ثانوية القنصلية – السويدانية 2015/2014

الفرض األول للفصل األول ي مادة العلوم الفيائية
قسم :ج م ع تك 1

املدة :ساعة ونصف

 التمرين األول: إليك مخطط السرعة لحركة مصعد بداللة الزمن حيث حدث له عطل مفا9ئ أثناء حركته.
 .1حدد املجال الزم@? ملرحلة العطل.
.............................................................................................
 .2أحسب املسافة )  (݀ଵال ?Gقطعها قبل العطل ثم
املسافة الكلية )݀( .
............................................................................................
............................................................................................
)t(s

 التمرين الثاني:ݒ  ،الشكل املقابل يمثل تسجيل للمواضع
يقذف طفل كرة نحو األعaى بسرعة ሬሬሬሬԦ
املتتالية للتصوير املتعاقب حيث :ݏ ߬ = 0,08
 .1رقم املواضع ابتداء من ܯ وعkن جهة الحركة.
 .2امأل الجدول:
املواضع
ܯ
)t(s
0
)ݏ(݉/ݒ
)ݏ(݉/ݒ∆
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 علما أن ارتفاع الطابق الواحد هو ݉: 3
 .1ما هو رقم الطابق الذي حدث فيه العطل؟
............................................................................................
 .2ما هو الطابق الذي وصل إليه املصعد؟
............................................................................................
 .3ماUي األطوار ال ?Gيخضع فWXا املصعد ا\ى قوة؟ وما خصائصها؟
.....................................................................................................................................................
 .4ماUي األطوار ال ?Gيتحقق فWXا مبدأ العطالة؟ مع التعليل.
......................................................................................................................................................

)v(m/s

0

 حسب نتائج الجدول:
 .1ماذا تقول عن طبيعة الحركة؟ علل
................................................................................................

مرحلة الxyول

مرحلة الصعود

 .2ما Uي خصائص القوة املطبقة؟ وما مصدرها؟
................................................................................................
 .3مثل كيفيا عaى الكرة املوضحة oي الشكل املقابلԦ :ݒ  ،ݒ∆
Ԧ ، ሬሬሬሬԦܨ .

 .4حدد من بkن البيانkن التاليkن مخطط السرعة املوافق لحركة الكرة صعودا ثم نزوال .مع التعليل.
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 وحدد منه:• اللحظة ال ?Gتصل فWXا الكرة ا\ى أق uvwارتفاع.
................................................................................................
• سرعة الكرية عند املوضع ହܯ.
................................................................................................
االسم........................................ :
اللقب........................................ :
العالمة:
بالتوفيق ...
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ثانوية القنصلية – السويدانية 2015/2014

الفرض األول للفصل األول ي مادة العلوم الفيائية – التصحيح النموذي –
قسم :ج م ع تك 1

املدة :ساعة ونصف

 التمرين األول: إليك مخطط السرعة لحركة مصعد بداللة الزمن حيث حدث له عطل مفا9ئ أثناء حركته.
 .1حدد املجال الزم -.ملرحلة العطل.
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 .2أحسب املسافة )  ( ال -7قطعها قبل العطل ثم
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 علما أن ارتفاع الطابق الواحد هو : 3
 .1ما هو رقم الطابق الذي حدث فيه العطل؟ )يحسب رقم الطابق بعد الطابق السفJي(
 -رقم الطابق هو الطابق الرابع

⟶ =
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 .2ما هو الطابق الذي وصل إليه املصعد؟

"



 رقم الطابق هو ⟶ 11 .3ماJي األطوار ال -7يخضع فMNا املصعد اLى قوة؟ وما خصائصها؟
 الطور األول ⟵;  :يخضع فXYا إWى قوة ثابتة Uي جهة الحركة. الطور الثاني ⟵;   :يخضع فXYا إWى قوة ثابتة Uي جهة الحركة. الطور الثالث ⟵;  :يخضع فXYا إWى قوة ثابتة عكس جهة الحركة. .4ماJي األطوار ال -7يتحقق فMNا مبدأ العطالة؟ مع التعليل.
 يتحقق مبدأ العطالة Uي حالة السكون أو الحركة املستقيمة املنتظمة أي Uياألطوار. ;  ، ;  ، ;  :
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 -التمرين الثاني:
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جهة الحركة

  ،الشكل املقابل يمثل تسجيل للمواضع
يقذف طفل كرة نحو األعJى بسرعة 
املتتالية للتصوير املتعاقب حيث = 0,08 ! :
 .1رقم املواضع ابتداء من " وعن جهة الحركة) .أنظر الشكل(
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 .2امأل الجدول:
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 حسب نتائج الجدول:
 .1ماذا تقول عن طبيعة الحركة؟ علل.
 بما أن قيم السرعات متناقصة وقيم تغ pqالسرعات ثابتة فنقول عنالحركة أXtا مستقيمة متباطئة بانتظام.
 .2ما Jي خصائص القوة املطبقة؟ وما مصدرها؟
 حاملها منطبق عJى املسار  ،طويلXuا ثابتة  ،جهXuا عكس جهة الحركةومصدرها جذب األرض
 ، 6
 .3مثل كيفيا عiى الكرة املوضحة ي الشكل املقابل :
) . 5 ، ∆6عJى الشكل(
 .4حدد من بن البيانن التالين مخطط السرعة املوافق لحركة الكرة صعودا ثم نزوال .مع التعليل.
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التعليل :ألن الكرة انطلقت بسرعة ابتدائية غ pqمعدومة عند  =  7وهذا يتوافق مع البيان الصحيح كما
أن حركXuا أثناء صعودها |ي حركة مستقيمة متباطئة بانتظام
 وحدد منه:• اللحظة ال -7تصل فMNا الكرة اLى أق nopارتفاع.
 |ي اللحظة ال توافق انعدام السرعة و|ي تمثل اللحظة . 8 × .  = . 9• سرعة الكرية عند املوضع ".
| -ي ال توافق اللحظة   7 = : =  × .  = .باإلسقاط نجد 6 =  ⁄
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