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 :(ن06)األول التمرین
 انخٛط (f)  ٚإشز عهٗ ظسى (S)  تقٕج Ff/Sّ2 ٔ ًَُذض ْذِ انقٕج تشعاع طٕنCm   

 :فٙ حانح ذٕاسٌ يع انعهى آٌ سهى انزسى(S)حٛس انعسى    Ff/Sأٔظذ قًٛح انقٕج  .1

 1Cm         2N شى اسرُرط قًٛح انصقم ،   P .

 يصم انقٕٖ انًإشزج عهٗ انشكم تاسرعًال سهى انزسى انساتق؟ .2

 (ألرض ا*الجسم *خيط * الحامل )يصم يخطط األظساو انًرأشزج نهعًم انًٛكاَٛكٛح  .3

  َزتط اٌٜ انعسى(S)ٗانُٓاٚح انحزج نهُاتط ئن R تٕاسطح خٛط كًا ٕٚظحّ انشكم انًقاتم  :

. عهٗ طزف انُاتط ذسأ٘ شقهّ(S)عهًا آٌ انقٕج انرٙ طثقٓا انعسى 

  ٙأحسة شاتد يزَٔح انُاتط حٛس آٌ طٕل انُاتط األصهL0=5Cm  

 L1=8.5Cmٔ طٕنّ تعذ ذعهٛق انعسى ْٕ 

 :(ن06) ثانييال التمرین
 ٍيخطط انسزعح انًقاتم ًٚصم ذغٛز سزعح انسٛارج تذالنح انشي .

          :من خالل المخطط المىضح

 يع ذحذٚذ انًعال انشيُٙٔطثٛعح انسزعح  حّذد يزاحم حزكح انسٛارج (1

 ج؟فٙ كم يزحم 

 ْذِ انقٕج تانُسثح تٍٛ انًزاحم انرٙ ذأشزخ فٛٓا انسٛارج تقٕج ؟ يثُٛا ظٓح (2

.  نعٓح حزكح انسٛارج
 

:ييي(ن08)اللوضعييااإلدثاعييي
  ِيذُٚح قسُطُٛح تاسرعًال سٛارج انعائهح ٔقذ ُسز كصٛزا تزؤٚح انصهٕض ْٔٙ ذرساقط كأَٓا قطع يٍ ئنٗرافق احًذ ٔانذ  

 ٔتعذ يذج يٍ انسٛز صادفٓى حادز يزٔر ففزيم األب نٕٛقف انسٛارج نكُٓا نى ذرٕقف ٔتذأخ ذُشنق األتٛط،انصٕف 

 اإلقالع يٍ ظذٚذ عهقد انسٛارج فٙ انٕحم ٔذعذر أراد عُذيا انٕحم، ٔحرٗ اَحزفد عٍ انطزٚق نرقع فٙ تزكح يٍ 

. عهّٛ انخزٔض يُّ

 :انرٙ ْٙ األسثاب تزأٚك يا (1

  .ئظاتركحانح دٌٔ ذٕقف انسٛارج عُذيا فزيم األب ؟ عهم  .أ 

 .ئظاتركيُعد انسٛارج يٍ انخزٔض يٍ انٕحم ٔ اإلقالع يٍ ظذٚذ ؟ عهم  .ب 

 ْٙ انحهٕل انرٙ ذزاْا يُاسثح نهحادشٍٛ ؟  يا (2

  :خ فٙ حانح انععالئحذٖ انقٕٖ انًإشزج عهٗ ًَذض ظًٛع (3

  انسٛز انعاد٘ نهسٛارج. 

  انفزيهحأشُاء.  
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