
  ریاضیات  :الثانیة ةالسن                      العاصمة )دراریة (ثانویة زبیدة ولد قابلیة 
  دقیقة              120    :الـمــــدة                                                       2010/2011السنة 

)الفصل االول( إختبار في مادة العلوم الفیزیائیة

  :التمرين األول

  مالھي عربةیصعد مجموعة من األصدقاء

  في حدیقة األلعاب حیث كتلة الجملة

m=250 kg :ھي)  الركاب + عربة ( 

  ینقسم مسار العربة إلى خمسة أجزاء

یسمح للعربة ببلوغ  أعلى نقطة في المسار حیث تتوقف  α=45°زاویة میلھ بالنسبة لألفق  ABالمستوي المائل  *

  . ھا في النزولئقبل بد

تسیر العربة بسرعة ثابتة  Bللوصول إلى النقطة   N 350 f1یوجد بین السكتین و العربة قوة إحتكاك قیمتھا ثابة

ینفصل  Bلحظة الوصول إلى . بقوة شد قیمتھا ثابتة  ABحیث یجرھا حبل حاملھ یوازي حامل المستوي المائل 

  الحبل عن العربة

102ھي  Cق  السرعة التي تبلغھا العربة عند النقطة مع األف  β=30°زاویة  BCیصنع المستوي  * /cV km h 

 N  f2 500:وشدة قوة اإلحتكاك على ھذا الجزء ھي 

Ө      )OC=  °60حیثOو المركز   R=75mنصف القطر  ذات   الدائرةمن CDقوس العلى  * ,OD (  تكون

  قوة اإلحتكاك مھملة

  تكون قوة اإلحتكاك مھملة DEفقي كذلك على المستوي األ *

تتوقف العربة  Fعند النقطة . مع المستوي األفقي γویصنع زاویة   EF=75mھو   EFطول المستوي المائل  *

    g =9,81NKg-1: المعطیات             N  f3 700لتسمح للركاب بالنزول شدة قوة اإلحتكاك على ھذا الجزء ھي 

m ZE  ==ZD ZA 0و

  Fو   Aالقوى المطبقة على العربة في كل جزء من المسار بین النقطتین  مثل -1

Tقوة الشد في الحبل وأكتب العالقة الشعاعیة التي تربط B  و Aبتطبیق مبدأ العطالة بین  -2


Pقوة الثقل  


وقوة 

Rرد فعل المستوي


  .ومثل الحصیلة الطاقویة  

 المقطوعة من طرف العربة في الجزء األول من النزول وذلك بتطبیق مبدأ إنحفاظ الطاقة BCأحسب المسافة  -3

  . Cو  Bبین النقطتین   )الركاب +عربة ( للجملة 

  . Dو  Cبین النقطتین )  الركاب+عربة ( بتطبیق مبدأ إنحفاظ الطاقة للجملة  Dعین سرعة العربة عند النقطة  -4

  . Eسرعة العربة عند النقطة  بتطبیق مبدا العطالة استنتج  -  5

لكي تتمكن العربة من الوصول إلى  EFالتي یصنعھا المستوي األفقي مع المستوي المائل عین قیمة الزاویة  -6

  . Dالنقطة 
1

2
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  الثاني التمرين

  
gmیوضع جسم كتلتھ  500  أمام نابض ثابت مرونتھmNK /50 ‘ ثم یضغط بمسافةcmxAB 15  ویترك

  .نھمل جمیع اإلحتكاكات . Cلحالھ لیصل إلى الموضع 
) .أرض + نابض + جسم ( بإعتبار الجملة 

  ؟ Cو Bماھو شكل أو أشكال الطاقة للجملة في الموضعین  -1
  ھل یوجد تحویل طاقوي ؟ ولماذا ؟ -2
  . Cو Bبین الموضعین ) أرض + نابض + جسم ( مثل الحصیلة الطاقویة للجملة  -3
  . Cمعادلة إنحفاظ الطاقة ثم أحسب سرعة الجسم عند الموضع أكتب  -4

  . Dیصادف حفرة فیسقط فیھا عند الموضع  Cعندما یصل الجسم إلى الموضع 
  . Dو  Cمثل كیفیا مسار الجسم بین الموضعین  -5
  ؟ ولماذا ؟ Dو  Cما طبیعة حركة الجسم بین الموضعین  -6
smvDھي  Dإذا علمت أن السرعة التي یصل إلیھا الجسم إلى الموضع  -5 /4   
  . إستنتج اإلرتفاع الذي سقط منھ  -  

kgNg /8.9  

  :الثالث التمرين

  
قرص  S 200كتلتھm g 10ونصف قطرهr cm  یلتف علي محیطھ    

خیط مھمل الكتلة خمس 5 لفات و یثبت طرفھ الحر بنقطة ثابتة  A    

0tفي اللحظة    یترك القرص حرا لحالھ دون سرعة ابتدائیة ،اذا كان طول  
  الحبل الملفوف مثبتا من طرفھ في نقطة من محیط القرص بحیث یبقي معلقا 

  :بعد زوال اللفات المطلوب
0tما ھي الطاقة الكلیة للجملة في اللحظة  -1   
  ما ھي الطاقة الحركیة للجملة لحظة وصول الجسم ادني نقطة من مساره -2
  ما ھو عمل الثقل اثناء الھبوط -3
  احسب مقدار السرعة التي یكتسبھا مركز القرص لدي وصولھ -4
kgNgنعتبر في كل التمرین : النقطة المذكورة   /8.9  

2 قرصال محیط ان نذكر  .L r21القرص عطالة وعزم
.

2
J m r   

  انتــــــــــــــــــــــــھي                              
  

  بالتــــــــــــــــــــــــــــــــوفیـــــــــــــــــــق 
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  االستاذ احمد سحنون
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