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.ةساع 01 المدة :                سا09-سا08 التوقيت :       24/04/2019 ءربعااأل التاريخ :                .علوم تجريبية 02 : مستوىلا

 دقيقة) 30: مدة اإلنجاز ) ( مفهوم الحقل المغناطيسي(   ) طانق 10(  :ول التمرين األ
4Dوشيعة مسطحة قطرها cm�� و تحتوي علىN  على مستوى الزوال المغناطيسي ، نضع في لفة محورها عمودي

�النقطة  �O عندما يمر فيها تيار كهربائي شدته الوشيعة إبرة ممغنطة صغيرة و زمركI  تنحرف اإلبرة بزاوية�  .
نجمع النتائج في  ، و � الزاوية نقرأ قيمة Iمختلفة لشدة التيار من أجل قيم.  )في الوثيقة المرفقة 1-(أنظر إلى الشكل

 التالي : الجدول
10 5 4 3 2 1 0 � �I mA

86,3 82,7 80,9 78,0 72,3 57,5 0 � �� � 
 . TBBالناتج عن مرور التيار في الوشيعة ، و كذا شعاع الحقل المغناطيسي الكلي bBB أ/ مّثل شعاع الحقل المغناطيسي-1

 و وجهي الوشيعة . ، Iب/ حّدد جهة مرور التيار
المركبة األفقية شدة  hBحيث : ( hB و  D   ،I   ،N : بداللة كل من �tgأوجد العالقة النظرية التي تربط -2

 . )لشعاع الحقل المغناطيسي األرضي
�أرسم المنحنى البياني :  -3 �tg f I� � . 
    في مكان التجربة  يالمركبة األفقية لشعاع الحقل المغناطيسي األرضشدة لهذه الوشيعة علما أن  Nأوجد عدد اللفات -4
6,4hB: قدر بــتُ  T�� . 

�72,3من أجل :  -5 � ثم إستنتج شدة الحقل ،  الذي تخضع له الوشيعة bBالحقل المغناطيسي، أحسب شدة  �
7ُيعطى : (                                     . اإلبرة الممغنطة الذي تخضع له TBBالكلي المغناطيسي

0 4 10 SI� � �� �(.
 

                        دقيقة) 30: مدة اإلنجاز ) ( مقاربات األفعال المتبادلة الكهرومغناطيسية(   ) اطنق 10(  :ثاني التمرين ال
I- ليكن قضيبا من النحاس يمكن أن ينزلق على سكتين أفقيتينAD وBC همايحيث نهايت C وD  متصلتين بقطبي مولد

 BB يولّد حقال مغناطيسيا Uحرف نضع مغناطيسا على شكل. في الوثيقة المرفقة 2-كهربائي كما هو موضح في الشكل
10Bشدته منتظم و شاقولي mT� .  

 .  Bإتجاه الحقل المغناطيسيب/   .  Iالتيار الكهربائي : أ/ إتجاه 2-مّثل على الشكل -1
 . FFجـ/ إتجاه القوة الكهرومغناطيسية 

20lهو BBعلما أن طول القضيب المغمور في الحقلFFأحسب شدة -2 cm� 73,3 : و شدة التيار هيI A� .   
في الوثيقة المرفقة). 3-(الشكل. mت في منتصف القضيب خيطا يمر على محز بكرة و يشد في نهايته األخرى كتلةبّ ثنُ  -3

 حتى يكون القضيب ساكنا . mإستنتج قيمة الكتلةب/    أ/ مّثل القوى المطبقة على القضيب .
0,0625الكتلة) بنابض ثابت مرونته –البكرة  –خيط النستبدل الجملة ( -4 /k N cm�  موضوع أفقيا موازي للسكتين. 

 في الوثيقة المرفقة). 4-(أنظر إلى الشكل
9,8ُيعطى : (              .  xب/ إستنتج مقدار إستطالة النابض   أ/ مّثل القوى المطبقة على القضيب . /g N kg�(.

II- إطار نحاسيABCD  ضلعه السفلي األفقي ، ربيعةال جهاز حلقة و ُيعلق في 100ُيربط إلى طرفي مولد يحتوي على
AB مغمور في حقل مغناطيسي منتظمB

ي
B . في الوثيقة المرفقة). 5-(أنظر إلى الشكل 

1,9الربيعة إلى القيمةعندما ال يمر أي تيار في اإلطار ُيشير جهاز  -1 N  ماذا ُتمّثل هذه القيمة ؟ ، 
10عندما يمر تيار شدته -2 A 2,5ُيشير جهاز الربيعة إلى القيمة N  . 

 . I.   ب/ حّدد جهة التيار ABالتي يخضع لها الجزء FFأ/ عّين قيمة القوة الكهرومغناطيسية 
15Iت شدة التيارإذا كان -3 A� 2,8جهاز الربيعة ُيشير إلى القيمة N أحسب شدة الحقل المغناطيسي ،B  . 
10ABُيعطى : ( cm�(. 

 2/1صفحة 

وشيعةوشيعة مسطحsلتمرلتمرين ا
��النقطة النقطة  ��OO مرك

1-ظر إلى الشك(أنظر إلى الشكل
لتالي :التالي : جدول

1010ax86,38682,77 xxxaexexexexل المغناطيسي الحقل المغناطيسيbB
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مد) ( ومغناطيسيةالكهرومغناطيسية (
ADA ووBCBC حي حيث نها

حرف سا على شكلغناطيسا على شكل
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........... القسم :                                     الوثيقة المرفقة .......................................... اإلسم و اللقب : 
 .و ُتعاد مع ورقة اإلجابة كل التمثيالت المطلوبة في التمرينين األول و الثاني تكون على هذه الوثيقة مالحظة :

   :التمرين األول 
 ب/ : -1أ/ و -1السؤال 

 )1-(التمثيل يكون على الشكل
 
 
 
 
 
 
 

 :   ثانيالتمرين ال
I-  جـ/-1و  ب/-1 ،أ/ -1السؤال  : 

 )2-(التمثيل يكون على الشكل
 
 
 
 
 
 

 : أ/-3السؤال 
 )3-(التمثيل يكون على الشكل

 
 
 
 
 
 

 : أ/-4السؤال 
 )4-(التمثيل يكون على الشكل

 
 
 
 
 
II-  ب/-2السؤال : 

 )5-(التمثيل يكون على الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنتهى . 2/2صفحة 
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