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 11h30 إلى 10hمن :  نوفمبر29حدیوم األ                            نصف الساعةساعة و :المدة الزمنیة
  في مادة العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا فصل األّولاختبار ال

  )  نقاط12 (:الجزء األول
  )  نقاط06 (:التمرین األول

  

 مثبت إلى 0L طولھ وھو فارغ Rنابض) 1
) كریة حدیدیة (Sصلباحامل، نعلق في نھایتھ جسما 

cmL فیصبح طولھmكتلتھا  كما ھو مبین في =31
  .  ـ 1الوثیقة ـ 

:  إذا علمت أنR للنابضx)(أحسب االستطالةـ أ 
cmL 250 = .   

إذا علمت ) ثابت مرونة النابض (kسب الثابتب ـ أح
 على Sأن قیمة القوة التي یؤثر بھا الجسم الصلب

)النابض ھي  )NF 10= .   
 إذا علمت أنھ یوجد في Sج ـ استنتج كتلة الجسم الصلب

) فیھ یةضجاذبیة األرالمكان  )kgNg /10= .   

، Aنقرب من الكریة الحدیدیة مغناطیسا) 2
  ) .  ـ2الوثیقة ـ (فتنجذب الكریة إلى المغناطیس 

  . أ ـ مثل القوى المؤثرة على الكریة
  . ب ـ صنف ھذه القوى حسب تأثیرھا

  
  )  نقاط06 (:رین الثانيالتم

تتحرك سیارة على طریق مستقیم أفقي، من خالل مراقبة حركة السیارة تحصلنا على الجدول 
  . التالي، الذي یمثل تغیرات قیم سرعة السیارة بداللة الزمن

)الزمن   0  05  10  15  20  25  30  35  40  45  50 )st  
)سرعة ال  0  10  20  30  40  40  40  30  20  10  0 )smv /  

  :  ـ أرسم مخطط سرعة السیارة على ورقة ملیمتریة باستعمال سلم الرسم التالي1
scmsmcm 51;/51 ®®  

 ـ من خالل المخطط حّدد مراحل حركة السیارة والمجال الزمني لكل مرحلة مع ذكر طبیعة السرعة 2
  . في كل مرحلة

 كیف تكون جھة القوة بالمقارنة مع جھة الحركة في المرحلة الثالثة؟ علل إجابتك ثم مثل ھذه القوة  ـ3
  . كیفیا

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2 من 1الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



  
 مأخوذة تھا لحركة نقطة من السیارة خالل مراحل حرك3 و2 ، 1ل اشك ـ ثالثة أ3قة ـ الوثیمثل ت ـ 4

  . بطریقة التصویر المتعاقب خالل نفس الفترات الزمنیة
  . الموافق لكل مرحلة من مراحل حركة السیارةشكل ـ حّدد ال

  
   ـ3 ـ الشكل   ـ2 ـ الشكل   ـ1 ـ الشكل

   ـ 3الوثیقة ـ 

  )  نقاط08 (:الثانيالجزء 
   ) نقاط08( :وضعیة اإلدماجیةال 

الندالع ثورة التحریر المجیدة، نظمت دار الشباب بالبلدیة سباقا  )61(بمناسبة إحیاء الذكرى

](اجات الھوائیة على مرحلتین للدّر ]ABعادي، سلك عبارة عن م [ ]BCـ 4وثیقة ـ ال)  أملسسلك م   

  

  : المطلوب

]في المرحلة) دّراجة + دّراج( ـ مثل القوى المؤثرة على الجملة1 ]AB .  

] ـ أحسَّ الدّراج خالل المرحلة2 ]ABبتعب خالفا للراحة التي أحّس بھا خالل المرحلة [ ]BC .  
  . أعط تفسیًرا لذلك

، ما ھو المخطط الذي یوافق حركة الدّراج خالل ) ـ5وثیقة ـ  ( من بین المخططات اآلتیة ـ3

]المرحلة ]BCاختیارك؟ علل  .  

  
  شیخي زھیة: األستاذة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ2 من 2الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


