ثاًْٗت البحتشٕ
ر :هحوذ كاجت
التمرين : 1
.1
)a
)b
)c
.2
.3

الوغافت ب٘ي صاكْسة ّ توكشّث ُٖ ، 18 kmعائق دساجت ًاسٗت ٗقطع ُزٍ الوغافت فٖ
هذة صهٌ٘ت قذسُا  30دق٘قت.
حذد طب٘عت هغاس حشكت الذساجت الٌاسٗت ّ ًْع حشكتِا؟علل جْابك؟
حذد الوذة الضهٌ٘ت الوغتغشقت بالغاعت ). (h
أحغب الغشعت الوتْعطت للذساجت بالْحذة  km/hثن بالْحذة . m/s
تقطع ع٘اسة ًفظ الوغافت ( )18 kmبغشعت هتْعطت تغإّ . 72 km/hأحغب الوذة
الضهٌ٘ت التٖ تغتغشقِا الغ٘اسة لقطع تلك الوغافت.
قبل تْقف الغ٘اسة قام هصْس بأخز صْس هتتال٘ت تفصل ب٘ي كل صْسة الوذة . 0.5 s
كوا توثل الصْسة أعفلَ.

حذد طب٘عت حشكت الغ٘اسة هعلال جْابك؟
التمرين :2
ًعلق كشة حذٗذٗت بْاعطت خ٘ط هشتبط بجِاص لق٘اط القْة ،كوا ٗوثل الشكل جاًبَ.
 .1أجشد القْٓ الوطبقت علٔ الكشٗت الحذٗذٗت ؟
 .2صٌف ُزٍ القْٓ إلٔ قْٓ تواط ّ قْٓ عي بعذ؟
 .3ها اعن الجِاص الزٕ ٗوكٌٌا هي ق٘اط شذة القْة؟
 .4هاُٖ الْحذة الوغتعولت لق٘اط شذة القْة؟ ّها ُْ سهضُا؟
 .5حذد ق٘وت شذة القْة الوطبقت هي طشف الخ٘ط علٔ الكشٗت؟
A
 .6ركش بششّط تْاصى جغن خاضع إلٔ قْت٘ي؟
 .7اعتٌتج ق٘وت شذة ّصى الكشٗت ؟
التمرين :3
ٌوضح الشكل التالً مسار نقطة  Aفً حركة خالل مدد زمنٌة متتالٌة مقدارها. 0.5s :
 .1حدد طبٌعة مسار ونوع وطبٌعة حركة النقطة  ،Aمعلال جوابك؟
 .2احسب  Vmالسرعة المتوسطة للنقطة  Aعند انتقالها من الموضع  A1إلى الموضع . A3
ٌ .3قطع الضوء فً الفراغ مسافة  300000kmفً كل ثانٌة.
 .4حدد سرعة الضوء بـ  km/sثم بـ . m/s
 .5احسب المسافة بٌن األرض و الشمس علما أن الضوء ٌقطع هذه المسافة فً 8دقائق.
 .6أحسب المدة الزمنٌة التً ٌقطع فٌها الضوء المسافة . 4500000km
التمرين :4
عند مدخل قرٌة ،تحدد عالمة طرقٌة السرعة القصوى المسموح بها فً  . 50 km/hعند
الخروج من القرٌة توجد عالمة نهاٌة المنع .تفصل بٌن العالمتٌن المسافة ،1200 mقطعتها
سٌارة خالل دقٌقة واحدة.
 .1ما السرعة المتوسطة للسٌارة.
 .2هل تم تجاوز السرعة المسموح بها داخل القرٌة؟
 .3قطع سائق دراجة نارٌة نفس المسافة السابقة خالل دقٌقتٌن.
أ .ما سرعته المتوسطة؟
ب .هل ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المسموح بها داخل القرٌة؟
ت .ما القدار الذي ٌقٌسه رادار مراقبة السرعة؟
التمرين :5
تتحرك سٌارة بسرعة  .100 km/hبعد تأكد السائق من خلو الطرٌق ،تجاوز حافلة تسٌر
بسرعة . 80km/h
ٌساوي طول الحافلة . 12m
 .1احسب سرعة السٌارة بالنسبة للحافلة بالوحدة. km/h
 .2عبر عن هذه السرعة بـ . m/s
 .3احسب مدة التجاوز.
التمرين :7
فً حلبة سباق للدراجات ،تم التقاط صورة لمتسابقٌن ( )1و ( ، )2األول عند الموضع  Aو
اآلخر أمامه عند الموضع  ، Bوتفصلهما المسافة .d=10 m
ما المدة الزمنٌة التً ٌستغرقها المتسابق ( )1لٌلحق بالمتسابق ( ،)2علما أن سرعته هً
ضعف سرعة هذا األخٌر ،و أن سرعة المتسابق ( )2هً . 20 km/h
التمرين :8
الساتل الساكن (قمر اصطناعً) بالنسبة إلى األرض هو ساتل ٌدور حول األرض بنفس
منحى حركتها وٌقطع دورة كاملة خالل . 24h
ٌبدو هذا الساتل ساكنا بالنسبة إلى مالحظ ٌوجد على سطح األرض.
 .1ماذا ٌمثل المالحظ بالنسبة لهذا الساتل؟
 .2إذا علمت أن شعاع الكرة األرضٌة هو RT=6400kmو أن الساتل ٌوجد على ارتفاع
 h=35800kmبالنسبة إلى سطح األرض .أحسب شعاع المسار الدائري لحركة الساتل
 .3احسب المسافة المقطوعة من طرف الساتل خالل . 24h
 .4استنتج قٌمة السرعة المتوسطة للساتل.

الف٘ضٗاء ّ الك٘و٘اء :الحشكت ّ الغكْى
علغلت سقن  1الذّسة الثاً٘ت
التمرين :9
نعلق جسما ( )Sفً الطرف الحر لخٌط دٌنامومتر
مدرج بالنٌوتن ( )Nكما ٌبٌن الشكل التالً:
 )1اجرد القوى المطبقة على الجسم (.)S
 )2اذكر ممٌزات كل قوة؟
مثل القوى المطبقة من طرف الخٌط على
الجسم ( )Sبالسلم 1cm  2 N :
التمرين :10
الكرٌة جانبه فً توازن.
 .1أجرد التأثٌرات المطبقة على الكرٌة ،وصنفها إلى تأثٌر تماس
و تأثٌر عن بعد.
 .2من بٌن التأثٌرات المطبقة على الكرٌة ،ما هً ذات التأثٌر
A
المموضع و ذات التأثٌر الموزع.
 .3حدد الممٌزات المعروفة للقوة التً ٌطبقها الخٌط على الحلقة.
التمرين :11
نعتبر التركٌب التالً:
مغنطٌس مثبت

كرٌة فالذٌة

خٌط
كرٌة

خٌط مدود

 .1أجرد القوى المطبقة على الكرٌة ،وصنفها إلى قوى تماس و قوى عن بعد.
 .2مثل القوة األفقٌة 𝐹 التً ٌطبقها المغنطٌس على الكرٌة فً النقطة Aمع العلم أن
شدتها تساوي  . 0.2Nمستعمال السلم. 1𝑐𝑚 → 0.1 𝑁 :
 .3مثل بنفس السلم القوة  Tالتً ٌطبقها الخٌط على الكرٌة ،علما أن شدتها تساوي شدة
القوة 𝐹 .
التمرين :12
ٌمثل الشكل أسفله حلقة خفٌفة فً توازن ،حٌث ٌشٌر الدٌنامومتر إلى شدة تساوي. 3N
دٌنامومتر

حلقة

خٌط

 .1أجرد القوى المطبقة على الحلقة ،وصنفها إلى قوى تماس و قوى عن بعد.
 .2حدد الممٌزات المعروفة للقوى المطبقة على الحلقة.
 .3ماذا ٌمكن القول عن شدة وزن الحلقة ،مقارنة مع شدة كل من تأثٌري الخٌط و
الدٌنامومتر.
 .4استنتج شدة القوة التً ٌطبقها الخٌط على الحلقة .علل جوابك.
 .5مثل جمٌع قوى التماس المطبقة على الحلقة ،مستعمال السلم1𝑐𝑚 → 1.5 𝑁:
التمرين :13
نعلق كرة حدٌدٌة شدة وزنها  0.6Nبواسطة خٌط ،كما ٌبٌن الشكل:
 .1أجرد القوى المطبقة على الكرٌة ،و صنفها إلى قوى تماس و قوى
عن بعد.
خٌط
 .2حدد ممٌزات 𝑃 وزن الكرٌة.
 .3استنتج ممٌزات القوة المطبقة من طرف الخٌط على الكرٌةA ،
ومثلها بالسلم. 1𝑐𝑚 → 0.3 𝑁 :
كرٌة
 .4ما هً كتلة الكرٌة  mبالكٌلوغرام؟
التمرين :14
ٌمثل الشكل جانبه جسم صلب ) (Sمتجانس شد وزنه  ، P=20Nفً حالة توازن معلق
بواسطة خٌط.
 .1اعط شروط توازن الجسم )(S؟
 .2أجرد القوى المطبقة على الجسم )(S؟
خٌط
 .3حدد ممٌزات هذه القوى ثم مثلها على الشكل ؟
 .4احسب كتلة هذا الجسم  .نعطً شدة مجال الثقالة
على سطح األرض. g=10N/kg :
A
جسم )(S
 .5ما هً كتلة هذا الجسم على سطح القمر؟ علل جوابك؟
التمرين :15
رجل فضاء شدة وزنه  P=686Nعلى سطح األرض ،نعطً شدة مجال الثقالة على
سطح األرض. gT=9.8N/kg :
 .1احسب كتلة رجل الفضاء على سطح األرض؟
 .2ما كتلته على سطح القمر؟ علل جوابك؟
 .3احسب وزنه على سطح القمر؟
نعطً شدة مجال الثقالة على سطح القمر. gL=1.63N/kg
 .4ماذا تستنتج؟

بالتوفيق إن شاء هللا

