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 :(ن06)التمرين األول

  فْٞخش اىحذٝذ  أمغٞذ اىنشبُ٘،ٍغ غبص أحبدٛ (ٝخنُ٘ ٍِ رسة حذٝذ ٗ رسة أمغٞضِٞ )اىحذٝذ ٝخفبػو أمغٞذ  

.                                                                                   ٗ غبص رْبئٜ أمغٞذ اىنشبُ٘

ه اىحبدد ؟ بّشس إصببخل .1 ّ٘  .ٍب ّ٘ع اىخح

ه .2 ّ٘  .حّذد اىَ٘اد االبخذائٞت ٗ اىَ٘اد اىْٖبئٞت ىٖزا اىخح

ه (اىَضغَبث )ػبش ببىَْ٘رس اىضضٝئٜ  .3 ّ٘  .ىٖزا اىخح

 

 : ىذٝل ٍخطظ ىغشػت عٞبسة حغٞش ػيٚ طشٝق ٍغخقٌٞ 

  حّذد ٍشاحو حشمت اىغٞبسة ٗأرمش طبٞؼت عشػت اىغٞبسة ٍبْٞب اىَضبه  -1

 .اىضٍْٜ ىنو ٍشحيت فٜ صذٗه

 .حّذد أمبش عشػت ٗصيج ىٖب اىغٞبسة ٗ اىضٍِ اىَ٘افق ىٖب -2

 . t1=40s ٗ  t2=140s فٜ اىيحظت m/Sٍب ٕٜ عشػخٜ اىغٞبسة بـ  -3

 :(ن06)التمرين اللثان  

 ىَّٖ٘ب أع٘د فأسادث اىخؼشف ػيٚ قطبٜ مو ٗاحذ ٍَْٖب فقبٍج بخط٘حِٞ 1ٗ2ٗصذث ػفبف قطؼخِٞ ٍِ اىَغْبطٞظ  

 *1*الىثيقت ٍ٘ضحخِٞ فٜ 

  باالعتماد على الخطىة األولى: 

 . ػيٚ اىشعٌ ٍغ اىخؼيٞو1حّذد قطبٜ اىَغْبطٞظ  - أ

  باالعتماد على الخطىة الثانيت: 

 .ػيٚ اىشعٌ ٍغ اىخؼيٞو 2حّذد قطبٜ اىَغْبطٞظ - أ

 . مٞف حغَٚ اىخط٘ط اىَشعٍ٘ت ٗ مٞف ّخحصو ػيٖٞب- ب

 

 

  *2*الىثيقت قبٍج ػفبف ببىخضشبت اىخبىٞت ٗ ٍ٘ضحت فٜ  

ػْذ غيق ػفبف ىيقبطؼت ٍبرا ع٘ف حشبٕذ؟  .1

رٌ أرمش األدٗاث اىَغخؼَيت فٖٞب؟ مٞف ّغَٜ ٕزٓ اىخضشبت؟  .2

 (أػظ اقخشاحِٞ)ٍبرا حقخشط ىضؼو اىغيل ٝخحشك فٜ االحضبٓ اىَؼبمظ؟  .3
 ٍب اعٌ اىق٘ة اىخٜ أدث إىٚ ححشٝل اىغيل؟ ٗمٞف حْشأ؟ .4

 

 

 اىزبّٞت  ٍخ٘عظ : اىَغخ٘ٙ      عب ّٗصف 01: ػيً٘ فٞضٝبئٞت        اىفصو اىزبىذ         اىَذة : اخخببس فٜ ٍبدة 
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 :(ن08)اللوضعي ااإلدثاعي  

راث ًٝ٘ دخو عيطبُ إىٚ ٗسشت أبٞٔ ٗبذأ ٝؼبذ ببألدٗاث اىَخ٘اصذة فٖٞب ٗمبُ ػيٚ طبٗىت ٍغح٘قب ىبشادة اىحذٝذ  

     ٝخَنِ عيطبُ ٍِ فصو بشادة اىحذٝذ ػِ ّضبسة اىْحبط، فيٌّٗضبسة ىيْحبط فقبً بَضصَٖب ٍغ بؼضَٖب اىبؼض

ّحبعٜ  عيل حذٝذٛ، ٍغَبس أػَذة،  بطبسٝت :اى٘سشت ٍ٘ص٘دة فٜ األدٗاث مبّج ىنْٔ حخَنِ ٍِ حص٘ه ػيٚ بؼض       

  .سفٞغ

اقخشط بشٗح٘م٘ال حضشٝبٞب ٍِ أصو فصو بشادة اىحذٝذ ػِ ّضبسة اىْحبط ٍذػَب إصببخل بشعٌ ٍخطظ مٖشببئٜ ىٖزٓ  .1

 اىخضشبت؟

  :ببىخشمٞب اىخضشٝبٜ اىَقببورٌ الحظ ٗص٘د إبشة ٍَغْطت فٜ اى٘سشت فقبً  

 

 

 

 

 

 

  

 ٍب اعٌ اىخضشبت اىظبٕشة فٜ اىشنو؟ .1

رٌ صف ٍبرا ٝحذد بؼذ غيق اىقبطؼت؟  .2

؟ ٍبرا حغخْخش؟  ّؼنظ قطبٜ اىؼَ٘د اىنٖشببئٜ ٍبرا ٝحذد .3
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