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تصحيح اختبار الفصل األول يف مادة العلوم الفيزيائية
التمرين األول 6ن:

 -1القوى المؤثرة على الجسم ( ) Sهي:
 فعل األرض ( )Tعلى الجسم ) P (Sنوع التأثير بعدي
فعل النابض (  )Rعلى الجسم (  ، FR/S )Sنوع التأثير تالمسي موضعي
 -2أ) حساب ثقل الجسم (p = m x g = 4 kg x 10N/kg :)S
P =40N
ب) تمثيل القوى باستعمال سلم الرسم :
لدينا x = 40N x 1cm
20 N
X=2cm

20 N

1cm

40N

X

التمثيل  :الحظ الشكل

2cm

ج) مخطط األجسام المتأثرة :
الحامل

النابض

الجسم

األرض

 -3بما أن الجاذبية على سطح القمر تساوي  6مرات الجاذبية على سطح األرض و بالتالي
إستطالة النابض تنقص .
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التمرين الثاني  6ن:
المرحلة
1
2
3

 -1يظهر المخطط وجود  3مراحل

المجال الزمني
20-0ثا
00-20ثا
 00-00ثا

الحركة
متغيرة
مستقيمة منتظمة
متغيرة

السرعة
متزايدة
ثابتة
متناقصة

 -2سرعة الحافلة في المرحلة ( )2هي V=22,2m/s :
التحويل V= 22,2 X 3600 = 80km/h
1000
المدة الزمنية في هذه المرحلة هي t=50 S-20 S=30 S :
 -3المرحلة التي تأثرت فيها الحافلة بقوة هي  :المرحلة ( )1ألن السرعة متزايدة
وبالتالي خضعت لقوة في نفس جهة الحركة
 -4المرحلة ( )3ألن السرعة متناقصة خضعت لقوة عكس جهة الحركة
الوضعية اإلدماجية 8ن
 -1رد أحمد على السائق بهذه الطريقة كان بسبب االنزالق الناتج عن السطح األملس
وبسبب ضعف قوة اإلحتكاك التي تصعب إنطالق السيارة بعد توقفها في هذا المكان
 -2ينصح أحمد السائق للخروج من هذا المأزق بما يلي :
التقليل من نعومة السطح وذلك بذر الرمل ( الحصى) أو وضع قطعة خشبية تحت
العجالت الخلفية  ،زيادة القوة الضاغطة على العجالت لزيادة قوة اإلحتكاك بوضع
حمولة ثقيلة في صندوق السيارة الخلفي.
 -3تمثيل القوى المؤثرة على العجلة األمامية للسيارة عند اإلقالع:
R

Fr
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