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اختبار الفصل األول يف مادة العلوم الفيزيائية

نوفمرب 4102
املدة01:سا30

التمرين األول (6ن)

يمثل الشكل املقابل (وثيقة  ) 1جسم ) (Sمعلق بنابض ( )R
 -1بإهمال قوة التحككا مع الهواء ,أذكر القوى املؤثرة على
R
الجسم ) (S؟ صنفها تحسب نوعها ؟
-2اذا علمت أن ككلة الجسم ) (Sهي M = 4 Kg
أ -أتحسب ثقل الجسم ). (S
ب -أعد رسم الشكل ومثل القوى املؤثرة على الجسم ) (Sباسكعمال
1 cm
السلم 20 N :
ج -أرسم مخطط األجسام املكأثرة للجمل امليكانيكية الكالية ( تحامل -نابض -جسم ) -(Sأرض ).
 -3نقلنا هذا التركيب (الوثيقة  ) 1من األرض الى القمر هل تزداد اسكطالة النابض أم تنقص؟ علل
تعطى الجاذبية األرضيةg =10N/Kg :
التمرين الثاني (6ن)

تنطلق تحافلة على مسار مسكقيم تحيث يمثل الشكل املوضح في الوثيقة  -2-مخطط سرعتها أثناء تحركتها
بدللة الزمن .
 -1أدرس مراتحل تحركة السيارة بكحديد املجال الزمني ,
نوع السرعة ونوع الحركة في كل مرتحلة .
 -2عبر بوتحدة ) (Km/hعن سرعة الحافلة خالل
املرتحلة الثانية من الحركة .
 -3ماهي املدة الزمنية التي اسكغرقتها الحافلة
في املرتحلة الثانية ؟
الوثيقة -2-
 -4ماهي املراتحل التي تأثرت فيها الحافلة بقوة ؟ علل
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الوضعية االد ماجية (8ن)

توقف سائق سيارة أجرة كان يسير خلف شاتحنة نتيجة وجود على األرض وقود(بنزين) يتسرب من خزان
الشاتحنة ,و كان أتحمد ضمن راكبي سيارة األجرة مكوجها لالمكحان فصاح قائال  :ما أوقفك يا عم !؟ لقد
أخرتنا عن موعد المكحان.............
فكعجب السائق قائال  :كيف أأخر يا بني؟  -فرد عليه أتحمد "أتظن أن اقالع السيارة سهال بعد توقفك
في هذا املكان !!!! "
 -1ملاذا رد أتحمد على السائق بهذه الطريقة؟
 -2بماذا ينصح أتحمد السائق للخروج من هذا املأزق؟ فسر.
 -3مثل كل القوى املؤثرة على عجلة السيارة عند اإلقالع (بعد تحل املشكل).

بالتوفيـق
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