
أزٌالل - ًتٌدل –ثانوٌة المختار السوسً االعدادٌة  ن  

:  ذ: حسن اخٌـــــــاط   _  ساعة واحدة  االنجازمدة   
فً مادة الفٌزٌاء 2الدورة  – 2كتابً محروس  فرض  

/....../.......2017تارٌـــــخ التمرٌر:  

 ........................االسم الكامل:.......................

......الرقم:.... –.... ...القسم:....  

 التمرٌن األول: )8نقط(

 (11×ن0,25) :امأل الفراغ بما يناسب(1

ثابتة . ...............تبقى  بٌنما.........صلب من سطح األرض إلى سطح القمر ٌتغٌر..... عند انتقال جسم-  

...................و.................هً ...... ٌتمٌز بأربع ممٌزات ......نقرن بكل تأثٌر مٌكانٌكً مقدار فٌزٌائً ٌسمى... -  

   .....................و..................و....

 ................منحاه من....... ..بـ..... الجسم و نرمز له .........مً القوة عن بعد التً تطبقها األرض على جسم بـ..نس -

   إلى .......................... 

 (6×ن0.5) الاثباثات التالية:أجب بصحيح أو خطأ على (2

ٌتعلق بالمكان .............. شدة مجال الثقالة مقدار فٌزٌائً ال 

مركز ثقل التماس الموزع نقطة التأثٌر هً  فً حالة……….G 

بر عن شدة وزن جسم صلب بالعالقة ٌع:P=m×g ............ 

المنحى.........ع لقوتٌن فإن للقوتٌن نفس جسم خاض فً حالة توازن 

.......... كتلة نفس الجسم فً مدٌنتً دمنات و بارٌس متساوٌتٌن 

 ط الثانً للتوازن بالعالقةعن الشر رٌاضٌاٌعبر :….F1+F2=0.... 

 .........................................................................ن1ثوازن جسم خاضع للقوثين: بشرط  ذكر(4

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

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

 ن0.5:قوةشدة القيس كل من الكتلة و مبا ن( 5
.............................................................................................................................. 

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

 

 (ن1 )  (Sوزن الكرٌة )  Pد ممٌزات القوة حد2) 

  المنحى:.................................................. –:........................... التأثٌر نقطة -

  خط التأثٌر:...................................................... –الشدة:........................... -

 (Sبها خٌط دٌنامومتر على الكرٌة ) ()ٌطبق التً ٌؤثر Tالقوة  ممٌزات، استنتج، معلال جوابك 3)

تعلٌل:...............................................................................................................

(ن1.5)..............................................................................................................

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

  .........................................المنحى:............. –نقطة التأثٌر :........................... -

 ......................................................خط التأثٌر:......... –الشدة:...................... -

 ...........................................................شدة مجال الثقالة فً مكان التجربة : gاستنتج قٌمة 4) 

 ن1..................................................................................................................

ن0.5 …..……….. ...........................................استنتج المكان الذي أنجزت فٌه هذه التجربة:  

(5 

 

 

و   T  ن(2)                                  مبالسل  P القوتٌن  مثل على الشكل السابق (6  

 صل كل مقدار فٌزٌائً بوحدته( 3

 (3×ن0.25) العالمٌة:

 
 

 نقط(8التمرٌن الثانً: )

 استعمال دٌنامومتر أحد التالمٌذ على أستاذهلتحدٌد قٌمة شدة الثقالة تجرٌبٌا ، اقترح 

 كما هو ممثل فً الشكل جانبه.( m=447 .7g)( كتلتها S) وكرٌة

 حٌث تكون الكرٌة فً حالة توازن.     

 

 ن1.5 (Sأجرد القوى المطبقة على الكرٌة )/ 1-1 (1

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

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

  ن0.5   بعد. صنفها الى قوى التماس وقوى عن/ 1-2

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

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

  

 

3المختبر  2المختبر   1المختبر    المكان 

 (N/Kgشدة الثقالة بـ ) 808. 9 9.838 9.828

 

 نقط(4التمرٌن الثالث: )

 الغامض،ٌعلم الكثٌر منا أن رواد الفضاء ٌعودون لألرض ومعهم الكثٌر من الحقائق عن العالم الخارجً 

 ." .... كوكبكل على سطح شدة مجال الثقالة  قٌم وتنقل بسهولة و القفز لمسافة طوٌلة ... " من بٌن الحقائق

  امتعته ،  معهحمالبرحلة الى أحد الكواكب اد الفضاء ورأحد قام    

 803.6N  وشدة وزنه  g 82000 تساوي كتلة رائد الفضاء و أمتعته على كوكب

 الفٌزٌائً المقدار استخرجلمعطٌات الجدول للنص و من خالل قراءتك .1

 ....................؟ ن1.25فً القمر بسهولة قفزال على الرائد الذي ساعد

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

 حدد الكوكب الذي أنجزت على سطحه هذه القٌاسات ،معلال جوابك.2

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

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

 ن 2.75       ................................................................................

 معطٌات :

 الكواكب األرض    عطارد الزهرة القمر

1.63 9.82 9.83 9 .80 
  gشدة مجال الثقالة 

 (N/Kgبـ )

 

 

1cm             2.2N      


