
 وزارة التربٌة

  ثانوٌة جاسم الخرافً بنٌن

 للصف العاشر الورقة التقوٌمٌةمراجعة فٌزٌاء      لؤي الخالدي: معلم ال إعداد

 :المصطلح العلمً الدال على كل من العبارات التالٌة أواكتب بٌن القوسٌن االسم ( السؤال األول 

معاكس لها  اتجاهالحادثة للجسم وتكون دائما فً  اإلزاحةحركة اهتزازٌة تتناسب فٌها القوة المعٌدة تناسبا طردٌا مع  -1

 (الحركة التوافقٌة البسٌطة  )                                                                                       (االحتكاك  إهمالعند )

 (        التردد           )                                 .                   عدد االهتزازات الكاملة الحادثة فً الثانٌة الواحدة  -2

(             السعة)                                   .  الجسم المهتز إلٌهمانصف المسافة التً تفصل بٌن ابعد نقطتٌن ٌصل  -3

(           الموجة         )                                                    انتقال الحركة االهتزازٌة عبر جزٌئات الوسط -4

(    الحركة الدورٌة       )           الحركة االهتزازٌة التً تكررنفسها فً فترات زمنٌة متساوٌة                        -5

(     السرعة الزاوٌة      )                         مقدار الزاوٌة التً ٌمسحها نصف القطر فً الثانٌة الواحدة           -6

        (   الزمن الدوري        )   زمن دورة كاملة                                                                                  -7

 

 :العبارة غٌر الصحٌحة  أمام(   ×)  العبارة الصحٌحة وعالمة  أمام(  √  )ضع بٌن القوسٌن عالمة (   السؤال الثانً

 .اهتزازٌة تعتبر حركة توافقٌة بسٌطة رٌةكل حركة دو(   ×  ) .1

2.  (   )  تنقل المادة أنالمستقبل دون  إلىالموجات تنقل الطاقة من المصدر المهتز. 

 .الجسم المهتز إلٌهاالمسافة بٌن أبعد نقطتٌن ٌصل  هً السعه (  ×   ) .3

4.  (    ) بسٌطة  للجسم الذي ٌتحرك حركة توافقٌة اإلزاحةدائما ٌكون عكس اتجاه  اإلرجاعاتجاه قوة. 

     .الزمن الدوري للبندول البسٌط ٌتأثر بكتلة ثقل البندول(   ×  )  .5

 .الزمن الدوري للبندول البسٌط ٌتأثر بكتلة ثقل البندول ولكنه ال ٌتأثر بطوله(   × )   .6

 ٌتناسب الزمن الدوري لكتلة معلقه بنابض تناسبا طردٌا مع مربع ثابت هوك(   ×)    .7

8.  (     ) للجسم الحادثةطردٌا مع االزاحه   البسٌطةفً الحركة التوافقٌة  اإلرجاعتتناسب قوة                                                      

9.   (    ) ً(60)الٌد ٌساوي  ساعةالزمن الدوري لعقرب الثوانً فS. 

. الزمن الدوري للبندول البسٌط ٌتناسب طردٌا مع كتلة ثقل البندول(   × )   .10

11.    (   )ٌقل تردد البندول بزٌادة طول خٌطه .

𝐅)الثقل ةمركب تأثٌرموضع االتزان تحت  إلىٌعود الجسم المهتز (    ×  )  .12 = −𝐦𝐠𝐜𝐨𝐬𝛉  . )

 

 (1 ) 



 :السؤال الثالث 

 :علل لما ٌأتً تعلٌال علمٌا دقٌقا 

 .المهتزة كحركة دورٌة  األطفال أرجوحةتصنف حركة  -1

ألنها حركة تكرر نفسها خالل فترات زمنٌة متساوٌة 

 

 .الذرات حول مواضع اتزانها ٌعتبر حركة توافقٌة بسٌطة  اهتزاز -2

 اإلزاحةتتناسب طردٌا مع  اإلرجاعقوة  وهو أن هتزازة صغٌرة فٌتحقق شرط الحركة التوافقٌة البسٌطةسعة اال ألن

 فً االتجاه وتعاكسها

 

 .أمثال  أربعة إلىالمثلٌن عند زٌادة الثقل المعلق  إلىالزمن الدوري  لنابض ٌتحرك حركة توافقٌة بسٌطة ٌزداد  -3

 ألن الزمن الدوري للنابض ٌتناسب طردٌا مع الجذر التربٌعً لكتلة الثقل المعلق

 

 .عن موضع االتزان إلزاحتهٌتحرك النابض حركة توافقٌة بسٌطة عند زوال القوة المسببة  -4

موضع االتزان  إلى الكتلة  إعادةتحاول  إرجاعألن النابض ٌؤثر بقوة 

 

 .بسٌطةه توافقٌه كتعتبر حركة النابض حر -5

وتكون معاكسه لها فً االتجاه  زاحةاإلتتناسب طردٌا مع  االرتجاعالن قوة 

 

 .غٌاب االحتكاك والزاوٌة صغٌرةحركة البندول البسٌط حركة  توافقٌة  بسٌطة فً  -6

 االتجاهوتعاكسها فً  زاحةتتناسب طردٌا مع اإل اإلرجاعالن قوة 

 

 

 

 

 (2 ) 



 :السؤال الرابع 

 :ما المقصود بكل مما ٌأتً 

 .هٌرتز(10) تردد جسم مهتز ٌساوي -1

 اهتزازات 10 عدد االهتزازات الكاملة التً ٌحدثها الجسم فً الثانٌة الواحدة هو

 .السرعة الزاوٌة -2

مقدار الزاوٌة التً ٌمسحها نصف القطر فً الثانٌة الواحدة 

 

 .الزمن الدوري-3

هو زمن دورة كاملة 

 

 :السؤال الخامس

 :حسب المطلوب ةول المقارنة التالًاجد أكمل

 الزمن الدوري للبندول الزمن الدوري لنابض وجه المقارنة

 عجلة الجاذبية في المكان –طول الخيط  ثابت النابض –الكتلة المعلقة  أحد العوامل التً ٌتوقف علٌها

 

 السعة ( ω) السرعة الزاوٌة  وجه المقارنة

 
y =20sin(100 t) 

 

 
100 20 

 

 

 (3 ) 

 
 

t )  π100y = 8 sin( 

 السرعة الزاوٌة السعه

 

8 π100 



 :السؤال السادس 

 :لتكمل بها كل من العبارات التالٌة  إجابةفً المربع المقابل ألنسب ( √) ضع 

 :من العوامل التالٌة ال ٌؤثر فً الزمن الدوري للبندول البسٌط أي -1

                                               طول الخٌط كتلة الثقل المعلق 

  فً موقع البندول             األرضٌةعجلة الجاذبٌة طول الخٌط وكتلة الثقل المعلق 

 :عندما ٌنتقل الصوت  -2

                  ٌنتقل جزٌئات الوسط الناقل للصوت الصوت       إلىٌنتقل السامع 

 ال تنتقل جزٌئات الوسط الناقل للصوت               أذن السامع  إلىٌنتقل مصدر الصوت 

 فإذا ترك لٌتحرك حركة توافقٌة بسٌطة فإن kg  (1  )ومعلق فٌه كتلة مقدارها  N/m   (100   )نابض ثابت مرونته -3

 : ٌساوي ( الثانٌة ) الزمن الدوري بوحدة 

 0.134                        0.628                               3.14                                6.28 

  

 فان زمنه الدوري(  4L)   فإذا أصبح طوله , ثانٌة (    T)  متر وزمنه الدوري (   L) بندول بسٌط طوله -4

 :ٌصبح( الثانٌة) بوحدة 

4 T                                            4 T                                         2 T                                            T    

 

 :ٌساوي ( الثانٌة ) فان زمنه الدوري بوحدةm  (0.26  ) بندول بسٌط طول خٌطه  – 5

 0.25                                  0.5                                 1                                        1.63             

 

 

فان تردد حركة هذا الجسم بوحدة الهٌرتز (  s  10)اهتزازة خالل زمن قدره (  20) تحرك جسم مهتز فأكمل  – 6

 :ٌساوي

0.1                                     2                                  10                                     200 

 

 (4 ) 



 :مقدار الزاوٌة التً ٌمسحها نصف القطر فً الثانٌة الواحدة  – 7

 الزمن الدوري                                                السرعة الزاوٌة 

                                            التردد               السعة 

 

 :ٌتناسب طردٌا مع وري للبندول البسٌط فً المكان الواحد الزمن الد – 8

                                           كتلة الثقل المعلقكتلة الثقل المعلق وطول الخٌط 

                                                  طول الخٌط الجذر التربٌعً لطول خٌطه 

 :المثلٌن ٌجب تغٌٌر طول خٌط البندول الى  إلىلزٌادة الزمن الدوري لبندول بسٌط  – 9

  األصلًمثلً الطول                                                     األصلًنصف الطول  

 األصلًالطول  أمثال أربعة                                              األصلًربع الطول  

فان الزمن الدوري للنابض  N/m 100مرونتها  ثابتةمن الطرف الحر النابض مرن ٌهتز  4kgعلقت كتلة مقدارها -10

 :بوحدة الثانٌة ٌساوي

  0.1                                      0.1                                0.2                               0.4π 

 

 :لسؤال السابع ا

 :حل المسائل التالٌة 

 حٌث تقاس   y = 20 sin( 100 π t): تعطى بالعالقة  إزاحتهٌتحرك جسم حركة توافقٌة بسٌطة معادلة  (  أوال

 :احسب , والزمن بالثانٌة  ( ( mاألبعاد بوحدة 

 :سعة االهتزازة  – 1

 

 

 :التردد  – 2

 

 

 (5  )



 وتركت لتهتز بحركة توافقٌة بسٌطة , N/m (200  )علقت كتلة غٌر معلومة بنابض ثابت مرونته  ( ثانٌا

 :احسب , HZ  (6   )ترددها  

 :الزمن الدوري  – 1

 

 

 :مقدار الكتلة المعلقة  – 2

 

 

 

  

 وترك cm (10 )بنابض رأسً وعندما اتزن الجسم سحب عن موضع اتزانه لمسافة Kg  (0.5 )علق جسم كتلته(  اًا ثالث

 اهتزازة خالل نصف دقٌقة (  30)وان النابض ٌعمل , ( g = 10 m/s2) عجلة الجاذبٌة   أنعلمت  فإذا, لٌهتز 

 :احسب 

 ( : Т)الزمن الدوري للحركة  – 1

 

 

 

 

 

 

 :ثابت النابض  -2

 

 

 

 (6  )



 

ًا   y = 10sin( 31.4 t)بالعالقة التالٌة  إزاحتهٌتحرك جسم حركة توافقٌة بسٌطة وتعطى (  رابعا

: والمطلوب حساب (    rad)   بالرادٌنوالزواٌا (  s)  بالثوانً  واألزمنة(  cm) بالسنتٌمتر  األبعادحٌث تقاس 

 

: االزاحة  –1

 

 

 

 

: السرعة الزاوٌة  -2

 

 

 

 

: التردد -3

 

 

 

 

 :الزمن الدوري 4

 

 

 

 

 (7 ) 


