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 A1 مادة العلوم الفیزیائیة
  5الفرض المحروس 

 السنة الثانیة ثانوي إعدادي 

تتاروداننیابة   
الحسن الثاني التأھیلیةثانویة   

 أوالد تایمة

  
  ) ن08( : 1تمرین      
  : خطأ أواجب بصحیح  )1   
  ..............خطأ.یمثل المحور االفقي لشاشة راسم التذبذب محور التوتر        

  ..................خطأ..Umیقیس الفولطمتر القیمة القصویة          
 .................. خطأ...ھي الثانیة وتروحدة  الت        

     .............خطأ..قطبان الشمالیان للمغناطیس یتجاذبانال        
   ...........خطأ...توتر مستمر على شاشة راسم التذبذب وشیعة یظھر أمامعند تحریك مغناطیس          
  ................خطأ...Um=Ueff /1.4والفعال ھي  األقصىالعالقة بین التوتر         
            .…صحیح…………   f=1/T نستعمل العالقة  f لحساب التردد         

     
 )ن80(   2تمرین         
       نوصل مربطي مولد بمربطي راسم التذبذب فنعاین على شاشتھ المنحنى الممثل            
  .في الشكل جانبھ           
    Sh=1ms/divالحساسیة األفقیة  -      Sv=2v/divالحساسیة الرأسیة  -          

  جیبي توتر متناوب : باعتمادك على الشكل  حدد طبیعة التوتر معلال الجواب) 1ن     1 
  .تغیر مع مرور الزمنت  حول المحور االفقي متماثلةمنتظمة  عبارة عن تموجات ألنھ   

  Um=n × Svلدینا العالقة  : Umیة احسب القیمة القصو) 2      ن2 
 n=3 divاألفقي تمثل عدد التدریجات انطالقا من المحور  n حیث   
                                                       Um= 3 × 2 =  6 v 

     Ueffاستنتج القیمة الفعالة) 3ن   1.5 
                                             = 6v/1.4 = 4.3v    Um/1.4  =   Ueff 
 

 T= n’ × Sh      لدینا العالقة      :  Tاحسب الدور)  4      ن2   
           n’  جزء المتكرر  لل المطابقة األفقیة تدریجاتالیمثل عددn’= 5div 

                                        T = 5 × 1 = 5ms = 0.005s  
    f=1/T    لدیا العالقة f: استنتج التردد) 5 ن   1.5  

                                  = 200 Hz  f=1/0.005    
        
              

  )ن04(   3تمرین                
  فلفت انتباه مجموعة منھم وجود مغناطیسین  . استعدادا لالحتفال بالیوم العالمي للبیئة،قام تالمیذ المؤسسة بحملة نظافة شاملة لمرافق اإلعدادیة 

  لقسم عن كیفیةلقد قمنا بتجارب في ا"قائال   محمدفتدخل  .ولم یعد باإلمكان معرفة أقطابھما بحدیقة المؤسسة  وقد محیت اثار الكتابة علیھما   
  .فتوجھوا على الفور نحو مختبر المؤسسة".تحدید أقطاب المغناطیس    
                   

               
                      

 
                           

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                             
  
  

  بالتوفیق إن شاء اهللا                                                                                                            
  بومریت- ع -ذ                                                                                                                             

 

 

  : المعجم) 2
 Aimant...........................مغناطیس

Pôle sud…………… جنوبي قطب..  
 

 المخبریة ضع نفسك مكان محمد واذكر األدوات )1
  .)   ن1( التي ستستعین بھا    

 )جنوب - لتحدید اتجاه شمال( بوصلة  -
     حامل   -  خیط  - 

  
 كیف یمكن تحدید قطبي المغناطیس األول بواسطة  )2
 )ن 1( األدوات؟ ھذه 

  نعلق المغناطیس االول بواسطة الخیط على الحامل   
االتجاه  سوھو نف ،جنوب -فنالحظ انھ یاخد اتجاه شمال

القطب المتجھ شماال ھو القطب .اخده البوصلةتالذي 
  والقطب المتجھ جنوبا. Nطة الحرفنعلمھ بواس الشمالي

 S .نعلمھ بواسطة الحرف

تحدید قطبي  اآلن كیف یمكن بعد معرفة قطبي المغناطیس األول )3
        )ن 1(باألدوات المخبریة؟  المغناطیس الثاني دون االستعانة

)  N-N(قطبان من نفس االسم  : التنافرأو ذباالتج تانستعمل خاصی
     فھما قطبان مختلفان وان تجاذبا  .یتنافران  S-S)(او
   

  )ن1(؟ اإلنسانس في حیاة ماھو الدور الذي یمثلھ المغناطی) 4
  .یمكن استعمالھ كبوصلة  - 
 ألجیبي یار الكھربائي المتناوبالت إلنتاجیستعمل في المنوبات  - 


