انمستىي 1 :ج و ع ت

ثاوىية مكيىي انمأمىن – معسكر
انسىة اندراسية 2018/2017 :

انمدة  1 :سا

انفرض األول نهفصم األول في مادة انعهىو انفيزيائية

انتمريه :1
إنٍك انبٍاٌ انخانً لحغٍّزاث انسزػت بذالنت انشو ٌ ) V=f(tنحزكت سٍارثيٌ ) (B)ٔ (Aحٍث كاَج  Aيخٕقفت ػُذ إشارة انًزٔر(انضٕء األحًز) ،
ٔبًجزّ د حغٍز انضٕء إنى األخضز اَطهقج ْذِ األخٍزة فً انهحظت ، t=0 sانخً َؼخبزْا يبذأ األسيُت نحزكت انسٍارحاٌ ،يزّث يؼٓا انسٍارة انثاٍَت
’
ّ
( Bأي فً َفس انهحظت [ .)t=0أوظر انشكم  .]-1-ػهًا أٌ حزكت انسٍارحٍٍ ًْ ػهى َفس انًحٕر انًسخقٍى  .x O xانمطهىبV(m/s) :
- 1أ -يا طبٍؼت حزكت كم سٍارة فً انًجال []0s ,100 s؟ يغ انخؼهٍم
ب -ح ّذد انهحظت انشيٍُت انخً ػُذْا أصبحج نهسٍارحٍٍ َفس انسزػت. - 2طبّقج كمّ يٍ انسٍارحٍٍ ) (B)ٔ (Aقّٕة يؼاكست نجٓت انحزكت حخى
حخٕقفا ػُذ إشارة انًزٔر انًٕانٍت :
أ -حسب انبٍاٌ ،فً أي نحظت بذأث كمّ سٍارة بانخٕقف ؟ٔ فً أٌّت نحظت حٕقفج كم ّ يٍ انسٍارة ) (B)ٔ (A؟
 ب – أحسب انًسافت انفاصهت بٍٍ اإلشارحٍٍ انضٕئٍخٍٍ. جـ  -حسب رأٌك ياًْ انسٍارة انخً طبقج قّٕة أقّمحخى حخٕقف ؟ يغ انخؼهٍم.
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انشكم -1-

انتمريه : 2

ًٌثم انشكم األٔضاع اليخخانٍت نحزكت جسى حى حسجٍهٓا خالل فٕاصم سيٍُت يخخانٍت ٔيخسأٌت قذرْا  = 0,01 s
 .سهى انزسى 1 cm ( :

.) 1 cm
جهة انحركة
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 -1أحًى انجذٔل انخانً :
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انًٕضغ
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 -2بٍٍ طبٍؼت حزكت انجسى يغ انخؼهٍم .


 -3يثم شؼاع انسزػت انهحظٍت  v 2فً انًٕضغ  M2باسخخذاو سهى رسى يُاسب  .أػظ خصائصّ.

 -4يثم شؼاع انخغٍز فً انسزػت  v 2فً انًٕضغ  M2باسخؼًال َفس انسهى انسابق .
 -5أػظ خصائص انقٕة انًؤثزة ػهى انجسى ثى يثهٓا فً انًٕضغ .M1
 -6أرسى يخطظ انسزػت

v  f t

باسخخذاو سهى رسى يُاسب ثى اكخب يؼادنت انبٍاٌ .

 -7اسخُخج سزػت انجسى ػُذ انهحظت االبخذائٍت .
 -8اسخُخج انهحظت انشيٍُت انخً حُؼذو فٍٓا سزػت انجسى .
 -9أحسب انًسافت انخً ٌقطؼٓا انجسى يٍ انًٕضغ  M0إنى انًٕضغ ٔ M5قارَٓا بانًحسٕبت يباشزة يٍ انشكم.
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