انظىت اندراطُت2011/2010 :

ثاوىَت انشهُد دعهىس انحاج -عُه مزان-

اختبار انفصم األول فٍ مادة انعهىو انفُشَائُت
انمــــــــــــــدة  :طـــاعتُه

انمظتىي :طىت أونً جذع مشتزن عهىو

انتمزَه األول( 10نقطة ) :
نذَُا عُاسذٍُ ) (Aو ) (Bذرحشكاٌ فىق انغشَك انغشَغَ ،ؼرثش أٌ انجضء انزٌ ذرى فُه دساعرُا يغرمًُا.
تىاعغح كايُشا سلًُح يصثرح ػهً انغشَك ذى ذغجُم حشكح انغُاسذٍُ  ،انشكنٍُ ( )1و (ًَ )2صالٌ انرصىَش انًرؼالة
خالل فىاصم صيُُح يرغاوَح و يررانُح لذسها  τ = 1 msلَمغح يٍ العُاسج ) (Aو َمغح يٍ انغُاسج ) (Bػهً انرشذُة .

انشكم ()01

جهح انحشكح

انشكم ()02
 - 1اػرًادا ػهً انشكهٍُ ( )1و ( )2حذد عثُؼح حشكح كم عُاسج يغ انرؼهُم
 - 2احغة انغشػح انًرىعغح نكم عُاسج تٍُ نحظح تذاَح انرغجُم و نحظح َهاَره.
َ - 3ؼرثش يثذأ األصيُح نحظح تذاَح انرغجُم ،اػرًادا ػهً انشكهٍُ ( )1و ( )2اَمم انجذول انرانٍ ػهً وسلح اإلجاتح
شى أكًهه:
M4

M3

M2

M0

M1

انًىضغ
انضيٍ )t (ms
عشػح انغُاسج )(A
)vA (m.s-1
عشػح انغُاسج )(B
)VB (m.s-1

 - 4اسعى ػهً وسلح يُهًُرشَح و فٍ َفظ انًؼهى انًُحٍُُُ vA = f(t) :و )vB = g(t
اػرًذ ػهً انغهى انرانٍ:
1cm
 بانىظبت نهشمه0.5 ms :
1cm
 بانىظبت نهظزعت2.5 m . s-1 :
 -5اػرًادا ػهً انًُحٍُُُ أوجذ عشػح كم عُاسج ػُذ تذاَح انرغجُم .
 - 6يارا ًَكُك لىنه تخصىص يحصهح انمىج انًغثمح ػهً كم عُاسج خالل حشكرها؟
 - 7انغشػح انمصىي انًغًىح تها فٍ هزا انغشَك هٍ  ، 80 km.h-1فأٌ يٍ انغائمٍُ لذ اسذكة يخانفح اإلفشاط فٍ
العشػح انًفشعح ػهم جىاتك؟
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انتمزَه انثاوٍ( 4.5وماط):
انرانُح ماء
:
نذَُا شالز لاسوساخ يشلًح يٍ ( )1إنً ( ، )3حُس ذحرىٌ كم لاسوسج ػهً عائم يؼٍُ يٍ تٍُ انغىائم
ممطز -ماء انبحز -ماء معدوٍ غاسٌ  ،و تغُح انرؼشف ػهً يحرىي كم انماسوسج َمىو تًجًىػح و ٌ انرجاسب نخصد
فٍ انجذول انرانٍ:
سلى انماسوسج
()3
()2
()1
انكاشف انًغرؼًم
ظهىس انهىٌ األصسق
ظهىس انهىٌ األصسق
ظهىس انهىٌ األصسق
كثشَراخ انُحاط انجافح
ال َحذز شٍء
ساعة اتُض
ساعة اتُض
يحهىل َرشاخ انفضح
ال َحذز شٍء
حذوز ذؼكش
ال َحذز شٍء
سائك انكهظ
 - 1يا هى انُىع انكًُُائٍ انًشاد انكشف ػُه تاعرؼًال انكىاشف انرانُح :كبزَتاث انىحاص انجافت  /محهىل وتزاث انفضت
 /رائك انكهض ؟
 - 2اػرًادا ػهً َرائج انجذول اعرُرج يحرىي كم لاسوسج.
 - 3إٌ لُاط لًُح  PHنهًحانُم اليىجىدج فٍ انماسوساخ انغاتمح أػظي انمُى  7,0 / 6.6 / 7.4 :ػهً انرشذُة،
اعرُرج إرٌ عثُؼح كم يحهىل ( حًضٍ أو لاػذٌ أو يؼرذل ) .
انتمزَه انثانث ( 05.5وماط) :
انجشء األول :اَمم انفمشج انرانُح ػهً وسلح اإلجاتح شى أكًم انفشاغاخ تًا َُاعثها يغرؼًال انكهًاخ انرانُح :
(بزوتىواث  /وصف لطز وىاتها  /طانبت  /نٌوكهُىواث  /وُىتزوناث  /معتدنت  /مىجبت  /وصف لطز انذرة
 /االنكتزوواث  /بىُت فزاغُت )
" ذركىٌ انزسج يٍ َىاج .........انشحُح ذذوس حىنها انكرشوَاخ .......انشحُح  ،و انُىاج تذوسها ذركىٌ يٍ .........و هٍَىػاٌ  .............:نها شحُح ..................و ...............نها شحُح  ،..............إٌ كرهح ...............اكثش تكصُش يٍ
كرهح ......................نهزا َمىل أٌ كرهح انزسج ػًهُا يرًشكضج فٍ َىاذها  ،و ػُذ انًماسَح تٌٍ َصف لغش انُىاج و َصف
لغش انزسج َجذ أٌ .....................اكثش تكصُش يٍ .................نهزا َمىل أٌ نهزسج". ..................
انجشء انثاوٍ:
َشيض نُىاج انكشتىٌ تانشيض
 - 1يارا َغًً انؼذدٍَ  6و  12و يارا ًَصالٌ ؟
 - 2أعرُرج ذشكُة َىاج انكشتىٌ.
 - 3احغة كرهح َىاج انكشتىٌ.
وٌ .
 - 4احغة شحُح َىاج انكشب
انمعطُاث:
:

-

كرهح انثشوذىٌ يغاوَح تانرمشَة نكرهح انُُىذشوٌ :
كرهح اإلنكرشوٌ :
شحُح انثشوذىٌ :
شحُح اإلنكرشوٌ :
اوتهً و حظ طعُد
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