
2017/2018: عبد العزیز احمد بن عبد الكریم تاغوزي                                                السنة الدراسیة: متوسطة

14/11/2017: اریخـــــــــــالتمتوســـــــــــــط4: المستوى

ساعة واحدة: المدةالفرض األول المحروس في مادة العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا                                              

)ن2.........................................................................................................(:ةـتنظیم الورق

)ن6...........................................................................................(..............: األولالتمرین

یمثل الرسم المقابل جسمS كتلتھmمعلقة بخیط مع نابض وحامل.
.ھامثل؟Sھي القوى المؤثرة على الجسمما-1
.جسام المتأثرةاألثم مثل مخطط، استخرج الجمل المیكانیكیة-2
احسب ثابت ، F=15Nبعدما طبق علیھ الجسم قوة قدرھا X=20cmاستطالة النابض بقدر -3

.تھنمرو
نقوم بحرق الخیط:

؟لنابضاوماذا یحدث للجسم-1
).تأثیر الھواء مھمل(.مثلھا، استخرج القوى المؤثرة على الجسم في ھذه الحالة-2
).g=10N/Kg: ثابت الجاذبیة(.Sكتلة الجسم أحسب-3

)ن6...................................(.............................: ........................................التمرین الثاني

من خالل مراقبة حركة السیارة تحصلنا على الجدول التالي لتغیر سرعتھا بداللة ، تتحرك سیارة على طریق مستقیم أفقي
.الزمن

t(s)الزمن 454035302520151050
V(km/h)السرعة 036721081441441441087236

:أرسم مخطط سرعة السیارة على ورقة میلیمتریة باستعمال السلم التالي-1

1 cm                         5 m/s ; 1 cm                           5 s

)t0=0s(سرعة االبتدائیة للسیارةالكم كانت -2
.حدد مراحل حركة السیارة،السرعةمن خالل مخطط-3
في أي مرحلة تخضع السیارة لقوة؟ علل-4

)ن6: ..................................................................................................(الوضعیة اإلدماجیة

ل الصندوق فقامت بوزنھ فوجدت كتلتھ قفأرادت كریمة معرفة ث، صندوق خشبي صغیروجد سمیر وأختھ كریمة 
m=600g.

اقلب الصفحة2من 1الصفحة 
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 إذا كانت الجاذبیة األرضیة ھيg=10 N/Kg
.كریمة إلیجاد ثقلھ؟ ثم حدد ثقل ھذا الصندوقاما ھي الطریقة السھلة التي ستستعملھ-1
ولكن سمیر تخوف من انقطاع . علقت كریمة الصندوق بواسطة خیط كما في الشكل التالي-2

F=5.5Nالخیط ال یتحمل قوة أكبر من إنعلما ، الخیط
 إجابتكھل كان تخوف سمیر في محلھ؟ برر.
 حدد سرعة سقوط الصندوق من المخططات ، ندوقصأنقطع الخیط فسقط الفجأة

.برر أجابتك، التالیة

)3(المخطط )                          2(المخطط )                               1(المخطط 
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