
2017/2018: عبد العزیز احمد بن عبد الكریم تاغوزي                                                السنة الدراسیة: متوسطة

03/12/2017: اریخـــــــــــالتمتوســـــــــــــط4: المستوى

نصفساعة و: المدةاألول المحروس في مادة العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا                                             ختباراال

)ن6...........................................................................................(..............: التمرین األول

 نحاسقضیبا من النضعAB فوق حامل عازل بجوار كریة مصنوعة األلمنیوم بواسطة خیط الى حامل دون أن
:كما ھو موضح في الشكل التالي) نحاسال(یلمس القضیب المعدني 

قضیب من الزجاج مشحون ب) النحاس(للقضیب المعدني Aالبدایةنلمس
.q=7.2×10-19Cبشحنة كھربائیة قیمتھا 

.علل إجابتك؟Sالزجاجي أكتسب أم فقد الكتروناتھل القضیب -1
.أحسب عدد اإللكترونات المفقودة أو المكتسبة أثناء شحن ھذا القضیب-2
.نستبدل القضیب النحاسي بقضیب من الزجاج-3

ماذا یحث للكرة؟ علل.
24Crذرة الكروم  ، 30Znذرة الزنك  ، 26Feذرة الحدید  : مثل بنموذج رذرفورد الذرات التالیة-4

)ن6...................................(.............................: ........................................التمرین الثاني

وبعد قطع مسافة معینة یقوم ، یقفز جندي من طائرة حربیة على ارتفاع عالي من سطح األرض
.سرعة حركة نزول الجندي من الطائرةبفتح المضلة لینزل بأمان والمخطط التالي یمثل 

.مثلھا، حدد القوى المؤثرة على الجندي قبل فتح المضلة-1
.أحسب ثقل الجندي، g=10N/Kgوثابت الجاذبیة ھو m=50kgكانت كتلة الجندي ھي إذا-2
. من المنحنى البیاني حدد مراحل حركة نزول الجندي-3
)األرض–المظلة –الجندي (مثل مخطط األجسام المأثرة -4
.لقوة؟ عللجنديخضع الیفي أي مرحلة -5

اقلب الصفحة2من 1الصفحة 
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)ن8..................................................................................................(: الوضعیة اإلدماجیة

:فكانت النتائج كاآلتي، مائـــــلىقوة ثقل سیارة تسیر على مستوتمثیلطلب األستاذ من التالمیذ

)3(الشكل )                            2(الشكل )                             1(الشكل 

.عین من بین األشكال الثالثة التمثیل الصحیح مع تبریر اإلجابة-1
صادف سائق السیارة شاحنة معطلة ، أفقي غیر زلقوأثناء السیر بسرعة ثابتة على طریقالمنحدرنھایة ندع-2

.لكنھ وجد صعوبة في التوقف، وسط الطریق فاستعمل المكابح
قدم تفسیرا لصعوبة توقف السیارة في مرحلة الفرملة مع اقتراح حل لتجنب انزالق عجالت السیارة.
نمذج القوى المؤثرة على إحدى عجالت السیارة في ھذه المرحلة.
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