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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 01التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ). 1(كرة من الحديد معلقة بخيط نقرب منھا قضيبا مغناطيسيا كما ھو موضح بالشكل 
  ماذا يحدث للكرة الحديدية  ؟/ -1  
  سم ا�فعال الميكانيكية التي تخضع لھا الكرة الحديدية؟/ -2  
  )إعادة الرسم بالشكل الصحيح (مثل ا�فعال الميكانيكية التي تخضع لھا الكرة / -3  
  نبعد المغناطيس ونعيد الكرة إلى وضعھا ا�صلي / -4  

  . ،نقوم بحرق الخيط ) الكرة ساكنة (      
  .حركة الكرة بعد حرق الخيط؟ فسر ةما طبيع  -    
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 02التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  كرة من الحديد معلقة بخيط كما ھو موضح بالشكل 
  كيف نسمي كل من الكرة، الخيط، ا�رض ؟ -1
 .حدد أنواع ا�فعال الميكانيكية الموجودة  -2
  في مكان فيه الجاذبية ا�رضية g500إذا علمت أن كتلة الكرة  -3

g = 9.8N/Kg         -   1: احسب الثقل ومثله بالسلمN→2cm  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 03التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

���بقوة ) S(الخيط يؤثر على الكرية 
��

  .02cm، ننمذج ھذه القوة بشعاع طوله  

 ).كرية، خيط، حامل ، أرض: (أرسم مخطط جمل متأثرة للجمل -1
 .أوجد قيمة ھذه القوة -2
 .أوجد قيمة ثقل الكرية -3
 .أحسب كتلة الكرية -4
  .أذكر مميزات شعاع الثقل ومثله مع الترميز -5

  .الكرية في حالة توازن -: المعطيات
              - 1N→1cm.  
              - g = 10N/Kg.  

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 04التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مبين في الشكل وھو مخطط كيفي مخطط سرعتھا كما ھو. طريق مستقيم سيارة متحركة عل

  ما ھي المراحل التي مرت بھا حركة السيارة؟ .1
  ما ھي المراحل التي تكون فيھا السيارة خاضعة لقوة؟ .2

  .مع تحديد جھة القوة بالنسبة لجھة الحركة 
  مثل القوة التي تؤثر بھا أرضية الطريق  .دفعالإذا علمت أن ھذه السيارة أمامية  .3

  .t1و  0 على إحدى العجلتين ا�ماميتين للسيارة بين اللحظتين
  .؟ كيف تسمى ھذه القوة - 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 05التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .طاولة ذات سطح أملسعلى  S1جملة نضع  -1

 .S1مثل القوى المؤثرة على الجملة  -
  .2000gالتي كتلتھا تساوي  S2بالجملة S1نربط الجملة  -2

  .)01الشكل ( S2بواسطة خيط يمر بمحّز بكرة، ثم نحرر الجملة 

 .S1على  S2أحسب قيمة القوة التي تؤثر بھا الجملة  -
  نقوم t2عند اللحظة  Aإلى الموضع  S1عند وصول الجملة  -3

  .بحرق الخيط
  ).02الشكل (اعتمادا على مخطط السرعة  S1صف حركة الجملة  -

  .لحظة انقطاع الخيط S1سرعة الجملة استنتج  -
  .K = 10N/Kg: الجاذبية: المعطيات

    
 

 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 06التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :شاقوليا نحو ا�على  5Kgقذفت ليلى كرة حديدية كتلنھا 
  .  K = 10 N/Kgاحسب قيمة الثقل إذا كانت قيمة الجاذبية ا�رضية  .1
  .مثل القوى المؤثرة على الكرة بعد قذفھا .2
  " .ا�رض  -الكرة "   المتأثرة للجملمثل مخطط ا�جسام  .3
  ؟ 200gما قيمة ثقل الكرة إذا كانت كتلتھا  .4

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 07التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  .تتحرك كرية على سطح طاولة أفقي بسرعة ثابتة إلى أن سقطت
  ؟ما ھي القوى المؤثرة قبل سقوط الكرية .1
  ؟ما ھي القوى التي أثرت بعد سقوط الكرية .2
  .في كل حالةكيفياً مثل القوى  .3

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 08التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  نحو ا�على، بإھمال تأثير الھواء على الكرة قذف أحمد كرة معدنية صغيرة شاقوليا
  مثل القوة المؤثرة على الكرة خgل مرحلتي الصعود والھبوط -

      اختلف أحمد وصديقه عمر حول سرعة الكرة خgل مرحلتي 
  .الصعود والھبوط فاقترح كل منھما مخططا لسرعة الكرة 

   .ن ھذين المخططين؟ عللما ھو المخطط المناسب لسرعة الكرة من بي -
  

   

S1 

S2 

A 

(t1) 

01الشكل   

V(m/s) 

T (s) 

0 t1 

01 

02الشكل   

T(s) 

V(m/s) 

T(s) 

  مخطط عمر

V(m/s) 

  مخطط أحمد



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 09التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :تغيرات سرعة جملة ميكانيكية خgل أزمنة مختلفةيمثل الجدول التالي 
13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  T(s) 
0  1  2  3  4  5  6  6  6  6  6  4  2  0  V(m/s)  

  :أرسم مخطط سرعة ھذه الجملة الميكانيكية بأخذ المقياس -1
 1sعلى المحور ا�فقي مربع لكل  

  1m/sعلى المحور الشاقولي مربع لكل 
  :اعتمادا على المخطط -2
 .حدد مرحل حركة الجملة الميكانيكية مبيّنا تغير السرعة في كل مرحلة  ) أ

 عيّن المراحل التي تكون فيھا الجملة الميكانيكية خاضعة لقوة، مبرزا جھتھا للحركة، مع التعليل؟   ) ب
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 10التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  يمثل الشكل مخطط سرعة جملة ميكانيكية 

  المجال الزمنيحدد مراحل حركة الجملة في .  -1
 ) ثانية 50إلى  0(من       

 .ـ اذكر كيف تكون السرعة في كل مرحلة      
  المراحل التي تكون فيھا الجملة الميكانيكية    اذكرـ 4

  .علل -تحديد جھتھاخاضعة لقوة مع      
  في أي فترة زمنية انعدمت السرعة؟ ـ5
  في أي مرحلة زمنية انعدمت القوة؟ ولماذا؟. 6

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 11التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :تحصلنا علي النتائج التالية) إلي نقطة ا%نط قرجوعھا ( من خ ل مراقبتنا لحركة كرة مقذوفه شاقوليا نحو اعلى ثم سقوطھا
  

12  10  8  6  4  2  0  t (s) الزمن   
  V(m/s)السرعة   4  2  1  0  1  2  4

  

  : ارسم مخطط سرعة الكرة بدjلة الزمن باستعمال السلم -1
2s → 1cm 

2m/s → 1cm 
  و بإھمال  K=10N/Kg   و قيمة الجاذبية ارضية  m=200gإذا كانت كتلة الكرة  -2

  :ا%حتكاك بين الھواء و الكرة في مرحلة الصعود و النزول
  .تين وبين عgقتھا بالسرعة في كل مرحلةأذكر القوة التي تخضع لھا الكرة في الحال -
  .أحسب قيمة ھذه القوة -
 .1N → 1cm: مثلھا على الرسم باستعمال السلم -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 12التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :(B)إليك مخطط السرعة لحركة نقطة من جملة ميكانيكية 

 .المخطط حدد مراحل الحركة، وبين طبيعة الحركة في كل مرحلةمن خgل  -1
  :قوة موازية لمنحى حركتھا (B)تؤثر على الجملة ، 6sعند اللحظة  -2

  .كيف كانت جھة ھذه القوة بالنسبة بجھة الحركة؟ علل
   

0  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 13التمرين (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

أفقي، وفجأة يظھر أمام سائقھا ممھل للسرعة، فيضطر للتعامل معه بالضغط على فرامل السيارة، ومخطط تسير سيارة على طريق 
  .السرعة في الوثيقة المقابلة يوضح مراحل حركة السيارة قبل وبعد مشاھدة السائق للممھل

  :انطgقا من المخطط حدد  ما يلي -1
  .مراحل حركة السيارة وطبيعة الحركة في كل مجال -
  .عة السيارة قبل رؤية الممھلسر -
 .لحظة رؤية السائق للممھل -

 .ھل توقفت السيارة عند الممھل؟ علل -2
  .حدد المراحل التي كانت فيھا السيارة خاضعة لقوة مبيّناً جھتھا مع التعليل -3

 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 01ا!دماجية  الوضعية(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

حينھا خرجت عجلة السيارة من الطريق . في يوم كان سائق سيارة متجه نحو مدينة الوادي وفجأة صادفه ضباب كثيف وأرضية مبللة
ه بتركھا حتى تتوقف، وإذا بالسيارة يختل توازنھا فحاول السائق إيقافھا لسوء الرؤية، فحاول إرجاعھا إلى الطريق رغم نصح صديق ل

 . بالضغط على المكابح دون جدوى حتى اصطدمت السيارة بشاحنة أمامھا
  اذكر العوامل التي كانت السبب في عدم توقف السيارة رغم محاوjت الفرملة؟ مع الشرح  -1
 .خgل مرحلة الفرملة) S(أرضية الطريق و) R(مثّل التأثير المتبادل بين إحدى العجلتين  -2
  ما ھي النصائح التي تقدمھا للسائقين في ھذه الظروف للوقاية من الحوادث؟ -3
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 02الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سائق سيارة نتيجة وجوده خلف شاحنة ساكنة في وسط الطريق والمازوت يتسرب من خزانھا، وكان أحمد ضمن راكبي السيارة  توقف

كيف أخرتك يا بني؟ فرد عليه : فتعجب السائق قائg...اjمتحانما أوقفك يا عم؟ لقد أّخرتنا عن موعد : فصاح قائgً متوجھاً لgمتحان، 
  أتظن أن إقgع السيارة سھل بعد توقفك في ھذا المكان؟: أحمد
 برأيك ما الذي دفع أحمد بالرد على السائق بھذه الطريقة؟ -1

 .بماذا ينصح أحمد السائق للخروج من ھذا المأزق؟ فّسر -2
 .اoقgعمثل القوى المؤثرة على العجلة أثناء  -3

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 03الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالكتب  بواسطة حبل  حد العمال  جر صندوق  مملوء أأراد في داخل  مطبعة الكتب المدرسية للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 
.في ذلك فوجد صعوبة  

  برأيك  ما ھي ا�سباب التي جعلت  جر الصندوق  صعبا؟ .1
  .تفريغ الكتب اقترح  حلوj تراھا مناسبة لجر الصندوق بسھولة بدون طلب المساعدة أو .2
 . مثل بشعاع القوة المطبقة من طرف ا�رض والصندوق .3

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 04الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
الغرف عندما صعد السلم الخشبي للوصول  إحدىلكن و في  ،من خشب اوجلب معه سلم ،في أحد ا�يام أتى الدھان لطgء منزلكم   
  .الجزء العلوي  من الجدار ونظرا لوجود الماء على ا�رضية انزلق به السلم ليقع على ا�رض إلى

 ما سبب انزjق السلم على ا�رض المبللة؟ .1
  ھي الحلول العملية التي تنصح بھا العامل لتجنب انزjق السلم؟ ما .2
  .ا�رض على أحد أطراف السلممثل القوة التي تطبقھا  .3
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 05الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 رح تھم ن ينتظرون المسافرين كل عمر رأى، قوية الرياح وكانت للسفن مرفأ بقرب يتجو%ن وعمر أحمد كان ايام من يوم في
 السفن حركة على سلبا تؤثر أن يمكن التي القوية الرياح إلى راجع السبب له قال أحمد صديقه سأل ولما السبب عن فتساءل ألغيت
 .الشكل انسيابي السفن مقدمة يجعل الذي سبب عن ثانية مرة عمر تساءل ما سرعان ولكن ،حركتھا في تساعد أن يمكن كما

 :يلي ما بتفسير قم الفقرة ھذه من انط قا

  السفن؟ حركة على الرياح تأثير كيفية .1
       الشكل؟ انسيابي السفن مقدمة صنع سبب .2

    .الميكانيكية الجمل بين المتبادلة افعال تمثيل مع توضيحية ورسومات بمخططات إجاباتك دعم :م�حظة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 06الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 

  :وأنجزت الجدول التالي . )دينامومتر(الربيعة  - يزانم -أجسام مختلفة : أحضرت.  Pوالثقل   mأردت التعرف على العgقة بين الكتلة 
  

500  400  200  100 m(g) 
..........  ............  ............  ............  m(kg) 
4.90  3.92  1.96  0.98  p(N) 

...............  .............  .........  ..............  p/m ( N/kg) 
  ؟.)دينامومتر( الربيعة –الميزان : لماذا أحضرت  -1
 .أكمل الجدول  -2
  1cm→0.1kg :                   ارسم المنحنى البياني لتغيرات ثقل الجسم بدjلة كتلته حسب السلم التالي -3
                                                                                                                  1cm→ 0.98N    
  ؟mوكتلته  Pما العgقة بين ثقل الجسم   -5     
  .الثقل، الكتلة، النسبة:  استخلص العgقة الرياضية بين -6     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 07الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 )عجgتھا تتحرك على السكتين( ABيخصص صاحب لعبة جائزة لكل شخص يتمكن من دفع العربة الحديدية على سكة حديدية 
، -01الشكل  –من المسار حيث تصطدم بضاغطة تؤدي إلى إحداث رنين جرس دjلة على الفوز  Bوإيصالھا إلى أعلى نقطة 

  .أكثر المجربين يحققون الھدف بسھولة ويفوزون بسھولة بالجائزة أنصاحب اللعبة يشتكي من مشكل 
  
  

   

 

A 
B 

 ضاغطة

01الشكل   



 .ثم مثلھا كيفياً  ABأذكر القوى المؤثرة على العربة في الجزء  -1
  :من بين مخططات السرعة التالية، ما ھو المخطط الموافق لحركة العربة -2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 "أذكر ثgث اقتراحات"صعباً؟  Bالتي تقدمھا لصاحب اللعبة كي يصبح الوصول إلى النقطة  )التعديgت(ما ھي اjقتراحات  -3
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 08الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

لوحدھا، فاقترح عليھا ابنھا استعمال طاولة ذات عجgت لتتمكن من نقلھا أرادت ربة البيت سحب الثgجة ولكنھا لم تستطع ذلك 
  .بسھولة
 إلى ماذا ترجع صعوبة سحب الثgجة؟ -1

 ما الفائدة من استعمال العجgت؟ -2

 .مثّل القوى المؤثرة على الثgجة أثناء السحب -3
  .اقترح طرقا أخرى لسحب الثgجة بأقل عناء ممكن -4

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 09الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .مراء، وكانت الطريق مغطاة بالثلجر الحالمرو إشارةرستك صادفتك سيارة متوقفة عند في طريقك لمد وأنت
تان ا�ماميتان تدوران في نفس المكان، لم يستطع ذلك، وبقيت العجلضر ولما حاول السائق اjنطgق بسيارته عند اشتعال الضوء ا�خ

  .على نفس الطريق اjنطgقى بجانبھا من بينما تمكنت سيارة أخر
 .ر سبب انطgق السيارة الثانية وعدم انطgق ا�ولىفسّ  -1
 .ةمثل القوة التي تؤثر بھا الطريق على إحدى عجgت السيارة الثاني -2
 رة الثانية دون اللجوء إلى دفعھا؟اما ھو الحل الذي تقترحه لتنطلق السي -3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ) 10الوضعية ا!دماجية (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة التفتيش، وبعد الطريق أوقفكما شرطي بنقط ة بعد الركوب، وفيطت حزام ا�مان مباشرقمت برحلة مع والدك في سيارته، ورب

  "عجgت السيارة سطحھا أملس: "المراقبة حرر مخالفة ضد والدك مسجg فيھا السبب التالي
  :ھناك عgقة بين سبب المخالفة وظاھرة فيزيائية درستھا

 ما ھي ھذه الظاھرة؟ -1

 .اذكر خطرين لھذه الظاھرة -2
 .اقترح حg مناسبا للتغلب على ھذه الظاھرة مع وضع بروتوكول تجريبي مناسب -3
 .تعليg للحل المقترح أعطِ  -4
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