
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

    الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد              وزارة التربية الوطنية                                
 2011 / 2010:     السنة الدراسية                                                       فرض المراقبة

 2: عدد الصفحات  علوم فيزيائية وتكنولوجيا: المادة ةمتوسط 4 :ى المستو
 مفتش التربية والتعليم المتوسط /طورش مسعود: إعـداد

 

 

  :)  نقاط5(التمرين األول

  ).1-ةالوثيق (T  أفقية  صلبة موضوعة على أرضيةSجملة ميكانيكية 

                                                                 ، 55N أفقية نحو اليمين قيمتها F1تؤثر فيها قوتان، األولى 

  .22N شاقولية نحو األعلى قيمتها F2و الثانية 

  :44Nإذا علمت أن قيمة ثقل الجملة الميكانيكية تساوي 

 .اذكر مميزات القوة عموما )1
 . بشعاعF1 ،F2 ،P كالّ من 1-مثّل على الرسم الممثل بالوثيقة )2

   .1Cm          11N:  سلّم الرسم

                                                                        على مستوى يميل Sنضع الجملة الميكانيكية  )3

 .)2-الوثيقة (°20على األفق بزاوية 

 . في هذه الحالة بشعاعSقل الجملة مثّل ث -

  :)  نقاط5( التمرين الثاني

  . من جدار أفقيA مهمل الكتلة في النقطة f معلقة بخيط Bكرة حديدية 

  .3- من هذه الكرة كما هو مبين في الوثيقةMنقرب مغناطيسا 

 ؟ Bما هي القوى التي تؤثر على الكرة  )1
 .اكتب رمز كل قوة ثم مثّل كل منها بشعاع على الرسم تمثيال كيفيا )2
 .؟)SI(بماذا نقيس قيمة القوة، و ما هي وحدة تقديرها في الجملة الدولية  )3

 ).Bالكرة  (Bارسم مخطط أجسام متأثرة للجملة الميكانيكية  )4

  :) نقاط6( التمرين الثالث

يمثل الجدول التالي قيم سرعة جملة ميكانيكية تتحرك على طريق مستقيم بالنسبة لمرجع أرضي، خالل مدة من 

  .الزمن
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2011 -02 – 15:آخر أجل إلعادة الفرض إلى المركز الجهوي:تنبيه   

7.5  6  5.5  4  2  0  t (s)  
0  2  3  5  5  5  V (m/s)  



  :المطلوب

 .ارسم مخطط السرعة لحركة هذه الجملة الميكانيكية باختيار سلّم رسم مناسب )1

 .اعتمادا على مخطط السرعة المرسوم، صف حركة هذه الجملة )2

 .ة التي تكون فيها الجملة خاضعة لقوة ؟ قارن جهة القوة بجهة الحركةما هي المرحل )3

  ) : نقاط04(الرابع التمرين 

كرية خفيفة من الفلين مشحونة شحنة كهربائية موجبة و معلقة في حامل                                                     

 .1-في الشكلبالستيكي بواسطة خيط من الحرير كما هو مبين 
 على ورقة اإلجابة ثم مثّل عليه القوى المؤثرة في 1-انقل الرسم الممثل بالشكل )1

 .الكرية تمثيال كيفيا

 .نقرب من هذه الكرة مسطرة بالستيكية مدلوكة بمنديل ورقي )2

 .ماذا يحدث للكرة؟ برر إجابتك  ) أ

 ؟ ما هي القوى المؤثرة على الكرة في هذه الحالة ) ب

  .بعد نقله على ورقة اإلجابة القوى المؤثرة على هذه الكرة تمثيال كيفيامثّل على الرسم ) جـ

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  
  

  

                 http:// www. onefd .edu. dz: موقع الديوان 
  ....................   العنوان اإللكتروني للمرآز الجهوي                                                                          
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