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 *أحمر العين* وزارة التربيت الىطنيــــــــت                                              متىسطت قاسم علي عبد الحفيظ 
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 : (ن06) التمرين األول
  ًذّاِا ً جسّين أٍِسيّثً اٌشىً اٌّماتً جٍّح ِيىانيىيح ِىٌنح ِن ِسرٌٍ ِائ (S)ً(C) ٌِصٌٌين تخيظ يّش 

  .تّحض تىشج

 . اٌّرأثشج ٌيزه اٌجٍّح اٌّيىانيىيح األجساَ ِخطظ أنجض .1

 . ذّثيال ويفيا (C) ً (S)أروش ثُ ِثً اٌمٌٍ اٌّؤثشج عٍَ اٌجسّين  .2

  ُنحشق اٌخيظ ، فيسمظ اٌجس(S) ُشالٌٌيا نحٌ األسض أِا اٌجس (C) 

  (AB)ًي اٌّسرٌٍ اٌّائً ثُ يٌاصً حشورو عٍَ اٌطشيك خشن ط ينضٌك عٍَ 

  .ٌيرٌلف تعذ ِذج لصيشج

.  (AB) عٍَ اٌطشيك (C)ِثً اٌمٌٍ اٌّؤثشج عٍَ اٌجسُ .3

ُِع .4  .إجاترهال يتين ويف ذرغيش سشعح اٌجسّين 

 .(C) ً ٌٍجسُ (S)اسسُ ِخطظ سشعح ويفي ٌحشوح اٌجسُ  .5

 

 :(ن06)ثانيالتمرين ال  

  وشيح خفيفح ِن اٌفٍين( (B ذحًّ شحنح ويشتائيح ليّريا  q =  -3 ,2 ×10
-16

c  

 .(f)ًِعٍمح في حاًِ تالسريىي تٌاسطح خيظ ِن اٌحشيش

     .ىً اٌىشيح اورسثد أَ فمذخ اٌىرشًناخ ؟ تشس إجاتره -1

 احسة عذد االٌىرشًناخ اٌّىرسثح أً اٌّفمٌدج ِن طشف اٌىشيح؟ -2

e: يعطي                                    
-
=- 1,6 ×10

-19
c 

 

  نمشب ِن اٌىشيح اٌساتمح لضية إيثٌنيد ِذٌٌن(CD) وّا ذٌضحو اٌٌثيمح  : 

 .                                                                            صف ِا يحذز ؟ تشس إجاتره  - أ

  .                                                (B)ِثً ويفيا اٌمٌٍ اٌّؤثشج عٍي اٌىشيح  - ب

 .ِارا يحذز إرا اسرثذٌنا لضية االيثٌنيد تمضية صجاجي ِذٌٌن؟ تشس إجاتره - خ

 نثعذ اٌمضية اٌضجاجي عن اٌىشج ًنمٌَ تحشق اٌخيظ                      

           ِثً اٌمٌٍ اٌّؤثشج عٍي اٌىشج في ىزه  اٌحاٌح؟                     .أ 

 .ِا طثيعح حشوح اٌىشج تعذ حشق اٌخيظ ؟ تشس إجاتره  .ب 

 

 
 
 

 اٌشاتعح ِرٌسظ :  سا ً نصف         اٌّسرٌٍ 01: عٌٍَ فيضيائيح      اٌفصً األًي     اٌّذج : اخرثاس في ِادج 



 
 :(ن08)اللوضعي ااإلدااعي  

 وعند .  خرج خالد في نزهة مستعمال دراجته الهوائية المزودة بمنوية سالكا طريقا معبدا والعجالت تدور بشكل عاد

اشتداد الظالم ، استعمل مصابيح اإلنارة التي كانت تشتغل بشكل جيد، وبعد مدة من السير وجد نفسه بجزء من 

الطريق زلجة  بسبب زيوت متسربة من شاحنة غطت جزء كبير من الطريق، مما أدى إلى صعوبة في تدوير 

.  العجالت وضعف في اإلنارة

 بصفتك تدرس السنة الرابعة متوسط  :

 ما السبب صعوبة حركة دراجة خالد ؟  -1

اقترح حال يجعل دراجته تتقدم عند الضغط على دواستها مدّعما إجابتك  -2

برسم تخطيطي مناسب 

تجريبي  ما سبب  ضعف إنارة مصابيح الدراجة؟ موضحا ذلك ببروتوكول -3

. يفسر إجابتك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


