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  2008/2009: السنة الدراسية                                   الشلف     بوعيسيالشهيد حممد ثانوية   
  نصف ساعة+اعـات ســـــــــ3: املــــدة                                                         2+1علوم جتريبية 3:املستوى  

  تبار الفصل الثاني يف مادة إخ
 العلوم الفيزيائية

< << << << <
{{{{{{éÓÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ð^éÛ{{{{{{{< <

Ùæù]<àè†ÛjÖ]<E<V04<½^ÏÞD< <

< <
nÖ]<àè†ÛjÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{êÞ^V E04áD< <

  
  
  

< <
< <
 

 

 



 - 2  -

éËÖ]{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ð^èˆV< <
Ùæù]<àè†ÛjÖ]VE<V04<<áD 

  : هربائية متسلسلة على دارة كحتتوي 

  E = 10Vمولد للتوترات املستمرة قوته احملركة  �

  Kقاطعة  �

  rومقاومتها  Lوشيعة ذاتيتها  �

Ωناقل أومي مقاومته  � R = 80   

ونوصل جهاز احلاسوب  K، نغلق القاطعة  t = 0يف اللحظة 

  . EA1و  EA0شف عن التوترات اللحظية املسجلة من املأخذين إىل الدارة الكهربائية بواسطة واجهة خمصصة للك

 ؟ (2)و  (1)؟ ماذا ميثل كل من املنحنيني  EA1و  EA0ما هي التوترات املسجلة من املأخذين  .1

 .بني طريف الوشيعة  ABuللتيار الذي جيتاز الدارة يف النظام الدائم وكذا التوتر  PIأوجد الشدة  .2

 للوشيعة  rباالعتماد على النظام الدائم ، استنتج قيمة املقاومة . بني طريف الوشيعة يف النظام االنتقايل  ABu(t) أوجد عبارة التوتر  .3

 .للوشيعة  Lاستنتج قيمة الذاتية . خمتلفتني للدارة وذلك باستعمال طريقتني  τأوجد بيانيا قيمة ثابت الزمن  .4
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1JJJJ ____<D<D<D<D عرب عن سرعة ودور قمر صناعي يدور يف مدار دائري حول األرض على ارتفاعh  عن سطح األرض ، وذلك

 hJJJJواالرتفاع  0gوتسارع اجلاذبية األرضية  TRبداللة نصف قطر األرض 

hhhh<D<D<D<D 6370 = : أحسب سرعته ودوره علما أن kmTR  ،0  = 9,81 m/sg   ، = 500 km�   

tttt<D<D<D<D تأكد من القانون الثلث لكبلر :
2

3
 = 

T
k

a
  . k، مث أحسب قيمة الثابت  
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،  Oابتداعا من الطرف  لالستقبال طائرات حربية على ظهر حاملة الطائرات وجلعل مرحلة التوفق قصرية يستعان بأحبال متينة لكبح الطائرة

حيث نعترب أن حركة الطائرة عبارة مستقيمة مل خالهلا كل االحتكاكات ونعترب أن التوقف يتم حتت القوة املطبقة من طرف األحبال فقط 

 الطائرة نأخذ كتلة . حلظة تأثري األحبال على الطائرة ومبدأ الفواصل عند هذه اللحظة تأثري األحبال  t = 0نأخذ مبدأ األزمنة 

m = 1,2 . 104 kg .   

 
 نأخذ صورا متتالية للطائرة  t = 2 sانطالقا من اللحظة 

0,10tخالل مدة زمنية متساوية  sτ∆ =  انطالقا من تتبع =

 :نقطة معينة من الطائرة مت مآل اجلدول التايل  

  :أحسب السرعة اللحظية للطائرة ودون ذلك يف اجلدول التايل .1

2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 t (s) 
92,3 90,8 89,2 87,0 84,1 81,4 78,0 74,0 70,0 X(m) 
         V(m/s) 
)أرسم املنحىن البياين  .2 )v f t=  السرعة بداللة الزمن. 

aأحسب ميل املنحين ، ماذا ميثل فيزيائيا ؟ وحدد مميزاته شعاع التسارع  .3
ur

 

2يف اال الزمين    , 2 ; 2 , 8s s    استنتج طبيعة احلركة ،. 

   Fبتطبيق القانون الثاين لنيوتن أوجد مميزات القوة املقرونة بتأثري األحبال على الطائرة  .4
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