
 

 مراجعة الماهر للورقة التقوٌمٌة للصف العاشر

 اكتب المصطلح العلمي 

 (                  )                                     انٕعظ جضٌئبد عجش االْزضاصٌخ انحشكخ اَزقبل .1

 (                      )                             فً فزشاد صيٍُخ يزغبٌٔخ انحشكخ انزً ركشس َفغٓب .2

حشكخ اْزضاصٌخ رزُبعت فٍٓب انقٕح اإلسجبع طشدٌب يع اإلصاحخ انحبدصخ ٔركٌٕ دٔيب فً ارجبِ  .3

 (                      )                                                                            يعبكظ نٓب

   (                   )                                              عكَّٕ يٕضع عٍ نهجغى اصاجخ اكجش  .4

 (              )          َصف انًغبفخ انزً رفصم ثٍٍ اثعذ َقطزٍٍ ٌصم إنًٍٓب انجغى انًٓزض .  .5

 (                )                                   .عذد االْزضاصاد انكبيهخ انحبدصخ فً انضبٍَخ انٕاحذح 7

 (                 )                                                       انضيٍ انالصو نعًم دٔسح كبيهخ . .8

 (                   )                               انقطش فً انضبٍَخ  يقذاس انضأٌخ  انزً ًٌغحٓب َصف.9

 مه كال فعليهب يتىقف التي العىامل اذكر

    -2                              -1الزمن الدوري للندول البسٌط       -1

 -2                                -1الزمن الدوري للنابض المتحرك  -2

 اكمل العبارات االتية 

 عذد انزثزثبد انكبيهخ انزً ٌحذصٓب انجغى فً انضبٍَخ انٕاحذح ْٕ ........ - 1

 0.......... ثٕحذح انزشدد ٌقبط -2

 .........  ٌغبٔي رشددِ ٌكٌٕ S 0.2 انذٔسي صيُّ جغى -3

     -4             -3             -2              -1 ًْ انجغٍطخ انزٕافقٍخ انحشكخ خصبئص -4

   .………ششط ثغٍطخ رٕافقٍخ حشكخ انجغٍظ انجُذٔل حشكخ رعزجش -5

 ............... ششط ثغٍطخ رٕافقٍخ حشكخ االْزضاصٌخ انحشكخ اعزجبس ًٌكٍ -6

 ......... انذٔسي صيُّ فأٌ نهضعف ثغٍظ ثُذٔل فً انًعهق انضقم صٌبدح عُذ-7

 ....... انذٔسي صيُّ فأٌ أضعبف أسثع إنً ثغٍظ ثُذٔل طٕل صٌبدح عُذ -8

 ..... نهُبثض انذٔسي انضيٍ فأٌ أضعبف أسثع إنً َبثض فً انًعهقخ انكزهخ صٌبدح عُذ -9



 

 فإٌ قًٍزٓب يضهً إنى ثغٍطخ رٕافقٍخ حشكخ ٌزحشك ثغٍظ نجُذٔل االْزضاصح ععخ صٌبدح عُذ- 10

 ............. نّ انذٔسي انضيٍ

 طشدٌب نهجُذٔل انذٔسي انضيٍ ٌزُبعت ثًٍُب ....... يع طشدٌب نهُبثض انذٔسي انضيٍ ٌزُبعت -11

 ......... يع

 انحبصم االضطشاة طبقخ ٔنكٍ.....  ............ انٕعظ جضٌئبد فأٌ انًٕجخ رزحشك عُذيب  -12

 ............ انٕعظ فً

ثًٍُب االصاحخ فً انُبثض عُذيب ٌكٌٕ انجغى عهً ًٌٍٍ  َقطخ االصم ركٌٕ انقٕح ...........  -13

 ركٌٕ ..........ٔعُذيب ٌكٌٕ انجغى عهً ٌغبس َقطخ االصم ركٌٕ

 انقٕح.........ثًٍُباالصاحخ............

 ( امبم العببرات الخبطئة X( امبم العببرات الصحيحة وعالمة ))ضع عالمة  

 (    )                                    ثغٍطخ رٕافقٍخ حشكخ ركٌٕ االْزضاصٌخ انحشكبد جًٍع - 1

 (     )                                اْزضاصٌخ حشكبد ركٌٕ انجغٍطخ انزٕافقٍخ انحشكبد جًٍع - 2

 (        )   اإلسجبع قٕح ثبرجبِ دٔيب اإلصاحخ ارجبِ ٌكٌٕ نجغى انجغٍطخ انزٕافقٍخ انحشكخ فً -3

 (      ) Hz 2.5               ٌكٌٕ رشددْب ٌغبٔي   S 0.4يشٔحخ كٓشثبٌخ صيُٓب انذٔسي  – 4

 (      )         دائًب ثغٍطخ رٕافقٍخ حشكخ اعزجبسْب ًٌكٍ انجغٍظ نهجُذٔل االْزضاصٌخ انحشكخ -5

 (  )                                    يكبَٓب يٍ رُزقم ال انٕعظ جضٌئبد فأٌ انًٕجخ حذٔس عُذ -6

 (    )  2A                    رغبٔي  كبيهخ اْزضاصح  خالل انًٓزض انجغى ٌقطعٓب انزً انًغبفخ -7

 صٌبدح ٌجت انًضهٍٍ إنى ثغٍطخ رٕافقٍخ حشكخ ٌزحشك ثغٍظ نجُذٔل انذٔسي انضيٍ ٌضداد نكً -8

 (    )                                                         عهٍّ كبٌ يب أيضبل أسثعخ إنى خٍطّ طٕل

 (    )                                               انخٍظ طٕل ثضٌبدح انجغٍظ انجُذٔل رشدد ٌضداد -9

 

 

 

 



 

 

 اختر االجببة الصحيحة 

 ثحشكخ ثغٍظ ثُذٔل ٌٓزض فعُذيب  m/s 29.8ثبنكٌٕذ األسضٍخ انجبرثٍخ عجهخ أٌ عهًذ إرا -1

    فبٌ طٕل انجُذٔل ثبنًزش ٌغبٔي s 4.89نّ  انذٔسي انضيٍ ثغٍطخ ٌكٌٕ رٕافقٍخ

1- 5.94                  2- 11.9                    3- 24                 4- 37.3 

 

 يع طشدٌب ٌزُبعت انٕاحذ انًكبٌ فً انجغٍظ نهجُذٔل انذٔسي انضيٍ -2

 خٍطّ نطٕل انزشثٍعً انجزس -4 انخٍظ    طٕل -3  انجبرثٍخ    عجهخ -2      انًعهق انضقم كزهخ -1

 

 ٌغًً انكبيهخ حضاصاالْز حذٔس صيٍ -3

 انغعخ -4انغشعخ انضأٌخ       -3انضيٍ انذٔسي       -2انزشدد     -1

 

 انزبنٍخ ثبنعالقخ صحزّ ا إ رًضٍم ًٌكٍ ثحٍش ثغٍطخ رٕافقٍخ حشكخ ٌزحشك جغٍى -4

 y=5 sin200t  ٌٕثٕحذح  انحشكخ رشدد فٍكHz ٌغبٔي 

1- 20                    2- 200                  3- 100         4- 50 

  ثغٍطخ رٕافقٍخ حشكخ ٌزحشك نجغى حخالصٔا اإلسجبع قٕح ثٍٍ انعالقخ ًٌضم ثٍبًَ خظ أفضم-5

 

 

 يٍ انعالقخًٌكٍ حغبة قٕح اإلسجبع عُذ حشكخ انجُذٔل انجغٍظ  -6

mgsinmg cosmgsinmg cos 

 



 

 علل
 رُزشش انًٕجّ انحبدصخ عهى عطح انًبء يٍ جضيء إنى أخش. -1

 
 فٌه المعلق الثقل كتلة على ٌتوقف ال البسٌط للبندول الدوري الزمن -2

 

 

 إزحته زوٌة تكون وعندما احتكاك أي غٌاب فً بسٌطة توافقٌة حركة البسٌط البندول حركة -3

 صغٌرة

 

 بسٌطة توافقٌة حركة البسٌط البندول حركة تعتبر -4

 

 ٌتغٌر ال الدوري زمنه فأن البسٌط بالبندول المعلق الثقل استبدال عند-5

 

 الٌمكن اعتبار اي حركة اهتزازٌة حركة توافقٌة بسٌط -6

  

 ٌتغٌر الزمن الدوري للبندول من مكان الخر . -7

 مبذا يحدث  
 للضعف فٌه المعلقة الكتلة استبدال عند للبندول الدوري للزمن ٌحدث ماذا -1

 

 للضعف حركته سعة زٌادة عند للبندول الدوري للزمن ٌحدث ماذا -2

 

 ماذاٌحدث للزمن الدور للبندول عند زٌادة طولة الً اربعة اضعافة  -3

 

 ماذا ٌحث للزمن الدوري للبندول انقاص طولة الً الربع -4

 

 دث للزمن الدوري للندول البسٌط عند زٌادة عجلة الجاذبٌة الً اربعة اضعافها ماذا ٌح -5

 

 الً اربعة اضعافها الكتلة زٌادة  عند للنابض الدوري للزمن ٌحدث ماذا -6

 

  للنابض  عند زٌادة طولة الً اربعة اضعافة يماذاٌحدث للزمن الدور -7

 الً اربعة اضعافة النابض ثابتماذاٌحدث للزمن الدوري للنابض عند زٌادة  -8



 

 ارسم  العالقات البيانية 

 

 التردد والزمن الدوري -1

 

 

 الزمن الدوري للنابض والكتلة  -2

 

 

 الزمن الدوري للنابض و ثابت النابض -3

 

 

 الزمن الدوري للبندول وطول البندول -4

 

 

 الزمن الدوري للبندول وعجلة الجاذبية -5

 

 

 قوة االرجاع واالزاحة  -6

 

 

 قبرن بيه 
 انزشدد ٔانضيٍ انذٔسي -1

 انضيٍ انذٔسي انزشدد ٔجخ انًقبسَخ 
  انزعشٌف

 

 

 ٔحذح انقٍبط 

 

 يعبدنخ االثعبد

  

  انقبٌَٕ 

 

 

  انعالقخ انشٌبضٍخ ثٍُٓى

 

 



 

 مسبئل
 cmثبل  صحخ جغى ٌزحشك حشكخ رٕافقٍخ ثغٍطخ رزغٍش يع انضيٍ رجعب نهًعبدنخ ا -1

y = 10 sin ( t )       أجذ 

انضيٍ انذٔسي   صبٍَب احغت االصاحخ عُذ  -4انزشدد    -3انغشعخ انضأٌخ     -2انغعخ      -1 

 s 3صيٍ  
 

 

 

 

 

 

 

 

اْزضاصح  خالل دقٍقخ انٕاحذح احغت انزشدد ٔانضيٍ انذٔسي صى   150ثُذٔل ثغٍظ ٌعًم(   -2

 m/s2 9.8احغت طٕل انجُذٔل ارا عهًذ اٌ عجهخ انجبرثٍخ رغبٔي 
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