
 ربما والداك لم يقدما لك ما تريد لكن تأكد بأنهما قدما لك ما يملكان

           : االربعاء                                  الجزائر –الدويرة – محمد زيتونيثانوية  

  ع ت    :مـسـقــال    تجريبية                                         ثانوي علوم  الثانية السنة 
 

 دةـة واحـاعـسـ: دةــمــال          العلوم الفيزيائية                     مادة:  في للثالثي األول األولالفرض 

 

   : (ن 80 )التمرين األول 

 ;    (2)محرك , ( 1)عمود كهربائي : لديك األدوات األتية 

 ( . 6)خيط,  (5)قاطعة ,(4)أسالك التوصيل, ( 3)جسم 

 (تركيب )انجز مخططا  المقابلة باستعانة باألدوات -1

 . تسمح برفع الجسم  لدارة الكهربائية       

 .المنجز مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لذالك التركيب  -2

 . لذالك التركيب المنجزمثل السلسلة  الطاقوية الموافقة  -3

 : انطالقا من السكون نرفع الجسم   -4

 . حيث نوقف الرفع  Bعلى سطح االرض الى الموضع Aمن موضع 

 ( :االرض+ الجسم ) ةباعتبار الجمل -

 ؟ Aماهو شكل طاقة الجملة في الموضع  - أ

  ؟ Bماهو شكل طاقة الجملة في الموضع  - ب

  ؟ماهو نمط التحويل الحادث  - ج

 .  Bو  Aمثل الحصيلة الطاقوية للجملة بين  الموضعين  - د

)احسب عمل الثقل( الجسم )باعتبار الجملة  -5 )
A B

pw


 .نوعهوحدد  Bو  Aالموضعين  بين 

19.8    :  يعطى .g N Kg    , 200كتلة الجسمm g  ,1.5AB m  . 

 :   (ن 21)  التمرين الثاني 

5ABتنحدر بدون سرعة ابتدائية من أعلى مستوي مائل املس طوله  mنترك عربة صغيرة كتلتها  - m  , يصنع 

 (  1-الشكل )مع المستوي االفقي  زاوية 

 باستعمال تجهيز مناسب يمكننا من حساب الطاقة الحركية

 .  Bللعربة عند الموضع 

 عدة مرات بحيث في كل مرة نغير  نكرر هذه التجربة

 ونسجل قيمة الطاقة الحركية عند  زاوية الميل 

)  Bالموضع 
BCE) ,تسمح النتائج المتحصل عليها من 
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1 -الشكل  



 ربما والداك لم يقدما لك ما تريد لكن تأكد بأنهما قدما لك ما يملكان

  

sin)رسم البيان  )
BCE f   الممثل لتغيرات الطاقة الحركية

BCE  بداللةsin  (2-الشكل) 

 .  Bو   Aبين الموضعين( عربة)للجملة مثل الحصيلة الطاقوية  -1

2-  

 .BوAبين الموضعين(عربة)اكتب معادلة انحفاظ الطاقة للجملة  -أ

استنتج العبارة النظرية لـ  - ب
BCE بداللةm  وg  وAB  وsin  . 

 . اكتب معادلة البيان  -3

انطالقا من العبارة النظرية لـ  -4
BCE  البيانو معادلة:  

 :أنبين  - أ
.

a
m

g AB
  , حيثa  هو ميل البيان . 

 . mاحسب  - ب

 : اعتمادا على البيان  -5

اوجد قيمة الطاقة الحركية  - أ
BCE  30الموافقة لحالة   . 

 .في هذه الحالة (  Bسرعة العربة عند النقطة ) BVاستنتج قيمة السرعة  - ب

110:  يعطى .g N Kg  

 

 

 إخــــلــــف: المادة ستاذ أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-الشكل  
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