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صفحات 5حظ أن إجابة االمتحان في ال  

 البحرين مملكة

 والتعليم التربية وزارة

 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات

 م 2015/2016للتعليم الثانوي للعام الدراسي األول  الدراسي نهاية الفصل امتحاننموذج إجابة 

 مساراتتوحيد ال: المسار                                                            2فيزياء ال :اسم المقرر
  ساعتان:  الزمن                                                                     217فيز: ررمز المقر 

====================================================================== 
   

 

 (ةدرج 12) :السؤال األول
        دائل المعطاة لكل عبارة من العبارات التالية: ارسم دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين الب 
 ذيليهما:  متجهين قيمة أحدهما مثلي اآلخر، إن أكبر قيمة لمحصلتهما عندما تكون الزاوية بين -1
      0º9)د(                             0º6)ج(                       0º3)ب(                   0º)أ(     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :لى الكوكب يمسح مساحات متساوية في أزمنة متساوية" هو نص قانون إ"الخط الوهمي الواصل من الشمس  –2
 الجذب الكوني )د(                   الثالث كبلر  )ج(               الثانيكبلر  )ب(             األولكبلر )أ(     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طاقطة الجسطم الحركيطة ، مطا مقطداراالرضسططح عن  m 15حر ا من سطح مبنى ارتفاعه  اسقوط  N 2 وزنه يسقط جسم  -3
 ؟رضلحظة وصوله سطح األ

 J 294 د()                               J 30 ج()                       J  .520 ب()             J 7.5 أ()   
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتحطر  سطيارتان علطى الخطط السطريس بطنفس السطرعة واالتجطاة بالنسطبة لمراقطب علطى األرض، فطةذا كانطت سطرعة كطل منهمططا  -4
(v)، :فةن السرعة النسبية للسيارة األمامية بالنسبة لسائق السيارة الخلفية تساوي 

 0 (د)                               2v+ (ج)                         v+ (ب)                     -v (أ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ية بالنسبة للزمن مصطلح :يطلق على معدل التغير في السرعة الزاو   -5
   الزمن الدوري ( د)             اإلزاحة الزاوية  (ج)            المركزي  تسارعال (ب)     الزاوي  التسارع (أ)   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نةف األفقي الوضسكلما زادت زاوية ميل المستوى المائل عن  -6

 تزداد             على المستوى المائلالعمودية الوزن  مقدار مركبة)ب(    تزدادالموازية للمستوى المائل  الوزن  مركبةمقدار  )أ(   

 تنقصمقدار مركبة الوزن الموازية للمستوى المائل ( د)مقدار القوة العمودية تزداد                          )ج(    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : بين سطح أفقي وصندوق ينزلق عليه، تعتمد على قوة االحتكا  الحركي -7

 ندوق تسارع الص)د(              القوة العمودية (ج)       سرعة الصندوق  (ب)    مساحة سطح الصندوق   (أ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القوة المؤثرة في كرة مقذوفه لألعلى هي: –8
 قوة الجاذبية (د)                  قوة العموديةال (ج)            المرونةقوة  (ب)                       الشدقوة  (أ)   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     m/s  g=   ،2/ kg  2N.m 11-10 × 6.67=G     kg 2410×=5.98Em 29.8  :يلزم مابت التالية حيثاستخدم الثوا
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صفحات 5حظ أن إجابة االمتحان في ال  

                                             (ةدرج 16) السؤال الثاني:
شارة ( √)ضس إشارة  -)أ(  درجات( 4)            كٍل من العبارات اآلتية:  أمام للعبارة الخاطئة (×)للعبارة الصحيحة، وا 

√/×  العبارات 

 .للحصول على أكبر أثر دوراني للقوة نجعل نقطة تأثير القوة العمودية أبعد ما يمكن عن محور الدوران √
تتغيطر  ولكطن القة الحركيطة الطا وتزدادنظام الذل شغل على فةننا نب ،عند دفس جسم أفقي ا على سطح افقي أملس √

 طاقة الوضس.
 أكبر على الجسم اآلخر. بدفسعندما يتصادم جسمان مختلفين في الكتلة، فةن الجسم ذو الكتلة األكبر يؤثر  ×
 مجموع الطاقة في النظام المغلق المعزول ثابت داخل النظام الواحد.  √
 أجب عن السؤالين التاليين: -)ب(

 (درجتان)  . 45º ذيليهما  عندما تكون الزاوية بين تهمااحسب مقدار محصل،  m 5والثانية  m 2. إزاحتان األولى 1
0.50.5                                     2ABcos135)-2+B2R=(A 

1 0.5                                     5 cos135)×2×2-2+52=(2 

                                 0.5                                                        = 6.6 m 

 

 

بططين  السططكوني، وكططان معامططل االحتكططا    m 10قطططرة أراد طالططب أن يططدور بدراجتططه حططول شططارع دائططري الشططكل نصطط . 2
دون  أن يتحطر  بدراجتطه علطى الشطارع المنحنطي للطالطب(؛ احسطب مقطدار أقصطططى سطرعة يمكطن 0.8إطارات الدراجة والشارع )

 درجات( 4)أن تنزلق.                                                                                                
1                                      r=FkF 

1                         N                 Fsµr=2/m v 

  mg                         sµr=2/m v 

1                   0.5                       gr) sµ v=( 

1            0.5         10)×9.8×v=(0.8 
  m/s 8.9v=  

، معلطق  m 5طولطه و  N 300 وزنطه  علطى لطوخ خشطبي منطتظم الشطكلN 800 فطي الشطكل، يقط  عامطل بنطاه وزنطه  -)ج( 
مقططدار قططوة الشططد فططي  بيانططات الشططكل وا همططال وزن الحبلططين؛ احسططبعنططد طرفيططه، باالعتمططاد علططى  (Bو  A) حبلططينالبواسطططة 
 درجات(  6)                                                  محور الدوران( A)اعتبر    .Bوفي الحبل  Aالحبل

=0g2F-g1F-B+FAF =F∑                                   1 

300=0-800 -B+FAF                                        1 

=  1100               B+FAF                                 1    

T=0                                     ∑                                                              

×5=0    BF -×3g2F ×2.5+g1F ×0+A1              F    

   ×5=0        BF -×3800 ×2.5+300               1 
 =630   N                   BF                       0.5 

                =470   N      AF                        0.5         
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صفحات 5حظ أن إجابة االمتحان في ال  

 (ةدرج 15)السؤال الثالث: 

 درجات( 4)                      :التالية أكتب المفهوم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات -)أ(

 العبارة المفهوم أو المصطلح
 النقطة التي تؤثر فيها قوة الجاذبية األرضية، ويظهر كأن وزن الجسم كله مركزا  فيها. مركز الكتلة

 تسارع جسم يتحر  حركة دائرية بسرعة منتظمة حول المركز. التسارع المركزي 
 .انعة الجسم ألي نوع من الحركةمملمقياس  القصوريةكتلة ال

 .عند بذل شغل على جسم ما فةنه يحدث تغيير ا في الطاقة الحركية الطاقة-نظرية الشغل
 

 وبزاويطة m/s 28نحطو الهطد  بسطرعة  ركطل الكطرة، فطةذا m 16لطى سططح مبنطى ارتفاعطه إ كطرةيريطد طالطب أن يقطذ   -)ب(

º37 درجات( 6)                                                                            :أوجد ما يلي، فوق االفقي 
 .لها قصى ارتفاعإلى أ الكرةصل تالزمن الالزم لاحسب  .1

gt                                               1-i=vfV 

9.8t                                     1-0=vsinƟ 

0.5                           t=1.72                    

 
    
 
 
 
 
 

 .هل ستسقط الكرة فوق المبنى؟ فسر اجابت  رياضي ا .2
2gd-2

i=v2
fv                          1                                                  

2×9.8×d-2(28sin(37))(0=    1                                                
                  m d=14.50.5                  

 

 1    . ارتفاع المبنى من قلأقصى ارتفاع للكرة أن لن تسقط الكرة فوق المبنى أل

 

 

تتباطأ بانتظطام حتطى  خذتوأفةذا بدأ سائقها بالضغط على الفرامل ،   m/s 20بسرعة kg 1000 كتلتها تسير سيارة  -)ج(
 درجات( 5)                                                                                     ما يلي: سباح،   m 80توقفت خالل مسافة

                                        .)تباطؤ( السيارة تسارع. 1

 2ad                              1+2
i=v2

fv 

80                        1×a×2+20=20 

0.52                                               .5 m/s2-a= 
 . قوة االحتكا  التي أدت إلى توق  السيارة.2

1                                        ma=F  

  1                             2.5 -× 1000=  

0.5                                       250 N -=  
 

 20.5gt-sin37 t10=v             1حل اخر

 0.5           20.5×9.8×t-0=28sin37t

0.5                    t  =  3.44  s          

t=tT/2=3.44/2=1.72 s         0.5      

 حل اخر

  1                  2(t)g×0.5-t 7)3(sin1=vd 

  1     2×9.8(1.7)0.5-1.7  7)3(sin28=d  
d=14.5 m                                                 0.5    
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صفحات 5حظ أن إجابة االمتحان في ال  

  (ةدرج 13) الرابع:السؤال   
 درجات( 3)               علل لما يلي تعليال علميا  دقيقا :                                                      -)أ(

 مربوط في نهاية خيط في مستوى دائري افقي. جسم  تدويربذل شغل عند ي  ال   . 1

 الن اتجاة قوة الشد عمودية على اتجاة حركة الجسم

 

 فةن  تثني رجلي  لحظة مالمسة قدما  األرض. ،. عندما تقفز من ارتفاع ما إلى سطح األرض2
 زيادة زمن تأثير القوةعن طريق  الدفس قوة ثني الرجلين يعمل على تقليل  
 

بسططرعة منتظمططة خططالل زمططن  m 20مسططافة رأسططية قططدرها  kg 75يحمططل مصططعد خمسططة أشططخاص كتلططة كططل منهمططا  -)ب(
       درجات( 5)                                              حسب:                               ا، s 15 مقدارة 
 . الشغل الذي بذله محر  المصعد. 1

1                  W=F d cos0            

1                                  m×g×d   = 

0.5             =75×5×9.8×20              
J      73500=  

                                         محر  المصعد.التي ينتجها قدرة ال. مقدار 2
p= w/t                                 

=Fd/t                                     1 

  =mgd/t                                    

1        =75×5×9.8×20/15              

 0.5  =4900 watt                 
 درجات( 5)                                                                            جب عن السؤالين:أ -)ج(

    سطحه. الجاذبية على مقدار مجال، احسب   km 1785ونص  قطرة ،  kg 227.3×10إذا كانت كتلة القمر . 1
                                                                                                          

g=Gm/r2                                                                                                                  1        

g=6.67 × 10-11 N.m2 / kg 2×7.3×1022/(1785×103)2                                     1 

g=1.5 m/s2                                                                        0.5 

  
، احسططب مقططدار سططرعة القمططر  km  36.83×10، ومتوسططط بعططد مركططزة عططن مركططز االرضالقمططر حططول االرض . يططدور2

                                                                                                  المدارية.
   1                                                                           1/2r )/e=(Gm 

V         
1                                     1/2)66.83×10/24×108×5.911-×10=(6.67    

  0.5                                          m/s                                    5×10=2.4                 
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صفحات 5حظ أن إجابة االمتحان في ال  

   (ةدرج 14) :السؤال الخامس
فطوق األفقطي كمطا فطي الشطكل، فطةذا كطان  °30زاويطة  بحبل ألعلى سطح مائل يصطنس kg 12يسحب صندوق كتلته  -)أ(    

 )درجات 6)       ، أجب عما يأتي: 0.17 ، ومعامل االحتكا  الحركي N 234السطح، ومقدار الشد فيه  يوازي الحبل 
 1ارسم مخطط الجسم الحر للصندوق.  .1
 احسب مقدار تسارع الصندوق. .2

F=ma Σ                                          1 
+mgsinɵ) =makF(– TF                                                     
+mgsinɵ) =ma NF kμ (– TF              1                                     
+mgsinɵ) =ma ɵmgcos kμ (– TF       1                                            

   sin30)=12a12×9.8×+×12×9.8×cos30(0.17-234        1  
  2m/s 31 a=                                  1                  
  
 

ركططت كططرة كتلتهططا  -)ب( ططا كجسططم  ، kg 8فاصطططدمت بكططرة سططاكنة كتلتهططا  ،علططى مسططتوى أفقططي أملططس kg 5ح  وتحركتططا مع 
 درجات( 5)                                                                      احسب:،  m/s 10سرعة واحد ب
 التصادم. قبل االولىعة الكرة سر  .1

 1                                         ˆ)v2+m1=(m2v2+m1v1m    
1                                       10××0=(5+8)+81v×5   

 0.5                          =   26  m/s                    1V  
  التصادم. مقدار الطاقة الحركية المفقودة نتيجة  .2

                                                                               iKE-fKE=KEΔ             
1                                   +0)2

1v10.5m(-2
f)v2+m10.5(m =    

1                                       )2{0.5x5x26-2=0.5(5+8)10      

          0.5                                 J                                 1040   -=                    
 

 درجات( 3)       ، احسب مقدار االزاحة الزاوية للكرة. cm 86 مسافة  cm 12تتدحرج كرة نص  قطرها  -)ج( 

                                     
1                                         Ɵd=r 

1                            Ɵ0.86=.12× 

1                   rad  7.2=  Ɵ 
 

 

 اإلجابةانتهت 

30° 

+ 
+ FN 

m

g

mgcosɵ 

mgsinɵ 

F

Fk 


