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صفحة                  (       توحيد المسارات المسار: ) 021فيز   ( 1 )  

 
 

صفحات 4االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

 البحرين مملكة

 والتعليم التربية وزارة
 إدارة االمتحانات / قسم االمتحانات

 م 2015/2016للتعليم الثانوي للعام الدراسي األول  الدراسي نهاية الفصل امتحان

 توحيد المساراتالمسار :                                                             2فيزياء ال :اسم المقرر
  ساعة ونصف:  الزمن                                                                     210فيز: رالمقر رمز 

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

 

 (4مالحظة: أجب عن جميع األسئلة التالية وعددها )
 (اتدرج 16) :السؤال األول

        دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة لكل عبارة من العبارات التالية: ارسم  
 ذيليهما:  متجهين قيمة أحدهما مثلي اآلخر، إن أكبر قيمة لمحصلتهما عندما تكون الزاوية بين -1

      90º)د(                             60º)ج(                       30º)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(                الثالثكبلر  )ج(                 الثاني كبلر  )ب(             األول كبلر )أ(    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحظنة وصنوله سنطح  سنرعته، منا مقندار االرضسنطح عنن  m 11.5 من سطح مبنى ارتفاعه من السكون يسقط جسم  -3
 )بإهمال المقاومات( ؟رضاأل
  m/s 20د( )         m/s 15                   ج()                      m/s 10 ب()               m/s 5 أ()    

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تتحنر  سنيارتان علنى الخنط السنريس بننفس السنرعة واالتجناة بالنسنبة لمراقنب علنى األرض، فنإذا كاننت سنرعة كنل منهمننا  -4
100 km/h، :فإن السرعة النسبية للسيارة األمامية بالنسبة لسائق السيارة الخلفية تساوي 

 0 (د)                    km/h 200+ (ج)             km/h 100+ (ب)           km/h 100- (أ)   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :القوة األفقية المحصلة لهما ،ادينتؤثران على قارب في اتجاهين متض N 134= 1F  ،N 67= 2Fقوتان أفقيتان  -5
  N 201 (د)                   N 150 (ج)                   N 67 (ب)                 N 2 (أ)   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :مقدار نإف األفقي الوضسزاوية ميل المستوى المائل عن كلما زادت  -6

 زداد            ي على المستوى المائلالعمودية الوزن  مركبة)ب(                 زداديالموازية للمستوى المائل  الوزن  مركبة )أ(    

 نقصيلوزن الموازية للمستوى المائل مركبة ا( د)                                     القوة العمودية يزداد)ج(     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  تسارع الصندوق  (د)          القوة العمودية (ج)      ة الصندوق سرع (ب)     مساحة سطح الصندوق   (أ)    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :عطى بالعالقةيمقدار واتجاة السرعة التي يتحر  بها جسم يسير في مسار دائري  –8
 باتجاة مركز الدائرة                                    2r/T24 )ب(                                   باتجاة مركز الدائرة  T /2r2)أ(      

 الدائرة باتجاة مركز  2r/T(د)                        باتجاة مماسي للمسار الدائري    2r/T)ج(     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     m/s  g=   ،2/ kg  2N.m 11-10 × 6.67=G     kg 2410×5.98=Em 29.8  :يلزم ماحيث اآلتيةاستخدم الثوابت 

   



صفحة                  (       توحيد المسارات المسار: ) 021فيز   ( 2 )  

 
 

صفحات 4االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

                                             (ةدرج 17) السؤال الثاني:
شارة ( √)ضس إشارة  -)أ(  درجات( 5)            كٍل من العبارات اآلتية:  أمام للعبارة الخاطئة( ×)للعبارة الصحيحة، وا 

√/×  العبارات 

 وكتلة األرض. نصف قطر مدارةتعتمد سرعة قمر صناعي يدور حول األرض على  

فني  المساحة التي تمسنحها األرض أثنناد دورانهنا حنول الشنمس تسناوي المسناحة التني يمسنحها كوكنب المشنتري  
 الفترة الزمنية نفسها.

 لتسارع نفسه عند النقاط جميعها في مسارة.همال المقاومات، يكون للجسم المقذوف اإ عند  
فنإن الكنرة ستسنقط  ،نت تجلس في سيارة تسير على خط مستقيم بسنرعة منتظمنةأعند قذف  لكرة رأسًيا لألعلى و  

 خلف .
 عندما تتغير كتلة األرض. Gال تتغير قيمة ثابت الجذب الكوني  
بننين  ونيمعامننل االحتكننا  السننك ، فننإذا كننان  m 10ةقطننر  دائننري الشننكل نصننف بدراجتننه حننول شننارعطالننب ينندور  -)ب(

 درجات( 5)أن يتحر  بدراجته دون أن تنزلق.  للطالب؛ احسب مقدار أقصننى سرعة يمكن  0.8إطارات الدراجة والشارع 
                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلقنننة وأخنننذت تسنننحبها باالتجاهنننات المبيننننة فنننيبربطنننت ثالثنننة حبنننال  -ج()
 N=1F ،N 10=2F  ،N 8=3F 12 فإذا كاننت قنيم القنوى كناآلتي: .الشكل

  (درجات 7) المؤثرة في الحلقة. محصلة القوى  واتجاه مقدارحسب ا، 
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صفحة                  (       توحيد المسارات المسار: ) 021فيز   ( 3 )  

 
 

صفحات 4االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

 (ةدرج 18)السؤال الثالث: 

 درجات( 5)                      :الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية أكتب المفهوم أو المصطلح العلمي -)أ(

 العبارة المفهوم أو المصطلح
 .حالة الجسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة فيه صفراً  

 تسارع جسم يتحر  حركة دائرية بسرعة منتظمة حول المركز. 
 انعة الجسم ألي نوع من الحركة.مللممقياس  
 .النسبة بين قوة االحتكا  الحركي والقوة العمودية 
 ، وتكون الشمس في إحدى البؤرتين.ةتتحر  الكواكب في مدارات إهليلجي 

 

 السننطحنحننو  الكننرةالطالننب ركننل ، فننإذا كمننا فنني الشننكل m 16سننطح مبنننى ارتفاعننه  فننوق  كننرةيرينند طالننب أن يقننذف  -)ب(
 درجات( 7)                                                  :د ما يليأوج، فوق االفقي º37 وبزاويةm/s  28ة بسرع
 أقصى ارتفاع.إلى  الكرةصل تالزمن الالزم لاحسب  .1

 

 

 

    
 
 
 
 

 .هل ستسقط الكرة فوق المبنى؟ فسر اجابت  رياضًيا .2
 
 
 
 
 
 

احسنب منا ،   m 80قطعهنا عندبأخنذت تتباطنب بانتظنام حتنى توقفنت ثنم   m/s 20بسرعةفي خط مستقيم تسير سيارة  -)ج(
 درجات( 6) :يلي

 .السيارة (تباطؤتسارع ) .1
 

 

 

 

 

                                                .  السيارة حتى توقفتالزمن الذي استغرقته  . 2

 

 

 

 



صفحة                  (       توحيد المسارات المسار: ) 021فيز   ( 4 )  

 
 

صفحات 4االمتحان في  أسئلةالحظ أن   

  (ةدرج 19) السؤال الرابع:  
 درجات( 4)                                              :                        علل لما يلي تعليال علميًا دقيقاً  -)أ(

 .تر  لتتحر  تلقائيا على طريق أفقيعندما ت   الهوائية تتناقص سرعة الدراجة . 1
 
 حتكا  بين إطارات السيارة والطريق ال تتغير.زيادة عرض إطارات سيارات السباق، فإن قوة اإل عند.2

 
 

 :التاليين جب عن السؤالينأ -)ب(
    سطحه. على الجاذبية مقدار مجال، احسب   km 1785ونصف قطرة ،  kg 227.3×10إذا كانت كتلة القمر . 1

 درجات( 4)                                                                                                         
 

 

 

  

، احسننب مقنندار سننرعة القمننر  km  36.83×10رضزة عننن مركننز األ، ومتوسننط بعنند مركننرضالقمننر حننول األ . ينندور2
 درجات( 3)                                                                                                  .المدارية

 
 
 
 
 

   
 بحبل ألعلى سطح مائل يصنس kg 12كتلته  جسميسحب  -(ج)  

 ، فإذا كان الحبل يوازي (كما في الشكل)فقي فوق األ °30زاوية        
 بين، ومعامل االحتكا  الحركي N 234السطح، ومقدار الشد فيه       
 )درجات 8)             :، أجب عما يبتي 0.17 السطوح المتالمسة      

 . ثرة على الجسمؤ للقوى المارسم مخطط الجسم الحر  -1
 .الجسم. احسب مقدار تسارع 2

 
 
 
 
 
 
 
  

 األسئلةانتهت 
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