
 البوعينان  -ابن خلدون  ثانوية   البليدة                                                 مديرية التربية لوالية  

 03 السنة االولي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا                علـــــوم الفيزيائية  مــادة : ال
 انفشض االٔل نهفصم االٔل فً يبدح انؼهٕو انفٍضٌبئٍخ             

  انًذح سبػّ ٔاحذح
 نقاط(05) انتمزين األول:

 نقطح( (15:انثاني انتمزين

 صيٍُخ يزبنٍخ ٔيزسبٌٔخ قذسْب  فزشادًٌثم انشكم  انًجبٔس أٔضبع يززبنٍخ نحشكخ جسى رى رسجٍهٓب خالل  -

  (τ=0.1s)   20           حٍث ًٌثم سهى انشسىcm  1cm  
 

 

 

 

 

أكًم ثى  M4 ; M3 ; M2 ; M1 ;احست انسشػخ فً انًٕاضغ    -1-

 :انًقبثمانجذٔل 

 عهم؟  خ انًزحشكطجٍؼخ حشك يب -2

 M2فً انًٕضغ V2يثم شؼبع انسشػخ انهحظٍخ -3.

  1cm                  3m/sثئسزخذاو انسهى 

  ثم احسة قيمته M2فً انًٕضغ V2∆يثم شؼبع رغٍش انسشػخ  -4

 عهم  ؟ ْم انقٕح انًؤثشح ػهى ْزا انجسى ثبثزخ انقًٍخ أو يزغٍشح -5

 ثسٓى كٍفً M2 يثهٓب فً انًٕضغ–

 ثئسزخذاو انسهىV=f(t)أسسى يخطظ انسشػخ -6

 3m/ s                   1cm   ثبنُسجخ نهسشػخ  S     1cm 0.1               ثبنُسجخ نهضيٍ 

 إستنتج من هذا انمنحني : -7

  t=0ـ سشػخ انًزحشك ػُذ انهحظخ أ

 M5سشػزّ ػُذ انًٕضغ  -ة

 نحظخ إَؼذاو سشػزّ .-ة  

M5انى   M0يٍ  خالل حشكزّ ثطشٌقزٍٍ . انًزحشك قطؼٓبانًسبفخ انزً -جـ 

 

 انصواب خ ص انعثارج انمقتزحح

    شؼبع انسشػخ نًٓب َفس انحبيم فً انحشكخ انًُحٍُخشؼبع رغٍشانسشػخ ٔ-1

    شؼبع رغٍش انسشػخ يؼذٔو   فً  انحشكخ انذائشٌخانًُزظًخ-2

    فً  انحشكخ انذائشٌخ انًُزظًخ الٌخضغ انًزحشك نقٕح-3

    فً  انحشكخ انًسزقًٍخ انًزغٍشح ثبَزظبو انًزجبطئخ ركٌٕ انقٕح يزُبقصخ-4

    فً انحشكخ انًُحٍُخ ٌكٌٕ شؼبع انقٕح يًبسً نهًسبس -5

M4 M3 M2 M1 انموضع 

 t (s )انزمن    

 V(m/s)انسزعح     

    ∆V(m/s) 

 إتجاه الحركة

M0 M1 M2 M3 M4 M5 



1 
 

تصحيح انفزض االول   

نقاط 55انتمزين االول:  

 1.... خطأ.....انصٕاة : شؼبع انسشػخ ٌكٌٕ يًبسً نهًسبس ايب شؼبع انزغٍش ٌكٌٕ َحٕ رقؼش انًسبس.

 2...  خطأ......انصٕاة: شؼبع انسشػخ فً انحشكخ انذائشٌخ  ثبثذ.

 3.... خطأ .....انصٕاة : فً انحشكخ انذائشٌخ ٌخضغ انًزحشك انى قٕح ثبثزخ ًْٔ انثقم.

 4.... خطأ..... انصٕاة: فً انحشكخ انًسزقًٍخ انًزُبقصخ ركٌٕ انقٕح ثبثزخ.

 5.... خطب..... انصٕاة: فً انحشكخ انًُحٍُخ ركٌٕ انقٕح َحٕ رقؼش انًسبس ًْٔ يٍ خصبئص شؼبع رغٍش انسشػخ. 

 اكمال انجدول انتمزين انثاني:

 اكًبل انجذٔل  M4 ; M3 ; M2 ; M1 ;حسبة انسشػخ فً انًٕاضغ  -1

                    
انسهى      

  
 
      

     
                               

   
انسهى      

  
 
      

     
       

    
انسهى      

  
 
      

     
       

    
انسهى      

  
 
      

     
      

 ثبثث   V∆طجٍؼخ انحشكخ: حشكخ يسزقًٍخ يزُبقصخ ثبَزظبو ألٌ :  – 2

 :    V2رًثٍم شؼبع انزغٍش فً انسشػخ  -3

 V2= 2.33cmفئٌ طٕل انشؼبع           1cm                  3m/s ثبسزؼًبل سهى انشسى

  3cm =4m/s        ∆V2*1.33=قًٍزّ يٍ انزًثٍم……   V2∆رًثٍم شؼبع انزغٍش فً انسشػخ  -4

 

 

 

 

انقٕح انًؤثشح ػهى انجسى ثبثزخ  ٔركٌٕ ػكس ارجبِ انحشكخ ألٌ شؼبع رغٍش انسشػخ ثبثذ اي نًٓب َفس  -5

 انخصبئص.

  

M4 M3 M2 M1 انموضع 

0.4 0.3 0.2 0.1  

 t (s )انزمن

3 5 7 9  

 V(m/s)انسزعح 

 4 4  ∆V(m/s) 

 إتجاه الحركة

M0 M1 M2 M3 M4 M5 

V2 

V1 

∆V2    V3 

F 
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V= f(t)سسى انجٍبٌ  -6

  

 اسزُزبج يٍ انجٍـــبٌ: -7

 t=0   ًْ:      V0=9.5m/sسشػخ انًزحشك ػُذ انهحظخ     - أ
          M5 ًْ :               V5= 1m/sسشػخ انًزحشك ػُذ انًٕضغ   - ة

 t= 5.5 s     : نحظخ اَؼذاو سشػزّ ًْ  -جـ   

 M5انى   M0انًسبفخ انزً ٌقطؼٓب انًزحشك يٍ  -د    

 :اوال نحسة مساحح شثه انمنحزف    

 

   
 االرتفاع (انقاعدج انصغزى انقاعدج انكثزى  )

 
 
(     )     

 
    

 انمعطي تانمسطزج ثم نستعمم سهم انزسم 5M و 0M نحسة انمسافح تين ثانياً     

d(M0  M5)= 15 cm * 3 =0.2*15   = انسهى m:  ٌإر    

 

 

 
            الاس تاذ: بلعرييب محمد  
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