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 : (ن06) ألول التمري     

  َضٛف كًٛخ يٍ يحهٕل صٛغزّ انكًٛٛبئٛخ(HCℓ) إنٗ أَجٕة إخزجبز ثّ  ثسادح انحدٚد فٛحدس رفبػم كًٛٛبئٙ فُٛزج 

Fe)ػُّ اَطالق غبش يغ رشكم يحهٕل شبزد٘ ٚحزٕ٘ ػهٗ شٕازد 
+3

) .

 .ظى انغبش انًُطهك .1

. ظى انًحهٕل انشبزد٘ انُبرج ٔ أكزت صٛغزّ انكًٛٛبئٛخ انشبزدٚخ .2

Cℓ) : كٛف ًٚكٍ انكشف ػٍ كم يٍ  .3
-
)ٔ   (Fe

+3
) .

انشبزدٚخ  ٔ انجصٚئٛخ  : أكزت يؼبدنخ انزفبػم انحبدس ثبظزؼًبل انصٛغزٍٛ  .4

 يب ْٙ األفساد انكًٛٛبئٛخ انًزفبػهخ ٔ انُبرجخ فٙ ْرا انزفبػم؟ .5

: (ن07)ثانيتتمري  ل ل
  كبٌ أحًد ٚزأيم فٙ ػهٕ شجسح ازرفبػٓبH= 11.4m  ٚجؼد ػٍ انشجسح ٔ 

 *1*الشكل  كًب فٙ () ٔ ُٚظس إنٛٓب ثصأٚخ َظس  D=20m ثًعبفخ

 Hٔ ازرفبع انشجسح  (()شأٚخ انُظس)أػط انؼاللخ ثٍٛ انمطس انظبْس٘  -1

. Dٔ ثؼدْب ػٍ ػٍٛ أحًد

.   ()أحعت شأٚخ انُظس -2

  يسآح يعزٕٚخ*2*الشكل ًٚضم (M)لٛط انصأٚخ ثُٛٓب ٔ ثٍٛ انشؼبع انٕازد ،  SI ٘ٔ65رعب° 

. يب ْٙ انؼاللخ انزٙ رسثط ثٍٛ شأٚخ انٕزٔد ٔ شأٚخ االَؼكبض -1

يب ْٙ لًٛخ شأٚخ انٕزٔد ٔ شأٚخ االَؼكبض دّػى ذنك فٙ انشكم؟  -2

  َدٚس انًسآح(M) ثصأٚخ =10° فك جٓخ دٔزاٌ ػمبزة ٔ 

: ػٍ ٔضؼّ انعبثك  ثصأٚخ IRانًُؼكط  انعبػخ فٛدٔز انشؼبع 

فٙ أ٘ جٓخ ٚدٔز انشؼبع انًُؼكط؟  -1

يب ْٙ لًٛخ شأٚخ انٕزٔد انجدٚدح فٙ ْرِ انحبنخ؟  -2

.  انزٙ داز ثٓب انشؼبع انًُؼكطيب ْٙ لًٛخ انصأٚخ  -3

  :(ن07)   التمري  اثااث

 في عدة حاالت و ذلك باستعمال التصوير المتعاقب خالل مدة  أثناء حركة سيارة في طريق مستقيم قمنا بتتبع سرعتها
 :فتحصلنا على التسجيل التالي t=1Sزمنية متتالية و متساوية 

  كٛف كبَذ يجُٛب (انعٛبزح )حّدد يساحم حسكخ انجًهخ انًٛكبَٛكٛخ  .1

. حبنخ يٍ انحبالد صالصخانعسػخ فٙ كم 

 يجُٛب لٕح انًٛكبَٛكٛخ نزأصس انزٙ خضؼذ فٛٓب انجًهخ انحبالدْٙ  يب .2

 ؟ إجبثزكػهم .جٓخ ْرِ انمٕح ثبنُعجخ نجٓخ انحسكخ

 ؟2الحالت  يضم كٛفٛب انمٕٖ انًؤصسح ػهٗ انجًهخ انًٛكبَٛكٛخ فٙ .3

 .مثل بمخطط كيفي تغير سرعة السيارة بداللة الزمن في كل حالة من الحاالت الثالث .4
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