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  العلوم الفیزیائیةمادة في  1فرض كتابي رقم 
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  2013 / 2014 : الدراسیة السنة 
  :النقطة 

 )نقط 8(   :األولالتمرین   
المدة  - قطعھا –شوه ی –مستقیمیة  – حركة - السرعة المتوسطة  –سكون  - مرجعال -مسارال: سبأتمم الفراغ بما ینا-1
 .یحرك -المسافة -دائریة   -
  

  ........................................خر یسمىأو سكونھ بجسم أـ یتعلق وصف حركة جسم أ
و  یكون دائري الشكل في حالة حركة ........................یسمى مجموع المواضع المحتلة من طرف جسم في حركة بـ ب ـ

 ..........................زاحةإو مستقیما في حركة ..........................زاحةإ
  .الزمنیة............ على...........التي تم.............بحساب خارج قسمة  .....................ج ـ تحدد

  :ان د ـ یمكن لتاثیر میكانیكي
 ..........................یبقي جسم في حالة أو ،جسم...............وأجسم،..............و یغیرأجسم،...............

  
 :   أجب بصحیح أو خطأ  .2
     ............................تابثة خالل الزمن  تكون الحركة منتظمة إذا كانت السرعة -
 ...................خالل الزمن   سرعة في تناقصإذا كانت ال متسارعة تكون الحركة -
 ........................خالل الزمن   متباطئة إذا كانت السرعة في تزاید تكون الحركة -
 .......................……مستقیمي لعقرب الساعة أثناء حركتھ مسار  -

 
  .أعط أربعة من اسباب حوادث السیر  )3

    .....................................؛ ..................................؛ ..................................؛  ..................................
 .؟ منھا ما ھي الحلول المناسبة للحد )4

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  
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 )طنق 8(   :الثانيالتمرین   
  .یتحرك داخل القطار Aوالمراقب ,جالس داخل القطار Cوالشخص ,واقف في المحطة والقطار یتحرك  Bنعتبر الشخص - 1

  :املء الجدول التالي بما یناسب 

  الشخص                    

  المرجع

 Cالشخص   Aالشخص   Bالشخص 

  ..................................  ...................................  .................................  القطار

  ..................................  ...................................  ................................  المحطة

  : الزمن بداللة لجسم اتناء سقوطھ المقطوعة المتتالیة المسافات التالي الجدول في نسجل - 2
  

  t ( s  0  0.1  0.2  0.3  0.4  0.5 الزمن
 المسافات
  ( m ) المقطوعة

0  0.05  0.25  0.5  0.85  1.95  

 .............................................................……………………… سقوطھ؟ خالل الجسم بھا یقوم التي الحركة نوع ھو ما .أ
  ؟ km/h ب ثم m/s ب s 1.5 و s 1.1 اللحظتین بین للجسم المتوسطة السرعة احسب . ب

…………………………………………………........................................................................................... 
................................................................................................................................................................  

 ؟ km/h ب ثم m/s ب s 1.0 و s 1.3 اللحظتین بین للجسم المتوسطة السرعة احسب . ت
………………………………………………………………….......................................................................

.............. ..................................................................................................................................................  
 اجابتك؟ علل الحركة؟ طبیعة حدد . ث

……………………………........................................................................................................................  
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   )نقط  4(  :الثالثالتمرین   
  .تعود معظم حوادث السیر في المغرب إلى االفراط في السرعة، وعدم احترام عالمات تحدید السرعة

  :توجد العالمة الممثلة في الشكل األخیر  توروك في مدخل
  ..............................................................................على ماذا تدل ھذه العالمة ؟  - 1

.....................................................................................................................  
  .min 1في مدة  1200mمسافة قطعت ) أي بعد تجاوز العالمة السابقة(عند دخول سیارة إلى توروك  - 2
ھل احترم سائق ھذه السیارة ما تشیر إلیھ العالمة ؟   - أ   

..................................................................................................................................................................................  
  ...............................: ...........................................................................................................................علل جوابك  -ب   

    هللا شاء إن بالتوفیق 
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