
 

 السنة الثالثة إعدادي مادة العلوم الفيزيائية :الثانوية اإلعدادية

  1فرض محروس رقم  االسم والنسب: .................................. 

 الدورة الثانية

 2018-2017السنة الدراسية : 

 ...: ............القسم

 الفوج : .............

 مدة اإلنجاز : ساعة 
لنقطة :  ا

⬚

𝟐𝟎
 

 

 نقط(  8) التمرين األول:

 ن( 4) مأل الفراغ بما يناسب:ا -1

 ... جسم ما، يجب اختيار جسم آخر يسمى ...................... ألن الحركة والسكون مفهومان ..................لدراسة حركة أو ........ -

 

 ................تصنف التأثيرات الميكانيكية إلى صنفين: تأثيرات ............... وتأثيرات  -

 

 الدوران. محور طه مسارات دائرية ممركزة حوليكون الجسم في حالة حركة ....................... حول محور ثابت، إذا كان لجميع نق -

 

 يمكن لتأثير التماس المطبق على جسم أن يكون تأثير تماس.............. أو تأثير تماس ................. -

 

 ن(2,5) :أجب بصحيح أو خطأ -2

 ...................                 .                 يحدد عداد سرعة السيارة سرعتها المتوسطة -

 ...................             تكون السرعة منتظمة إذا كانت السرعة تتزايد أثناء الحركة.     -

 ................... ن يكون في حالة سكون او في حركة حسب الجسم المرجعي. يمكن لجسم ا -

 ...................                تتعلق مدة رد فعل السائق بالحالة الميكانيكية للسيارة.           -

 ...................                    مسافة الكبح ومسافة رد الفعل.مجموع  مسافة التوقف هي -

 

 ن(1,5) أمام اإلجابة الصحيحة: (X)ضع عالمة  -3

 دة العالمية للسرعة المتوسطة هي:الوح -

⎕    𝑘𝑚 ℎ⁄                       𝑚 𝑠  ⁄ ⎕                          ⎕    𝑘𝑚 𝑠⁄ 

 يعبر عن السرعة المتوسطة بالعالقة: -

⎕   𝑉 = 𝑑 × 𝑡                  ⎕    𝑉 =
𝑡

𝑑
                      ⎕    𝑉 =

𝑑

𝑡
 

 ون دائما:كالتأثيرات الميكانيكية ت -

⎕                         مموضعة⎕                          موزعة⎕   مموضعة ومزعة 

 ن(8) التمرين الثاني:

𝑑قطعت حافلة مسافرين طريقا مستقيميا طوله  = 1400 𝑚  بسرعة ثابتة خالل مدة زمنية𝑡 = 1 min 10 𝑠  . 

𝑘𝑚 60هي  موح بها لقطع هذه الطريقالسرعة القصوى المس ℎ⁄. 

 ................................................................................................................. جوابك معلال طبيعة حركة الحافلةحدد  -1

 ......................................................................................... اعط تعبير العالقة التي تمكن من حساب السرعة المتوسطة. -2

𝑚)أحسب السرعة المتوسطة للحافلة ب  -3 𝑠⁄ ). ........................................................................................................ 



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

𝑘𝑚)حافلة ب المتوسطة للسرعة الاستنتج  -4 ℎ⁄ )........................................................................................................ 

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

 ..........................علل جوابك...................................................... ؟فة سير أثناء مرروه بهذه الطريقلئق مخاهل ارتكب السا -5

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

 

𝑉بسرعة  حافلة سيرهات التابع   = 22 𝑚 𝑠⁄  60، فجأة شاهد السائق على بعد 𝑚 يعبر الطريق فلم يتمكن من الضغط على الفرامل إال بعد مرور  كلبا

𝑡𝑅)مدة رد فعل السائق  الكلب ثانية واحدة من رؤيته = 1𝑠 .) 

 ....................................................................................... 𝑡𝑅المسافة التي تقطعها خالل مدة ردة الفعل  𝑑𝑅أحسب بالمتر  -6

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

𝑑𝐹قطعتها الحافلة أثناء الفرملة هي علما أن المسافة التي  -7 = 30 𝑚  أحسب ،𝑑𝐴 .مسافة توقف الحالة ......................................... 

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

 ........................................................................................................أم ال؟ علل جوابك. هل ستصدم الحافلة الكلب -8

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

 ن(4) :التمرين الثالث

 حامل كما يبين الشكل جانبه.نعلق كرة بواسطة خيط مثبت على 

 هل الكرة في حالة سكون أو في حالة حركة بالنسبة لسطح األرض؟ -1

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

 أجرد القوى المطبقة على الخيط وصنفها إلى قوى التماس وقوى عن بعد. -2

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

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

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

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

 عين من بين هذه القوى، القوى المموضعة والقوى الموزعة. -3

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

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

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

 فتسقط الكرة على سطح األرض.بواسطة مقص نقطع الخيط 

𝑉𝑚نعتبر أن السرعة المتوسطة للكرة أثناء سقوطها هي  = 0,5 𝑚 𝑠⁄ 

 المسافة بين الكرة وسطح األرض.  𝑑حدد  -1

𝑡علما المدة بين لحظة انقطاع الخيط ولحظة ارتطامها باألرض هي  = 2𝑠.  نذكر ان تعبير السرعة المتوسطة هي 𝑉𝑚 =
𝑑

𝑡
. 

 

 

 

 



 السنة الثالثة إعدادي مادة العلوم الفيزيائية :الثانوية اإلعدادية

 ...: ............القسم

 

 1رقم  تصحيح الفرض المحروس
 

 2018-2017السنة الدراسية : 

 الدورة الثانية مدة اإلنجاز : ساعة الفوج : .............

 

 نقط(  8التمرين األول: )

 ن( 4مأل الفراغ بما يناسب:) ا -4

 نسبيان. والسكون مفهومانألن الحركة  الجسم المرجعيآخر يسمى  جسم ما، يجب اختيار جسم سكون لدراسة حركة أو -

 

 عن بعد.وتأثيرات التماس  ى صنفين: تأثيراتالتأثيرات الميكانيكية إلتصنف  -
 

 حول محور ثابت، إذا كان لجميع نقطه مسارات دائرية ممركزة حول نفس محور الدوران.دوران يكون الجسم في حالة حركة  -
 

 موزع.أو تأثير تماس  مموضع مطبق على جسم أن يكون تأثير تماسيمكن لتأثير التماس ال -

 

 ن(2,5أجب بصحيح أو خطأ: ) -5

 خطأ.                                  يحدد عداد سرعة السيارة سرعتها المتوسطة -
 خطأ             تكون السرعة منتظمة إذا كانت السرعة تتزايد أثناء الحركة.     -
 صحيح سم المرجعي. يمكن لجسم ان يكون في حالة سكون او في حركة حسب الج -
 خطأ د فعل السائق بالحالة الميكانيكية للسيارة.                         تتعلق مدة ر -
 صحيحمسافة التوقف هي مسافة الكبح ومسافة رد الفعل.                               -

 

 ن(1,5) أمام اإلجابة الصحيحة: (X)ضع عالمة  -6

 الوحدة العالمية للسرعة المتوسطة هي: -
⎕    𝑘𝑚 ℎ⁄                       𝑚 𝑠  ⁄ 𝑿                          ⎕    𝑘𝑚 𝑠⁄ 

 يعبر عن السرعة المتوسطة بالعالقة: -

⎕   𝑉 = 𝑑 × 𝑡                  ⎕    𝑉 =
𝑡

𝑑
                      𝑿    𝑉 =

𝑑

𝑡
 

 ون دائما:كت عن بعد التأثيرات الميكانيكية -
⎕                         مموضعة𝑿                          موزعة⎕   مموضعة ومزعة 

 ن(8التمرين الثاني: )

𝑑 مستقيميا طوله طريقاقطعت حافلة مسافرين  = 1400 𝑚  بسرعة ثابتة ، قطع هذه المسافة في مدة زمنية𝑡 = 1 min 10 𝑠 موح القصوى المس السرعة

𝑘𝑚 60هي  بها لقطع هذه الطريق ℎ⁄. 

 . مستقيمي و سرعة الحافلة ثابتة، ألن المسار حركة الحافلة مستقيمية منتظمة علل جوابك.حدد طبيعة حركة الحافلة.  -1

𝑽𝒎العالقة هي :  اعط تعبير العالقة التي تمكن من حساب السرعة المتوسطة.  -2 =
𝒅

𝒕
 

𝑚)أحسب السرعة المتوسطة للحافلة ب  -3 𝑠⁄.  

𝑽𝒎                                 حساب السرعة المتوسطة :  =
𝟏𝟒𝟎𝟎 𝒎

𝟏×𝟔𝟎+𝟏𝟎
= 𝟐𝟎 𝒎 𝒔⁄ 

𝑘𝑚)استنتج سرعة الحافلة ب  -4 ℎ⁄ ). 

𝑽𝒎 = 𝟐𝟎 × 𝟑, 𝟔 = 𝟕𝟐 𝒌𝒎 𝒉⁄  

 ؟ علل جوابك.أثناء مرروه بهذه الطريقفة سير لهل ارتكب السائق مخا -5
𝑉𝑚)سرعة الحافلة ألن  فةلارتكب السائق المخا نعم  = 72 𝑘𝑚 ℎ⁄ 𝑘𝑚 60أكبر من السرعة المسموح بها  ( ℎ⁄ . 

 

𝑉تابعت الحافلة سيرها بعد خروجها من القرية بسرعة    = 22 𝑚 𝑠⁄  60، فجأة شاهد السائق على بعد 𝑚 يعبر الطريق فلم يتمكن من الضغط على  كلبا

𝑡𝑅الفرامل إال بعد مرور ثانية واحدة من رؤيته )مدة رد فعل السائق  = 1𝑠 .) 

 .𝑡𝑅المسافة التي تقطعها خالل مدة ردة الفعل  𝑑𝑅أحسب بالمتر  -6

𝑉 =
𝑑𝑅

𝑡𝑅
  



𝒅𝑹 = 𝑽. 𝒕𝑹 

𝒅𝑹 = 𝟐𝟐 𝒎 𝒔⁄ × 𝟏𝒔 = 𝟐𝟐 𝒎 

𝑑𝐹علما أن المسافة التي قطعتها الحافلة أثناء الفرملة هي  -7 = 30 𝑚  أحسب ،𝑑𝐴  .مسافة توقف الحالة 

𝒅𝑨 = 𝒅𝑹 + 𝒅𝑭 

𝒅𝑨 = 𝟐𝟐 + 𝟑𝟎 = 𝟓𝟐 𝒎 

 

 .أم ال؟ علل جوابك هل ستصدم الحافلة الكلب -8

𝑑بما ان المسافة بين الكلب والسائق  = 60 𝑚  أكبير من مسافة التوقف𝑑𝐴 = 52 𝑚 بالتالي و لحافلة قبل ان تصل إلى الكلب، إذن ستتوقف ا

 لن تصدمه.

 ن(4التمرين الثاني: )

 نعلق كرة بواسطة خيط مثبت على حامل كما يبين الشكل جانبه.

 أو في حالة حركة بالنسبة لسطح األرض؟هل الكرة في حالة سكون  -2
 بالنسبة لسطح األرض. سكونالكرة في حالة 

 وصنفها إلى قوى التماس وقوى عن بعد. أجرد القوى المطبقة على الكرة -3
 :وهما تخضع الكرة إلى تأثيرين ميكانيكيين

 تأثير الخيط على الكرة: تأثير التماس. -
 : تأثير عن بعد.تأثير األرض )الجاذبية( -

 عين من بين هذه القوى، القوى المموضعة والقوى الموزعة. -4
 .وضعمم رتأثيتأثير الخيط:  -
 .موزعتأثير األرض تأثير  -

 فتسقط الكرة على سطح األرض.بواسطة مقص نقطع الخيط 

𝑉𝑚نعتبر أن السرعة المتوسطة للكرة أثناء سقوطها هي  = 0,5 𝑚 𝑠⁄ 

 المسافة بين الكرة وسطح األرض.  𝑑دد ح -5

𝑡الخيط ولحظة ارتطامها باألرض هي  اعبين لحظة انقطعلما المدة  = 2𝑠. 

𝑉𝑚 =
𝑑

𝑡
 

𝒅 = 𝑽𝒎. 𝒅 

𝒅 = 𝟎, 𝟓 𝒎 𝒔⁄ × 𝟐 𝒔 

𝒅 = 𝟏𝒎 

𝑉𝑚 =
𝑑

𝑡
 

 


