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 ( 1التمرين  :)BEM 2013 

ثم نثبت الخيط في معالق الربيعة المدرَجة بوحدة النيوتن، فيشير  (f( بواسطة خيط )Sنربط جمسا صلبا )
 .1كما في الوثيقة _  4Nمؤشرها إلى  

    1Cm                4Nباستعمال سلم الرسم: ، ثم مثلها (S)اذكر القوى المؤثرة على الجسم  (1
 نحو األرض، بإهمال تأثير الهواء: (S)( فيسقط الجسم fنقطع الخيط ) (2

 أثناء السقوط. (S)اذكر القوى المؤثرة على الجسم   .أ 
 أثناء السقوط، علل؟ (S)كيف تتغبر سرعة الجسم  .ب 
 ؟ (S)، ما هو مخطط المناسب لحركة سقوط الجسم2بين المخططات السرعة المبينة في الوثيقة _ من .ج 

 
 

 
 
 
 
 ( 2التمرين  :)BEM 2009 
I. ( نعّلق جمسا صلباS_ بواسطة خيط في حامل، ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الوثيقة )1. 

 .  (S)اذكر القوى المؤثرة في الجسم  .1
 (.Sالقوى المؤثرة على الجملة ) مثل، N 6(تساوي Sعلمت أن قيمة ثقل الجسم ) إذا .2

 1Cm                4N  سلم الرسم :

 
II. ( نضع الجسم الصلبS على مستٍو مائل أملس ونثبته بواسطة خيط في مسمار مثبت في)

  .2 -أعلى المستوي المائل كما هو مبين في الوثيقة
 (.Sالجسم)اذكر القوى المؤثرة في  (1

 

 نقطع الخيط فيتحرك الجسم على المستوي المائل نحو األسفل. (2
  التي تمثل مخطط السرعة لحركة الجسم على المستوي المائل: -3اعتمادا على الوثيقة  -

 ( بين كيف تتغير سرعة الجسمS.) 
  حدد قيمة سرعة الجسم في اللحظةt= 3 S  
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 ( 3 التمرين  :)BEM 2015 

 . (2)كما يوّضح الشكل   (S)مرور محمد بجوار ورشة بناء تَ َوقَّف لمراقبة رافعة تحمل جملة ميكانيكية ساكنة  عند
 ، مع الّتمثيل و الّترميز.  (S)أذكر القوى المؤثرة على جملة  .1

 ، بجانب محمد و كادت تصيبه.(S)فجأة انقطع الحبل و سقطت الجملة
 ناء السقوط، ثم بّين عالقتهما أث (S)أذكر القوى المؤثرة على جملة  .2

  بتغير السرعة ُمعّلال إجابتك.
 :(b)و    (a)من بَ ْين المخططين (S)أي مخطط سرعة يوافق حركة الجملة  .3

 بماذا تنصح زمالئك لتفادي مثل هذه األخطار؟ .4
 

 ( 4التمرين  :)BEM 2008 
مستقيمة ، عين من يمثل الرسم المقابل مخطط السرعة لجملة ميكانيكية تتحرك حركة 

 المخطط ما يلي :
  ( 5s , 30s ) حل حركة هذه الجملة الميكانيكية في المجال الزمني امر  (1

 و اذكر كيف تكون السرعة في كل مرحلة ؟ 
  5s , 10s , 20s , 25s )  (عند اللحظات الزمنية    سرعة الجملة الميكانيكية (2
المراحل التي تكون فيها الجملة الميكانيكية خاضعة لقوة ، مع مقارنة جهتها بجهة  (3

 مع التعليل.( 5s , 30s ) الحركة في كل مرحلة من المجال الزمني   
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 ( 5التمرين  :)BEM 2010 
 حيث الجزء (ABC) وفق مسار مستقيم أفقي  (S) تتحرك جملة ميكانيكية 

(AB )  خشن و الجزء ( BC) . أملس 
 (3) ، و تمثل الوثيقة (2)سجلت أزمنة المرور بالمواضع كما هو مبين في الوثيقة 

 بداللة الزمن. (S) مخطط السرعة للجملة الميكانيكية 
استنتج من مخطط السرعة مراحل حركة هذه الجملة الميكانيكية و المجال  (1

 الزمني لكل مرحلة.
علل اجابتك  بقوة.   (S)فيها الجملة الميكانيكية بين المرحلة التي تأثرت (2

 ثم مثل هذه القوة كيفيا.
 .(C )  ,  ( B )   ( A ) , السرعة للجملة الميكانيكية في كل موضع من المواضع   قيمة (3)الوثيقةحدد من  (3

 
 ( 6التمرين  :)BEM 2012 

، ثم حافظت على هذه السرعة لمدة m/s 20 ثانية بلغت سرعتها  30انطلقت سيارة سعيد على طريق افقي مستقيم ، بعد  t= 0sفي اللحظة 
 ثوان. 5ثوان، فجأة الحظ سعيد إشارة " قف " فألستعمل الفرامل ليوقف السيارة بعد  10

 كيف كانت السرعة في كل مرحلة ؟ حدد مراحل حركة السيارة مع ذكر المجال الزمني لكل مرحلة . (1
 كيف تكون جهة القوة المؤثرة بالنسبة لجهة الحركة في المرحلة األخيرة ؟ و لماذا ؟ (2
 ،يعبر عن مراحل حركة سيارة سعيد ؟(a) و    (b)  أي من المخططين الممثلين في الشكلين  (3

 
 ( 7التمرين  :)  وضعية إدماجيةBEM 2007 

تمرار دوران العجلتين ر عليه الخروج منه رغم اسسيارة ،سلك سائقها مسلكا غير معّبد فصادفه رمل، وتعذّ خالل رحلة سياحة بواسطة 
 .من الرملسيارته إلخراج ألنه لم يجد من يساعده  ، فبقي حائرااألماميتين

 أذكر السبب الذي أعاق السيارة عن الخروج من الرمل. .1
 تراه مناسبا لخروج السيارة من الرمل. اقترح حال .2

 (.S ) الطريقأرضية ماميتين و ( األR ن فيه التأثير المتبادل بين احدى العجلتين )مها برسم تبيّ ر اجابتك و دعّ برّ 
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 ( 8التمرين  :)  وضعية إدماجيةBEM 2011 

من فصل الشتاء حيث تكون درجة الحرارة تحت الصفر درجة على متن سيارة في مرتفعات جبلية، و في يوم ممطر و بارد اثناء رحلة سياحية 
 ارة أخرى.  يسمع ب في حادث اصطدام ا تسبّ وعند و صول السائق إلى منعطف الطريق تفاجأ بانزالق سيارته، ممّ  مئوية.

 برايك  ما هي األسباب التي تؤدي على مثل هذه الحوادث؟ .1
 ر اجابتك بتفسير علمي مناسب.برّ 

 م حلوال تراها مناسبة لتفادي مثل هذه الحوادث.قدّ  .2
 

 ( 9التمرين:)  :وضعية إدماجيهBEM 2014 
 و مائل، فكانت النتائج كاآلتي:    ن الّتالميذ تمثيل قوة ثقل سيارة تسير على مست    طلب األستاذ م

 

 شكال الثالثة ، الّتمثيل الصحيح مع تبرير اإلجابة. من بين اال عّين (1
المنحدر و أثناء السير بسرعة ثابتة على الطريق افقي غير زلق، صادف سائق السيارة شاحنًة معطلَّة وسط الطّريق فأستعمل بعد نهاية  (2

 المكابح، لكّنه وجد ُصعوبة في الّتوقف نظًرا النزالق عجالت السيارة.
م ( أ  تفسيًرا لصعوبة توقف السيارة في مرحلة الفرملة مع اقتراح حل لتجّنب انزالق العجالت. قدِّ

 نمذج القوى المؤثرة على إحدى عجالت السيارة في هذه المرحلة. ( ب

 

 


