
 

 

 : والدقدور احمدمن اعداد االستاذ            2من  1صفحة   
 

 الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت

  يٌارو-هتىسطت هجاهري عبدهللا                                                                                    ىطٌيتال تربيتلا وزارة

   2017 جىاى: دورة           (                                           -3-رقن  )هىضىع هقترح وتىسطلا تعلينلا شهادة اهتحاى

  وًصف ساعت: ودةلا                                                                   ىجياىلٌكتلوا فيسيائيتلا علىملا: هادة في اختبار

 الجسء االول: )12 ًقطت(

 التوريي االول:)00 ًقاط(

  1-الوثيقة ,فنتج عن ىذا التحميل غازين كما ىو مبين في بالتحميل الكيربائي لمحمول شاردي نقوم- 
 

 الكشف عنيما؟ ةثم بين كيفي لمسرييناالغازين المنطمقين عند م س -1
 ؟ثم اذكر اسمولمحمول ليذا االشاردية  ميائيةيالكالصيغة استنتج  -2
 . (B) و المسرى (A)كل من المسرى سم  -3
 سرى؟محاصمة عند كل  ئيالتفاعل الكميامعادلة اكتب  -4
 ؟يذا التحميل الكيربائيلمعادلة االجمالية الاكتب  -5

 

  من النحاس فيحةصنضع بداخمو و  في بيشرينة قميمة من المحمول السابق عناخذ(Cu) من الزنك ثم صفيحة(Zn). 
 .ماذا يحدث في كل تجربةصف  ( أ

   لصفيحة الزنك مع المحمول السابق بالصيغة الشاردية. الكميائية معادلة التفاعل اكتب  ( ب
 

 التوريي الثاًي:)00 ًقاط(

  لصندوق عمما ان ا, -2-الوثيقةفي ىو موضح عديم االمتطاط كما  و حبل كرةب فاستعملصندوق رفع  سميراراد
 .800Nة قدرىا و ؤثر عمى الخيط يقي
 ؟المناسباستعمال  مع الترميز  (S)اذكر القوى المؤثرة عمى الجسم -1
 مثميا باستعمالثم يؤثر بيا الصندوق عمى الخيط  القوة التي مس -2

        1cm               400Nرسم:السمم         
 .رض(ال  + + خيطالصندوق)مثل مخطط أجسام متأثرة لمجممة الميكانيكية  -3
  و سقط الصندوق انقطع الحبلمعينة فجأة بعد رفع سمير الصندوق لمسافة. 

 الصندوق قوى المؤثرة عمى اذكر ال(S)  ثم مثميا سقوطوأثناء. 
 صندوقال حركة يوافق سرعة مخطط أي (S) المخططين َبين من (a) (وb).عمل اجابتك ؟ 

 
 

 

 

 

 -2-الىثيقت

(f) 

(S) 
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 الجسء الثاًي: )00 ًقطت(

 : الوضعية اإلدماجية
د سيارة نفعية ذات الدفع األمامي عمى طريق معب  ب الى عملمتوجيا  ان احمدك و الممطرة من أيام الشتاء الباردفي يوم 

،  قفتو وت رابيتق يفي طر  ت السيارةحظو دخمسن من حو ، عجالت السيارة انزالق بسبب السيطرة عمييا حمدافقد وفجأة 
 .رغم أن العجمتين األماميتين تدوران  لطريق الترابيامن  لكنو تعذر عميو الخروج

 
  لــــــــ: صحيح عممي تفسير دمق (1

 ب التي أدت إلى انزالق السيارة ؟األسبا ( أ
 ؟ الترابي في الطريق السيارةتقدم إعاقة  إلى السبب الذي أدى ( ب

 

 .أو رفعيا بدون جرىا  الجزء الترابي السيارة من خراجان م ليتمكن احمد تراه مناسبا والقدم حم (2
 الخروج من الجزء الترابي. ارةيالس محاولة حظةل احدى العجالت المحركة ثرة عمىؤ القوى المج نمذ (3

  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 بالتىفيق  –اًتهي  


