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امتحان الفصل األول
الثالثاء  02ديسمبر 2014

املادة  :العلوم الفيائية
املدة  :ساعتان
املستوى:
ج م ع تك

التمرين األول:
نقذف كرية صغ*ة من ال)(اية  لسطح طاولة لتتجه نحو الحافة الثانية لها  ،Bثم تنطلق Bي الهواء ح>= تسقط
عGى سطح األرض يمثل الشكل ) – (01الوثيقة املرفقة – تسجيال لألوضاع املتتالية ملركز الكرية خالل ف*Xات
.
→ ,
زمنية متساوية    = .حيث يعطى
 الجزء األول  :حركة الكرة ع"ى الطاولة: -1حسب التسجيل:
 (aما طبيعة حركة الكرية عGى الطاولة؟ علل.
 (bهل تخضع الكرية عGى الطاولة إiى قوة؟ حدد طبيع(oا )معيقة أو مساعدة( إن وجدت .مع التعليل.
 -2أكمل الجدول:
 املواضع





املسافة الحقيقية )(
قيم السرعة )(⁄
قيم تغ* السرعة )∆(⁄
(a
(b
(c
(d

ماrي خصائص 
∆.
 إن وجدت .ما مصدرها؟
استنتج خصائص القوة املطبقة 
حسب نتائج الجدول حدد طبيعة حركة الكرية عGى الطاولة.
أثبت أن قيمة السرعة عند  rي   = 3,75/ومثل شعاع السرعة . 5
(
)تعطى→ $. %& ⁄ :

 الجزء الثاني :حركة الكرة بعد مغادر01ا الطاولة : -1أحسب قيم السرعات Bي املواضيع ) ; ( ;  .

∆ ماذا تستنتج؟
  .وأشعة تغ* السرعة +
 ; 
 ; (
 -2مثل أشعة السرعة )
∆ ; *
؟ ما مصدرها؟
 -3ما rي خصائص القوة املطبقة 
 -4فرضا أن الكرة وصلت إiى املوضع (y) Bاية الطاولة( بسرعة معدومة:
 (aما هو مسارها عندئذ؟
 (bما طبيعة حرك(oا؟ علل.
بالتوفيق – أساتذة املادة –

الصفحة  1من 2

التمرين الثاني:
من نقطة  عGى سطح األرض يقذف جسم  شاقوليا نحو األعGى بسرعة ابتدائية  وBي نفس اللحظة
ي*Xك جسم أخر ,ليسقط سقوطا حرا )بدون سرعة ابتدائية( من نقطة  تبعد عن  شاقوليا باملقدار
.   = 6

البيان املرفق يمثل مخططي السرعة )  = .(/لحرك> الجسمن  و. ,

)(B

إذا علمت أن الجسمن  و ,أثناء حرك(oما يخضع كل م)(ما إiى قوة ثقله
فقط .
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أي من املنحنين ) (1و ) (2يمثل حركة  و أ(ما يمثل حركة .,
استنتج طبيعة حركة كل جسم متحرك .مع التعليل .
استنتج من املنحنين ) (1و ) (2قيمة السرعة  ال> قذف (ا الجسم 
واللحظة  /ال> يصل ف(ا إiى أق= ارتفاع له.
هل عند هذﻩ اللحظة  /يكون الجسم  ,قد وصل اiى سطح األرض؟ علل.
ما rي اللحظة  /ال> يصبح ف(ا للمتحركن نفس السرعة.
أوجد عند هذﻩ اللحظة  /املسافة ال> تفصل بن الجسم  و.,
 -أ(ما يكون أقرب إiى األرض عندئذ؟
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الصفحة  2من 2
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الوث ـ ـي ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفـ ـ ـقة

M7

 -مالحظة :تعاد الوثيقة املرفقة مع ورقة اإلجابة

M2

M1

M0

اإلسم .................................................. :اللقب ....................................................... :القسم........................................................... :
بالتوفيق – أساتذة املادة –

