
  عشر الثانيقة تقوميية الصف ور
 اخرت االجابة الصحيحة من بني االجابات التالية 

 يتوقف الشغل الذي تبذله قوة منتظمة في إزاحة جسم فقط علي :            -1
مقدار القوة ومقدار اإلزاحة                                             مقدار القوة  
 والمركبة العمودية للقوة علي اتجاه الحركة اإلزاحةمقدار        ومقدار الزاوية بينهما  مقدار القوة ومقدار اإلزاحة 

المعبر عن حركة سيارة تحت تأثير قوي متغيرة خالل الحركة ، ومن المنحني  ( F-x )الشكل المقابل يمثل منحني   -2

 ( يساوي :  jيكون الشغل الذي بُذل علي السيارة بوحدة ) 

     □  25                               □    5000                   □         15000□                                                    20000 

 ال يتوقف الشغل على املسار الذي يسلكه اجلسم             علل

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

 األفقى مع املستوى  300على مستوى أملس مييل بزاوية   400gوضع صندوق خشبى كتلته 

 g = 10 m/s2.اعترب ان عجلة اجلاذبية   cm =AB 150إذا حترك على املستوى املائل مسافة 

 ............................................................ أحسب الشغل الناتج عن وزن الصندوق
 .....................................................نوع الشغل 

  

 اخرت االجابة الصحيحة من بني االجابات التالية 

 أمسك طفل كرة صغيرة بيده وأخرجها من شرفة ) نافذة ( غرفته ثم تركها لتسقط في الهواء ، فيكون الشغل المبذول علي الكرة  -1

 بسبب ثبات قوة جذب األرض للكرة  صفرا أثناء سقوطها نحو األرض □موجباً بسبب تأثير قوة الجاذبية علي الكرة طالما ظل ممسكاً بها . □

 صفراً طالما ظل ممسكاً بها بسبب انعدام اإلزاحة .□سالباً أثناء سقوطها بسبب نقص ارتفاع الكرة عن سطح األرض .    □

فان الشغل الذي يجب بذله على الطرف االخر لجعلة    N / m 200زنبرك مثبت من احد طرفية ثابت مرونته يساوي  -2

 عن طوله األصلي  يساوي بوحدة الجول   :  cm 4 يستطيل 

            □ 200                                         □   0.2      □                                             0.02       □                                                       2                  

  الشغل املبذول ضد قوي االحتكاك يكون سالبًا . -1  علل

 الشغل كمية عددية   -2

 6mخارج نافذة غرفته فى الطابق الثانى التى ترتفع عن األرض 1.5kg حيمل الولد كرة كتلتها 

 ............................. ما هو مقدار الشغل المبذول على الكرة نتيجة قوة إمساك الولد لها  –أ 
 أفلت الولد الكرة لتسقط تحت تأثير الجاذبية األرضية .  -ب

   g= 10N/kg؟ علما أن مقدار عجلة الجاذبية   3mما هو مقدار الشغل الناتج عن قوة الجاذبية األرضية إذا تحركت الكرة مسافة 
..................................................................................................................................... 

   3mما هو مقدار الشغل االنتاج عن قوة االحتكاك مع الهواء المفروض أنها ثابتة خالل سقوة الكرة مسافة  -ج
 ................................................................................  F= 1Nعلما أن مقدار قوة االحتكاك        

 أحسب الشغل الكلى المبذول على الكرة نتيجة القوى المؤثرة فيها  -د
................................................................................................................................. 

إضافية فى مرحلة ثانية . ما هو مقدار الشغل  𝒄𝐦(𝟔) عن طولة األصلى فى مرحلة أوىل ومن ثم ضغط  𝐜𝐦(𝟐)ضغط زنربكا -

𝐤   املبذول فى خالل عملية الضغط الثانية مقارنة بالعملية األوىل ؟ علما بأن ثابت املرونة االضايف = (𝟏𝟎𝟎)𝐍/𝐦 

 القوة وفقا للرسم البيانى املعطى حني تغري �⃗�أحسب  مقدار الشغل الناتج عن القوة املتغرية  - 

............................................................................................................................ 
 تجاه الموجب البا 2.5mاملس لينزلق مسافة  قوتان تعمالن على صندوق خشبي وضع فوق سطح افقي -

 مع االفقي احسب الشغل الناتج   0150وتصنع زاوية  7N 2Fمع االفقي  030تصنع زاوية  10N 1Fللمحور االفقي 

............................................................................................................................ 
  15mعند دفعها مسافة الشغل  احسبفقي مع المحور اال 040تصنع زاوية  45Nيدفع شخص عربة حديقة بقوة  -

 عن سطح االرض 1mلرفعه  100Nحسب الشغل الذي يجب بذله على حجر وزنه ا
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