انًًهكح انًغرتيح

دورج  :يوَيو 2012
اليادج  :انفيسياء وانكيًياء
انًعايم1:
يدج اإلَجاز 1 :ش

االخرثار انجهىي انًىدد
نُيم شهادج انسهك اإلعدادي

وزارج انررتيح انىطُيح
األكاديًيح انجهىيح نهررتيح وانركىيٍ
جهح يكُاش – ذافيالند

1/1
عهى
انرُمٛظ

ٌ 1,5
ٌ 1,5

ٌ2
ٌ2
ٌ2

www.9alami.info

انذـــركـــح و انــــــســــــكـــــىٌ
انرًريٍ األول ( َ 9قط ) :

 -)1ايأل انفراغاخ  )1( :و ( )2و ( ، )3تًا يُاسة ؛
 ال ٚعرثش خغى ف ٙحانح حشكح أٔ عكٌٕ إال تانُغثح ٔ ،..........)1(...إرا كاَد عشعح يرحشن ذرضاٚذ فإٌ عثٛعح حشكرّذكٌٕ .......)2(.....أيا إرا كاَد عشعرّ  ......)3(.....فإٌ عثٛعح حشكرّ ذكٌٕ يُرظًح .
 -)2اَقم يايهي يع ذصذيخ يا ذذره خط :
 شذج انمٕج يمذاس فٛضٚائ ، ٙسيض ٔحذج لٛاعٓا انعانًٛح ْٕٔ Kgخٓاص لٛاعٓا ْٕ األيثيريرر ؛أيا يردٓح انمٕج فًُثهٓا بعٓى بعذ اخرٛاس جسى يرجعي .
 -)3ذرحشن دساخح َاسٚح  ،عهٗ عشٚك يغرمًٙٛج ،تغشعح ثاترح  v = 72 km/ h؛
أ – أعظ انعاللح انر ٙذًكٍ يٍ حغاب انغشعح انًرٕعغح .
ب – تًُٛا ذغٛش انذساخح تُفظ انغشعح (  ) vعهٗ َفظ انغشٚك  ،اضغش عائمٓا نهفشيهح عهٗ إثش نًحّ شخصا ٚعثش انغشٚك عهٗ تعذ
انًغافح  . d = 150 mعهًا أٌ يذج سد فعم عائك انذساخح ْ . tr = 1s ٙأحغة يغافح سد انفعم (. (dr
ج – إرا كاَد يغافح انفشيهح فْ ٙزِ انحانح ْ df = 90 m ٙت ٍٛأٌ انذساخح نٍ ذصذو انشخص انعاتش نهغشٚك.
انرًريٍ انثاَي ( َ 4قط ) :
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إلسعال ْذٚح إنٗ اتٍ خانّ عًش ،انماعٍ تغُٛٛا االعرٕائٛح  ،تًُاعثح عٛذ يٛالدِ ٔ .ضع يشاد انٓذٚح ف ٙعهثح يٍ انٕسق انًمٕٖ
ٔ لذيٓا إنٗ انًٕظف انًكهف تانغشٔد انثشٚذٚح تًصهحح انثشٚذ .نرحذٚذ ثًٍ كهفح اإلسعال  ،لاو انًٕظف تٕضع انغشد ()colisعهٗ
خٓاص لٛاط ،كًا ٚث ٍٛانشكم أعفهّ ،لصذ اعرخشاج انفاذٕسج ٔ ذغهًٓٛا نًشاد  .عهًا أٌ انمًٛح انًغدهح عهٗ اندٓاص ٔ انًرضًُح نهفاذٕسج
ْ m = 700g : ٙ؛
 -1اخشد انمٕٖ انًغثمح عهٗ انغشد خالل ذٕاخذْا عهٗ ْزا اندٓاص ٔ أٔخذ شذاذٓا ؛
 -2لثم اعرالو عًش ْذٚرّ تغُٛٛا االعرٕائٛح لايد يصهحح انثشٚذ ُْان تإعادج انعًهٛح َفغٓا؛
حذد إشاسج خٓاص انمٛاط ٔ شذج ٔصٌ انغشد تغُٛٛا االعرٕائٛح ،يارا ذغرُرح ؟
انغشد
َعغ : ٙشذج انثمانح تانًغشب g =9,80N/Kg
شذج انثمانح تغُٛٛا االعرٕائٛح g =9,78N/Kg
خٓاص لٛاط
انكـــــــــهــــــــــرتــــــــــــــاء
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انرًريٍ انثانث ( َ 7قط ) :
 - )1ضع أياو كم اقرراح يٍ اإلقرراداخ انرانيح  :صذيخ أو خطأ :
أ – َعثش عٍ لإٌَ أٔو تانعاللح .P = U.I :
ب – َشيض نهٕحذج انعانًٛح نمٛاط انًمأيح انكٓشتائٛح ب.W :
ج َ -غرعًم انعذاد انكٓشتائ ٙنمٛاط انغالح انكٓشتائٛح انًغرٓهكح ف ٙذشكٛة يُضن.ٙ
 )2نرحذٚذ انغالح انكٓشتائٛح انًغرٓهكح ف ٙيُضنٓا خالل شٓش أتشٚم  ، 2012اعرًذخ ٔفاء عهٗ انمًٛر ٍٛانًغدهر ٍٛعهٗ انعذاد انكٓشتائٙ
انًًثم خاَثّ :
kwh

ٕٚو  01أتشٚم :
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ٕٚو  30أتشٚم :
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أ – حذد انغالح انكٓشتائٛح انًغرٓهكح ف ٙيُضل ٔفاء خالل ْزا انشٓش.
ب -عهًا أٌ ثًٍ انكٛهٕٔاط  -عاعح (  ْٕ )1kwhدسْى ٔاحذ ( ،)1 dhيع احرغاب انشعٕو  ،أٔخذ ثًٍ ذكهفح اعرٓالن انغالح
ف ٙيُضل ٔفاء خالل انشٓش َفغّ؛
ج -أٔخذ يعذل انمذسج انكٓشتائٛح انًغرٓهكح ف ٙيُضل ٔفاء خالل ٕٚو ٔاحذ.
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