
 متقدم  11مراجعة 

 : اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي ▪▪▪

 (  ؟2πأي من التالي يساوي  )   – 1

 جميع ماسبق -ددورة واحدة              -ج                 360 –ب                    rad 6.28  –أ 

 ( فإن اإلزاحة الزاوية للطفل   7.3m( من مركز دوالب دوار ويقطع قوسا طوله )  m 4.7يجلس طفل على مسافة  )   - 2

 rad 4.0   -د                rad 0.64  -ج             rad 1.6   –ب            rad 5.5  –أ 

( خالل)    rad/s 15.0( الدوران من السكون وتصل سرعته الزاوية إلى )    m 0.18يبدأ حجر طاحونة نصف قطره )  -3

3.0 s ( فإن عجلته الزاوية المتوسطة بوحدة )2rad/sتساوي ) 

 45 -د               2.2   -ج                   5.0  –ب                  0.20–أ 

 فإنه يقطع قوسا طوله :  ( خمس دورات ونصفm 0.3في ساعة إذا دار عقرب دقائق طوله )  -4

 m 10.36  -د               34.54m -ج          1.62m  -ب             m 3.3  –أ 

, إذا   22.0rad/sوبعجلة زاوية ثابتة   rad/s 2.5تبدأ كرة في التدحرج على منحدر بسرعة زاوية إبتدائية    – 5

 . فإن سرعتها الزاوية النهائية   s 11.5استغرق وصولها ألسفل المنحدر  

 rad/s 26 -د                rad/s 13  -ج             rad/s 31  -ب        rad/s 33  –أ 

(   rad/s1 4.( إذا كانت سرعته الزاوية اإلبتدائية تساوي )   rad/s 22.0يدور دوالب دراجة هوائية بعجلة ثابتة  )  -6

 ( تساوي   s 5.0فإن إزاحته الزاوية بعد  )  

 rad 14 -د                rad 7.0 -ج              rad 32  -ب                   rad 12  –أ 

للدوالب تساوي            ( فإذا كانت العجلة المماسية   rad/s 20.50يدور دوالب بدءا من السكون بعجلة زاوية ثابتة )  – 7

 (20.15 m/s    فإن نصف قطره يساوي ) 

   m 0.65 -د                   m 0.30  -ج              m 3.33  -ب            m 0.35  –أ 

(    rad/s 4.0يستخدم قرص ماس دوار لقطع حجر كريم . يدور القرص بدءا من السكون ويصل إلى سرعة زاوية )  – 8

 ( عن مركز القرص؟0.15m. كم تكون العجلة المماسية لنقطة تبعد ) (s 5.0خالل ) 

 21.4m/s  -د            20.19m/s  -ج           m/s 20.90 -ب            20.12m/s  –أ 

 الجسم الذي يتحرك حركة دائرية منتظمة على محيط دائرة تكون سرعته المماسية : -9
  ثابتة المقدار ومتغيرة اإلتجاه  -بمتغيرة المقدار واإلتجاه                             –أ 
 متغيرة المقدار وثابتة اإلتجاه   -ثابتة المقدار واإلتجاه                              د -ج
 
 



 تنشأ العجلة المركزية في الحركة الدائرية المنتظمة نتيجة :  – 10
   لتغير اتجاه السرعة   -بلتغير مقدار واتجاه السرعة                         –أ 
 لتغير مقدار السرعة   -لثبات مقدار واتجاه السرعة                        د -ج
 

( فتكون    rad/s 10( وبسرعة زاوية مقدارها ) cm 50إذا تحرك جسم بانتظام على مسار دائري نصف قطره  )   – 11

 عجلة الجذب المركزية تساوي .

   m/s 20.2 -د              m/s 25 -ج          m/s 20.02  -ب           m/s 250  –أ 

تحرك جسم حركة دائرية منتظمة بحيث كان مقدارعجلته المركزية يساوي مقدار سرعته الزاوية .فإذا كان نصف    – 12

 ( فإن مقدار سرعته الزاوية يساوي : m 2.0قطر مساره الدائري  )  

 rad/s 2.0 -د           rad/s 0.50  -ج           rad/s 2.5  -ب          rad/s 1.0  –أ 

( فإن السرعة  m 3.5( فإذا كان طول شفرة المروحة )   rad/s 65ت مروحة بسرعة زاوية مقدارها ) تدور شفرا  – 13

 المماسية لطرف كل شفرة .

 m/s 19  -د            m/s 69 -ج          m/s 228  –ب                  m/s 62  –أ 

 القوة الجاذبة المركزية في الحركة الدائرية المنتظمة تكون .  – 14
 ثابتة اإلتجاه ومتغيرة المقدار –ب                        ثابتة المقدار واإلتجاه  –أ 
 ثابتة المقدار ومتغيرة اإلتجاه    -متغيرة المقدار واإلتجاه                      د -ج
 

( تدور على مسار دائري في مستوى رأسي.إذا كانت السرعة    m 0.50خيط طوله)(معلقة ب  kg 0.40كرة كتلتها)  – 16

 ( فإن مقدار القوة المركزية  8.0rad/sالزاوية للكرة عند أسفل الدائرة)  

   N 13  -د               N 20.0 -ج              N 5.6  -ب                N 11  -أ 

 يدور دوالب حول محور ثابت فإن الكمية التي يكون مقدارها ثابت عند جميع نقاط الدوالب هي   – 17

 العجلة المماسية   -السرعة المماسية     د  -ج      السرعة الزاوية  -بالعجلة المركزية          –أ 
 

 القوة المطلوبة لتحقيق الحركة الدائرية تكون دائما باتجاه    – 18
 الحركة        –ب                  تجاه الحركة عمودي على ا  –أ 
 موازي إلتجاه الحركة   -عكس اتجاه الحركة                        د -ج
 يدور إطار سيارة  حول محور ثابت فإن الكمية التي يكون مقدارها غيرثابت عند جميع نقاط اإلطار هي   – 19
 جميع ماسبق   -د            السرعة المماسية  -ج      اإلزاحة الزاوية     -السرعة الزاوية       ب  –أ 
 

 تنشأ العجلة المماسية  في الحركة الدائرية نتيجة :  -20

 تغيرمقدار واتجاه السرعة    -ب                               تغير مقدارالسرعة   –أ 
 تغيراتجاه السرعة   -ثبات مقدار واتجاه السرعة                        د -ج
 

  شكل المقابل. ميل الخط يساوي   :ال  -21
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 . ماالعجلة المركزية لعقرب الدقائق عندما يدور دورة كاملة ؟  cm 6لدينا ساعة حائط  بها عقرب دقائق طوله   -22
 m/s 20.26 -د              2m/s 7-2x10 -ج                 m/s 238  -ب             2m/s6 -3x10  –أ 

 
 
أي من   min 10وتتحركان معا لمدة    2rتسحب مقطورة نصف قطر اطاراتها         r سيارة نصف قطر اطاراتها    -23

 التالي صحيح إلطارات السيارة والمقطورة ؟ 
 لهما نفس السرعة الزاوية والسرعة المماسية إلطارات المقطورة أكبر    –أ 
 والسرعة الزاوية للمقطورة ضعف السرعة الزاوية للسيارة   لهما نفس السرعة المماسية   -ب
   لهما نفس السرعة المماسية والسرعة الزاوية للمقطورة نصف السرعة الزاوية للسيارة -ج
 لهما نفس السرعة الزاوية والسرعة المماسية إلطارات المقطورة نصف السرعة المماسية للسيارة   -د
 
 

فإن القوة     N 50اذا كانت قوة الشد في الخيط    030ط به كرة ويميل على األفقي بزاوية  بالشكل الموضح خيط مربو  -24
 المركزية تساوي  

 N 25  -ب                     N 50  -أ 
  N 100 -ج                       N 43  -ج

  
 

. إذا تحرك نفس        𝑭𝒄 بقوة جذب مركزية  متأثرا   rفي مسار دائري نصف قطره   vبسرعة  يتحرك   mجسم كتلته   -25
 فإن القوة المركزية   2rمسار دائري نصف قطره ي الجسم بنفس السرعة ف 

 -ج                        𝟐𝑭𝒄  -ب                     𝑭𝒄  –أ 
𝑭𝒄

 -د                      ⁄𝟐
𝑭𝒄

𝟒⁄ 
 

. إذا       𝑭𝒄 بقوة جذب مركزية متأثرا   rفي مسار دائري نصف قطره   𝝎زاوية    بسرعة يتحرك    mجسم كتلته  -  -26

 فإن القوة المركزية    2rمسار دائري نصف قطره ي ف   زاوية ال  تحرك نفس الجسم بنفس السرعة 

 -ج                        𝟐𝑭𝒄  -ب                     𝑭𝒄  –أ 
𝑭𝒄

𝟐
 -د                      ⁄

𝑭𝒄
𝟒

⁄ 
 

 مركزية ( القوة الأي من التالي يمثل شكال من أشكال )أنواع  -27

 شد الخيط )أو مركبة قوة الشد ( على جسم مربوط بخيط ويدور دائريا  قوة   –أ 

 ة التي تجعل القمر يدور حول األرض  قوة الجاذبي  -ب

 دائرياة تتحرك  سيار  إطارات  قوة اإلحتكاك السكوني المؤثرة على -ج

 جميع ماسبق -د

في مسار دائري رأسي . إذا انقطع الخيط والجسم عند أعلى نقطة في المسار  حرك  ة خيط ويتجسم مربوط بنهاي  -28

 مسار الدائري الرأسي فإن الجسم يتخذ  

 مستقيم ألعلى   -د                    ئقطع مكاف  -جألسفل              مستقيم    –قيا             ب أف مستقيم   –أ 
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