الثانوية التأهيلية :الخوارزمي
السنةالدراسية 2012/2013 :
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الوستىي  :الجدع الوشتسك علوٍ 2
الفسض الوحسوس زقن 1 :
األستاذ  :أختاز الوهدٌ
هادة العلىم الفُزَائُت و الكُوُائُت
الودة  :ساعتاى
َساعً الكتابت العلوُت هع احتسام  3أزقام هعبسة

الفُزَاء ) : (1
ِشوثح فضائ١ح )ٔ ) (Sؼرثش٘ا خسّا ٔمط١ا ( ورٍرٙا  msذذٚس حٛي وٛوة  ) Aوش ٞٚاٌشىً(
شؼاػٗ  ٚ RAورٍرٗ  MAفِ ٟذاس دائش ٞشؼاػٗ  Rأطاللا ِٓ ِشوض اٌىٛوة . A
 )1روش تمأ ْٛاٌردارب اٌى.ٟٔٛ
 )2أسسُ ف ٟاٌشىً أسفٍٗ ِردٙح لٛج اٌردارب اٌر٠ ٟطثمٙا اٌىٛوة Aػٍ ٝاٌّشوثح ). (S
 )3أٚخذ ذؼث١ش شذج اٌثماٌح  g0ػٍ ٝسطح اٌىٛوة ٚ Aأحسة لّ١رٙا.
 )4أٚخذ ذؼث١ش شذج اٌثماٌح  ghػٕذ االسذفاع  hتإٌسثح ٌسطح اٌىٛوة  Aتذالٌح . RAٚ h ; g0
ذٛخذ ا ْ٢اٌّشوثح ) (Sذحد ذأث١ش لٛذ .ٓ١األِ ٌٝٚسٍطح ِٓ طشف اٌىٛوة  ٚ Aاٌثأ١ح ِسٍطح ِٓ طشف
اٌىٛوة  ) Bأٔظش اٌشىً أسفٍٗ( .
 : Dاٌّسافح اٌفاصٍح ت ٓ١سطح اٌىٛوة  ٚ Aاٌىٛوة . B
’ : Rاٌّسافح اٌفاصٍح ت ٓ١سطح اٌىٛوة  ٚ Bاٌّشوثح اٌفضائ١ح ). (S
 )5أػط ذؼث١ش شذج لٛج ذدارب اٌّسٍطح ِٓ طشف اٌىٛوة  Bػٍ ٝاٌّشوثح اٌفضائ١ح ) (Sثُ أحسة
لّ١رٙا.
 )6أػط سذثح لذس اٌّماد٠ش اٌراٌ١ح تؼذ ذحٍٙ٠ٛا إٌ ٝاٌٛحذج اٌؼاٌّ١ح . RA ٚ MB ٚ MA :
 )7ت ٓ١أْ شذج لٛج ذدارب اٌر٠ ٟسٍطٙا اٌىٛوة  Bػٍ ٝاٌىٛوة  Aذسا: ٞٚ

 )8ت ٓ١أْ شذج اٌثماٌح  gػٍ ٝسطح وٛوة ) وش ٞٚاٌشىً( ال ذرؼٍك إال تشؼاع اٌىٛوة ٚ Rورٍرٗ
اٌحدّ١ح .ρ

الوعطُاث :
; RA = 7,00.103 Km ; MA = 8,00.1024 kg ; R = 1 ,00.104 km ; mS = 600 kg
RB = 4,00.103 km ; MB = 2,00.1024 Kg ; G = 6,67.10-11 S.I. ; R’ = 450 Km
الفُزَاء ) ( 2
فِٕ ٟرضٖ ِ١شٍ١فٓ تضاح١ح افشاْ ٠رحشن ِرضٌح ذحد ذأث١ش لٛج ذطثمٙا ػٍ ٗ١ػاسضح ِرحشوح ٠ ،ىْٛ
اذدا٘ٙا ِ βغ اٌّسر ٜٛاألفم ) ٟأظش اٌشىً أسفٍٗ( .
 )1اخشد اٌم ٜٛاٌّطثمح ػٍ ٝاٌّرضٌح.
٠ )2طثك اٌّسر ٜٛاألفم ٟلٛج  Rػٍ ٝاٌّرضٌح ،اذدا٘ٙا ِائً تضا٠ٚح  φ=30°تإٌسثح ٌٍخط اٌشأسٟ
ٚشذذٙا ٔ . R=1200Nؼطٚ ٟصْ اٌّرضٌح . P=800N
ِ( 1-2ثً ف ٟاٌشىً أسفٍٗ تاسرؼّاي اٌسٍُ اٌراٌّ٠ 1cm : ٟثً  400Nاٌمٛذ. R ٚ P ٓ١
( 2-2احسة شذج اٌّشوثرٌٍ RN ٚ RT ٓ١مٛج . R
( 3-2أػط ِّ١ضاخ لٛج االحرىان . RT
 ( 4-2أػط ذؼث١ش φصا٠ٚح االحرىان تذالٌح  . Rٚ RTثُ أحسة ِؼاًِ االحرىان . k
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التنقُط
ٕ٠ )3رمً اٌّرضٌح فٛق ِسرِ ٜٛائً وّا ٠ث ٕٗ١اٌشىً أسفٍٗ .ػٍّا أْ االحرىاواخ ٍِّٙح ِ ،ثً فٟ
0,5
اٌشىً أسفٍٗ تاسرؼّاي اٌسٍُ اٌراٌّ٠ 1cm : ٟثً ِ 400Nردٙر ٟاٌمٛذ. Rٚ P ٓ١

0,75
6 pts

 ( 4أػط ذؼش٠ف اٌّفا٘ ُ١اٌراٌ١ح  :اٌمٛج اٌذاخٍ١ح  ،اٌمٛج اٌخاسخ١ح  ،اٌضغط.
الكُوُاء
لاَ ِدّٛػح ِٓ اٌرالِ١ز سفمح أسرارُ٘ تاسرخشاج ِادج االسرشاخٛي تاسرؼّاي ذمٕ١ح اٌرمط١ش اٌّائ ٟأطاللا
ِٓ ِٕرٛج طث١ؼ .ٟفٙٔ ٟا٠ح إٌّاٌٚح حصٍٛا ػٍ ٝلطاسج ٔحاٚي ف٘ ٟذا اٌرّش ٓ٠اٌم١اَ تؼٍّ١ح االسرخشاج
تٛاسطح اٌّز٠ة ٌّادج االسرشاخٛي ٔؼط ٟاٌّؼٍِٛاخ اٌراٌ١ح حٛي ٘زٖ اٌّادج .
الكثافت
قابلُت الروباى فٍ االَتانىل
قابلُت الروباى فٍ السُكلىهُكساى
قابلُت الروباى فٍ الواء
قابلُت الروباى فٍ الواء الوالح
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أػط اٌرشو١ة اٌردش٠ثٌٍ ٟرمط١ش اٌّائِ ٟغ روش األسّاء.
أػط سائضاٌىشف اٌز٠ ٞسّح تاٌرأو١ذ ِٓ أْ اٌمطاسج ذحر ٞٛػٍ ٝاٌّاء.
أطاللا ِٓ ِؼط١اخ اٌدذٚي اٌّث ٓ١أػالٖ لُ تفشص أٌٍّ ٌٟٚز٠ثاخ اٌرّ٠ ٟىٓ اسرؼّاٌٙا ف ٟػٍّ١ح
اسرخشاج االسرشاخٛي ِٓ اٌمطاسج.
عهما أن انماء و االيتاوىل سائالن يمتزجان بشكم جيذ ،في حيه أن انسيكهىهيكسان ال يقبم
االمتزاج مع انماء .حذد مه بيه انمذيباث انتي أشزث نها في انسؤال انسابق ،انمذيب األفضم في
عمهيت االستخزاج هاته.
بعذ تحذيذك نهمذيب انمالئم،أعط مزاحم االستخزاج اوطالقا مه انقطارة نمادة االستزاجىل ،مع
وصف ما يحذث خالل كم مزحهت.
فٙٔ ٟا٠ح اٌردشتح ٔم َٛتاٌرحٍ ً١اٌىشِٚاذٛغشافٌٍّ ٟادج اٌّحصً
ػٍٙ١ا فٕحصً ػٍ ٝاٌىشِٚاذٛغشاَ اٌّث ٓ١خأثٗ .تِ ٓ١ؼٍال خٛاته
ً٘ اٌّادج اٌّحصً ػٍٙ١ا خاٌصح أَ ال.

