
 

 االمتحان الموحد  

 السنة الثانية ثانوي إعدادي    

 دقيقة. 01مادة العلوم الفيزيائية                            مدة اإلنجاز:                                 4102/ 06/ 18بتاريخ:

  4102-4102السنة الدراسية:                                  وج:..............ف...............االسم الكامل:................................
                      

 ( نقط 6التمرين األول :  ) 

 ن(2) امأل الفراغ بما يناسب :

 المكبرة عدسة ....................بعدها البؤري......................  -

 نسبة للعين. تلعب بلورية العين دور ......................بال-

  يصحح طول البصر بواسطة عدسة........................ -

 بين سلك............................................ و السلك ............................................           V 222 التوتر يوجد  -

 ............... و المربط .........................................بين سلك ..................  V 222 كذلك التوتر يوجد  -

 بين السلك ............................................ و المربط ............................................... توتر منعدم  -

يفتح تلقائيا عند ارتفاع شدة التيار، و يشتمل كذلك هذا التركيب على  الذي .........................يشتمل التركيب الكهربائي المنزلي على  -

 لتحديد االستهالك الشهري. ..............................

 

 ن(2الجواب الصحيح ) بإطاراحط 

 بين التوتر الفعال  العالقة Ueff و التوتر األقصى Um لتوتر متناوب جيبي هي   : 
Um = Ueff x √2                                          Ueff = √2 x Um                                     Ueff = Um / 2 

 

 نقيس القيمة الفعالة لشدة التوتر المتناوب الجيبي باستعمال : 
 أمبيرمترفولطمترراسم التذبذب

 

 إذا كانت Sv الرأسية و الحساسية  nبالعالقةفإن التوتر األقصى يحسب  ضوئيعدد التدريجات التي ينتقل بها الخط ال : 
Um = n / Sv                                                 Um = Sv / n                                      Um = n × Sv 

 

 ( نقط 6التمرين  الثاني:  ) 

 : ينعط . tبداللة الزمن    uلرسم التذبذبي جانبه منحنى تغير التوتريمثال

 Sv = 2V/divالحساسية الرأسية   +           

 0.5ms/div  hS =لحساسية األفقية + ا          

  ن(0.5)................................................................هل التوتر المدروس مستمر؟  (1

  ن(0.5).......................................................؟إذا كان الجواب بالنفي فما هي طبيعته (2

 نUm. ...............................................................(1.)حدد قيمة للتوتر القصوي   (3

..................................................................................................................... 

 نUm. (1)و التوتر القصوي Ueقة بين التوتر الفعال ذكر بالعال (4

..................................................................................................................... 

 نUe .........................................................................................................(1)استنتج قيمة التوتر الفعال   (5

...................................................................................................................................................................... 

 ن(1) ........................................................................................................للتوتر المدروس.   Tحدد الدور  (6

......................................................................................................................................................... 

 ن(1) للتوتر. fحسب التردد  ا (7

......................................................................................................................................................... 

 ( نقط 4التمرين الثالث :  )
 

تقرأ  أنهاخل قاعة الدرس ال ترى بوضوح الرسوم و الجداول المدونة على السبورة، غير تنبهت زينب أنها عندما تجلس في المقعد الخلفي دا

 بسهولة من كتابها كلما طلب منها ذلك.

  ........................................................................................ن(0,5) حدد لزينب العيب البصري الذي تعاني منه. (1
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 ن(0,75) .لزينب و برسم توضيحي موضع تكون الصورة داخل عينها. بين (2

 

 

 

 
 

 

 ن(0,75).نصح زميلتك زينب كيف يمكنها تصحيح هذا العيب البصريا (3

 

    ................................................................................................................................................... 

 

 اشرح لزينب على الرسم أسفله اقتراحك لكيفية (4

 ن(1) .تصحيح العيب البصري لديها. 

 

 

 ن(1) .هل تعتبر بلورية العين أكثر أو أقل تجميعا لألشعة الضوئية ؟ (5

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….......................................………………………………………………………………....……………………………………… 

 ( نقط 4:  )رابعالتمرين ال
 

من عدسة رقيقة مجمعة مسافتها البؤرية  OA=2cmو متعامد مع المحور البصري الرئيسي على بعد  AB=1cmا طوله ئنضع شيئا مضي

OF=3cm. 

 ن(0.5)........................................................................................................................قوة العدسة  Cاحسب   (1

 (ن1) ..................................................................................................و حدد طبيعتها ’A’Bأنشئ هندسيا الصورة  (2

 
                                  

 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

 

 ن(0.5) ............................................................................................ما الدور الذي تلعبه العدسة في هذه الحالة ؟3)  
 

 ن(1)، احسب : ’Fباعتبار عين مالحظ توجد في بؤرة الصورة   4)

  القطر الظاهري للشيءAB ................... :...................................................................................................... 

  القطر الظاهري للصورةA’B’  ....................................................... :.............................................................. 

 ن(1)قوة تكبير هذه المكبرة :  Gاحسب             5)

.......................................................................................................................................................................... 
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 السلم


