕاصٌ فئٌ :
 خػ ذأثٍش ⃗⃗ ْٕ خػ ذأثٍش ⃗⃗  :انخػ انشأعً (انشاقٕنً) انًاس يٍ يشكض ثقم انجغى.
 يُذى ⃗⃗ يؼاكظ نًُذى ⃗⃗  ٔ ،تانرانً فًُذى ⃗⃗ يٍ األعفم َذٕ األػهى.
 نكم يٍ ⃗⃗ ٔ ⃗⃗ َفظ انشذج:
 أيا تانُغثح نُقطح ذأثٍشانقٕج ⃗⃗ فًٓ َقطح ذًاط انجغى ) ٔ (Sانخٍػ( .ذأثٍش ذًاط يًٕظغ).
 -7دٔس انًٕصم األٔيً فً انذاسج انكٓشتائٍح ْٕ خفط شذج انرٍاس انكٓشتائً انًاس تٓا
.

انتًرٌٍ انثانج:
 -1اقرشاح ْذف ٔ شؼاس يُاعثٍٍ:
يثال :انٓذف :انرٕػٍح ٔ انرذغٍظ تأخطاس انغشػح ٔ دٕادز انغٍش  -انرشثغ تأخالقٍاخ انغاليح انطشقٍح.....
انشؼاس :ال نذٕادز انغٍش  -نُذرشو قإٌَ انغٍش  -انغشػح ذقرم ....
 -2ركش تؼط أعثاب دٕادز انغٍش ٔ عثم انذذ يُٓا:
تعض أسثاب حىادث انسٍر :ػذو ادرشاو قإٌَ انغٍش – اإلفشاغ فً انغشػح –ػذو يشاقثح انذانح انًٍكاٍَكٍح نهؼشتح –
ػذو انرذهً تانًغؤٔنٍح ذجاِ األخشٌٍ – ػذو أخز انقغػ انكافً يٍ انشادح ٔ انُٕو قثم انغٍاقح....
تعض سثم انحد يٍ حىادث انسٍر :ادرشاو قإٌَ انغٍش – االػرُاء تانذانح انًٍكاٍَكٍح نهؼشتح – انرذهً تانًغؤٔنٍح...
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