
یاتریاضثانیة الشعبة :ثانویة : غربي البشیر حاسي خلیفة
  ســـــاعة 02المدة : 2017-2016السنة الدراسیة : 

في مادة العلوم الفیزیائیةاألولختباراال

كل التمارینفي   g= 10 SIتعطى :  :ولالتمرین األ

نابض مرن R200ثابت مرونتھ /K N mمثبت أفقیا من طرفھ األول بنقطةB و تتصل بھ كریة صغیرة

200mنقطیة كتلتھا g.5بواسطة الكریة بمسافةضغط على ھذا النابضیCA x cm  ابتداء من نقطة توازنھ

2CDحیثCDتواصل حركتھا على الجزءلتتحرر الكریة ,ویترك حرا mتوجد قوة احتكاكوF


و عند 
5DEمستویا مائال طولھفقط لتنزل تحت تأثیر ثقلھا ,تنعدم سرعتھا Dةالنقط mویمیل عن األفق بزاویة

sinحیث 0, 25 ,وعند النقطةEیصبح المسار جزءا كرویا مركزه( )O موجود في مستو شاقولي ونصف

1rقطره mاالحتكاكات مھملة على الجزءDQوالطاقة الحركیة للكرة عند النقطة ,N ھي  2,78CE N j.

كما في الشكل  . 

:ACالجزء 

.CوAاشرح التحوالت الطاقویة الحاصلة بین-أ
) بین+أرضةیانجز الحصیلة الطاقویة للجملة (كر-ب
AوC.
Cعند الموضع CEاحسب قیمة الطاقة الحركیة -ج

.Cواستنتج سرعة الكریة عند 
:DEالجزء 

)+األرضةیللجملة (كر انجز الحصیلة الطاقویة-أ
.EوDبین

Eعة مرور الكریة بالموضع احسب سر-ب

:ENالجزء 

  ة)یللجملة (كرمثل الحصیلة الطاقویة -أ
.استنتج قیمة الزاویة -ب

 : لثانيالتمرین ا

80mمتزحلق كتلتھ مع لوح التزلج ھي kg بواسطة  حبل موصول إلى  زورق ( الحبل یوازي سطحیسحب ُ 

Fشدة قوة جذب الحبل-2-الشكلالماء ) كما في 


�ϊ ѧο ϮϤϟ�ΪѧϨϋ�ϥϮϜѧδϟ�Ϧѧϣ�ϖϠΣΰΘϤϟ�ϖϠτ Ϩϳ�ΔΘΑΎΛA�ϰѧϟ·�Ϟѧμ ϴϟ
B�ΔϋήѧδΑ25 /BV m s˯ΰѧΠϟ�άѧϫ�ϰѧϠϋ�ΪѧΟϮΗ��ˬAB�ϪѧϟϮρ�ϱάѧϟ250AB m�ΔѧϬΠϟ�ΔѧδϛΎόϣ��ϙΎѧϜΘΣ�ϯ Ϯѧϗ

100fالحركة و ثابتة  شدتھا  N عندما یصل المتزحلق إلى ، وBϋ�ϩέΎδϣ�ϞϤϜϳ�ϭ�ϞΒΤϟ�Ϧϋ�ϰϠΨΘϳ�ΔΤϴϔѧλ �ϰϠ
30، و تمیل عن األفق بزاویة hملساء ترتفع عن سطح الماء بمقدار   o لیصل إلىC  24بسرعة /CV m s حیث

C�˯ΎѧϤϟ�ϲѧϓ�ςϘѧδϴϟ،  یغادر المتزحلق الصفیحة عند الموضع BCتھمل على الصحیفة كل االحتكاكات على المسار 
.Dعند 

-2-الشكل
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:Bالى Aدراسة حركة المتزحلق من  -الجزء األول 
, ثم اكتب معادلة انحفاظ الطاقة BوAلجملة (متزحلق) بین الموضعینمثل الحصیلة الطاقویة ل-1

ABWأحسب عمل قوة جذب الحبل-2 F
 

 
 

  للمتزحلق ؟Fثم  استنتج شدة قوة جذب الحبل ,

:Cالى Bدراسة حركة المتزحلق من  -الجزء الثاني
.CوBمثل القوى المؤثرة على المتزحلق بین الموضعین -1
.CوB) بین الموضعین+األرضمثل الحصیلة الطاقویة للجملة(متزحلق-2
ظ الطاقة  في ھذه الحالة .اكتب معادلة انحفا-3
2,45hتساويhبیّن أن قیمة االرتفاع  -4 m

:-Dالى Cدراسة حركة الجملة(متزحلق+أرض)  من  -الجزء الثالث 
.Cصف حركة المتزحلق عندما یغادر الموضع -1
D�ΪѧΣ�ΚѧϴΣ�ϦϴϠΑΎѧϘϤϟ�ϦϴѧϴϨΤϨϤϟ�Ϣѧγέ�Ϧϣو Cمكنت الدراسة الطاقویة للجملة (متزحلق+أرض) بین الموضعین -2

یمثل تغیرات طاقتھا الكامنة بداللة الزمن .األخرالمنحنیین یمثل تغیرات الطاقة الحركیة و المنحنى 
.maxhالموضع الذي من أجلھ یبلغ  المتزحلق أقصى ارتفاع ممكن  Mنسمي 

بالبیانین اجب على ما یلي : باالستعانة
أي المنحنیین یمثل -أ CE f t یمثل أیھماو ppE g t. ؟ علل جوابك

.Mقیمة الطاقة الحركیة و الطاقة الكامنة عند الموضع -ب
.maxhاستنتج  قیمة -ج

.Dسرعة اصطدام المتزحلق بسطح الماء (أي سرعتھ في الموضع  ستنتجا-د (

بـــــــــــــــــــــــالتوفیق للجمیع


