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الوقت
نظافة الورقة

التمرين األول (8ن)
 - 1أجب بصحيح أو خطأ بوضع عالمة في الجدول أسفله :
صحيح

مسار نقطة من باب يدور حول محور ثابث هو مسار مستقيمي.
تكون الحركة متغرية إذا كانت متسارعة أو متباطئة
للتوازن جسم خاضع لقوتني يجب أن يكون لهاتني القوة منحنيني متعاكسني و نفس خط التأثري و نفس الشدة.
الوحدة العاملية لقياس ثابثة الثقالة هي N/g
 - 2امأل الفراغ بمايناسب :

خطأ

املسافة املقطوعة هي جداء  ...........................يف ..............................

0.5ن
0.5ن
0.5ن
0.5ن
2ن

للحد من حوادث السري يستعمل رجال الرشطة  ........................وهو جهاز يقيس ..............................
 - 3صل بسهم

تابثة الثقالة أو الجاذبية

مقدار فيزيايئ ثابث

0.5ن

شدة الوزن

مقدار فيزيايئ متغري

0.5ن

 - 4امأل الفراغ بما يناسب
الكتلة
3 kg
100 kg
..................................

التمرين الثاين (8ن)

شدة الوزن
..................................
4000 N
81.5 N

التمرين الثالث (4ن)

اإلجابة خلف الورقة

نعترب كرة قدم معلقة يف خيط يف حالة توازن ،
حيث كتلتها هي  600غرام .
0.5ن  - 1أجرد القوى املطبقة عىل الكرة.
2ن  - 2أحسب شدة القوة املطبقة من طرف جاذبية
األرض ،علام أن شدة الثقالة هي g=10N/kg
1ن  - 3أذكر مبدأ توازن جسم خاضع لقوتني.
...........................................................................
.........................................................................
...........................................................................
2ن ..........................................................................
 - 4بتطبيق مبدأ توازن جسم خاضع لقوتني ،أذكر
مميزات كل قوة مستعينا بجدول.
1ن  - 5مثل القوى املطبقة عىل الكرة (استعمل السلم

شدة الثقالة
10 N/Kg
..................................
1.63 N/Kg

1ن
1ن
1ن

القمر الصناعي الساكن أو
الساتل الساكن satellite
 géostationnaireي ٌدور حول
األرض بنفس منحى حركتها

RT

ويقٌطع دورة كاملة خالل
 ،24hي ٌبدو هذا الساتل ساكنا

h

بالنسبة إىل مالحظ ي ٌوجد عىل
سطح األرض.

 - 1ماذا ميٌثل املالحظ بالنسبة لهذا الساتل؟

 - 2إذا علمت أن شعاع الكرة األرضي ٌة هو  RT=6400kmو أن الساتل
1cm
3N

)

1.5ن  - 6يقدف العب الكرة قتقطع املسافة  40مرت خالل ثانيتني ،أحسب رسعة
الكرة بالوحدة العاملية ،ثم بالوحدة km / h

ي ٌوجد عىل ارتفاع h=35800kmبالنسبة إىل سطح األرض .أحسب شعاع
املسار الدائري لحركة الساتل.

 - 3احسب املسافة املقطوعة من طرف الساتل خالل 24h
 - 4استنتج قي ٌمة الرسعة املتوسطة للساتل.

0.5ن
0.5ن

1.5ن
1.5ن

