
 
 
 

 
 

 
 

  :  الفراغ بما یناسب )ي(امأل. 1
 ◄  )ن1.5(.  .................لحركة والسكون مفھومانألن ا..............یسمى أخر ماختیار جس ,أو سكون جسم ما............وصف یتطلب  

  .)ن1( ............................................ووحدة قیاسھا في النظام العالمي للوحدات ھي..............بالحرفنرمز للسرعة المتوسطة  ◄ 
  )ن1(.       نفسھ الدي یبقى ساكنا لھا المركز........................كان مسارجمیع نقطھ عبارة عن  اإذ ,............یكون جسم في حركة  ◄   

        )ن2(............و.............و...........................و.............................بكل تأثیر میكانیكي مقدار یسمى القوة والتي تتمیز ب نقرن ◄   
  .إن وجد الخطأ )ي(ححثم ص, بصحیح أم خطأ )ي(أجب.2

��  )ن0.5(........................................................................................... = �/�  ◄  المتوسطة بالعالقة یعبر عن السرعة
 ◄  )ن0.5(.........................................................................................................بواسطة الرادار تقاس السرعة اللحظیة

  )نKm/h .... .........................................................................................)0.5للسرعة المتوسطة ھي  الوحدة العملیة ◄   
  )ن0.5( ....................................................................................................في تزایدذا كانت السرعة إ تكون الحركة منتظمة◄   
  )ن0.5( .................................................................................................جسم ناتج عن تأثیر میكانیكي تشویھ◄   
  )ن0.5( ........................................................................................................شدة قوة بواسطة میزان تقاس◄   

    
  

 
 
 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
    

 

    

 و هللا ولي التوفیق

  المملكة المغربیة
جھة مراكش تانسیفت 
  الحوز نیابة الصویرة

  الثانویة اإلعدادیة
 عمر بن جلون     

                …............................  
..............................  

  

 االسم الكامل

:الرقم  
3/......: القسم  

  األسدس الثاني) 1(فرض محروس رقم 
  العلوم الفیزیائیة:            المــــــــــادة 

2011/2012 :          السنة الدراسیة   

  ثانــوي إعدادي الثالثة:            المستوى
 ساعة واحدة  :         مدة اإلنجاز

 النقطة

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 التمرین الثاني:(8 نقط)
  .یمثل الشكل جانبھ عجلة مدورة ألعاب تحمل عربات )1 

  ..................................)ن0.5( ثم حدد نوعھ OوBوAعلى الشكل مسار كل من النقط  )ي(مثل )أ

  ...................................)ن0.5(ثم بین كیف تتحرك أثناء تحرك العجلة, AB�����⃗  المتجھة )ي(مثل) ب

......................................................................................................................................  

  ........................................حركة العجلة:)ن1(العرباتنوع حركة كل من العجلة و  )ي(استنتج )ج

  .................................................................................................................حركة العربات  

ویمثل الشكل التالي مواضع الشاحنة في مرحلة معینة , العجالت بواسطة شاحنةمن مدینة الدارالبیضاء إلى مدینة فاسذه ھ یتم نقل مثل )2
  . t=30sقدرھا  من حركتھا تم إلتقاطھا خالل مدد زمنیة متتالیة ومتساویة

  
 m 210= 2A 1A 2/1= 1A  . A0إذا علمت أن المسافة  1A  2A الموضعین بین ثم ,1A وA0بین الموضعین   لشاحنةالمتوسطة لأحسب السرعة )أ

  ....................................................................................... ......................)ن1.5( ذه المرحلةھثم استنتج طبیعة حركة الشاحنة خالل 
.........................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................  

 أحسب السرعة. 5h قدرھامدة زمنیة  ذه المسافةھ لقطعحیت استغرقت الشاحنة   290Km بحوالي الدارالبیضاء وفاس المسافة  بین مدینةتقدر )ب

  ...................................................................................................)نm/s)1.5بالوحدة ثم  Km/hبالوحدة للشاحنة المتوسطة

..........................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................  

   )اإلجابة على الصفحة األخرى( .معلقة  بواسطة نابض )S(كرة حدیدیةانبھ یمثل الشكل ج )3

  .)الكرة الحدیدیة+نابض(نعتبر المجموعة المدروسة ھي

  )ن1( .القوى المطبقة على المجموعة المدروسة )ي(أجرد )أ

  )ن1( .ذه القوى إلى قوى داخلیة وقوى خارجیةھ )ي(صنف )ب

  )ن0.5( .على النابض الكرة الحدیدیة مامفعول تأثیر  )ج

   )ن0.5( N1.5 mC→1السلم.T=3Nعلما أن شدتھا ھيى الكرة على الشكل القوة المطبقةمن لدن النابض عل )ي(مثل )د

  

 التمرین األول:(8 نقط)
 

......: الفوج  

 التمرین الثالث:(4 نقط)
 

بسرعة متوسطة  متوجھا مباشرة إلى محطة الرباط المدینة 7h15minانطلق  قطار من محطة میناء الدارالبیضاء على الساعة 

126Km/h.  

  ,     لحظة وصول القطار إلى محطة الرباط )ي(حدد  91Kmأن المسافة الفاصلة بین المحطتین ھي  )ي(ا علمتذا)1

  )اإلجابة على الصفحة األخرى(.اآلفة الخطیرة  ذهھو كیف یمكن الحد من ,بعض أسباب حوادث السیر )ي(أذكر )2

4A.                 3A.              2A  .         1A.   0A.  

 

 




