متوسطة:قادة عمار حي بوزوران قاعدة07
إمتحان الثالثي األول

السنة الدراسية2018/2017:

وزارة التربية الوطنية

المدة :ساعة ونصف

مديرية التربية لوالية باتنة

المستوى  :رابعة متوسط

اختبار في مادة :العموم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء األول ( 12نقطة):
التمرين األول(06نقالط):
 -يقذف العب كرة قدم كرةً ( )Bبرجمو ( )pالحظ الوثيقة-1-

َ /1مثِّل كيفيا عمى الشكل القوى المؤثرة عمى الكرة لحظة القذف
َ /2مثِّل مخطط أجسام متأثرة لحظة القذف

 /3ما اليدف من وجود ُنتُ َؤات عمى حذاء الرياضي؟
 /4أحسب كتمة الكرة إذا عممت أن ثقميا 4.5N

الوثيقة-1-

 تعطى الجاذبية األرضية g=10N/Kgالتمرين الثاني(06نقالط):
 بواسطة خيطين عازلين نعمق في حامل كريتين صغيرتين ( )Aو( )Bتحمالن شحنتين ليما نفس القيمة . /1بيِّن من خالل الوثيقة -2-نوع الشحنة التي تحمميا كل

1

2

كرية في كل شكل.
 /2مثل كيفيا القوة التي تؤثر بيا الكرية ( )Aعمى الكرية ()B
A

في كل حالة.

B

 /3نفرض أن الكرية ( )Aمشحونة إيجابا و قيمة شحنتياqA=5×10-8 c :

A
الوثيقة-2-

ىل الكرة ( )Aفقدت أم اكتسبت الكترونات؟ َبرر إجابتك؟ أحسب عدد ىذه االلكترونات ؟تعطى شحنة اإللكترونe-=-1.6×10-19 C :

صفحة1من2
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B

الجزء الثاني ( 8نقاط):
الوضعية اإلدماجية:
 في رحمة سياحية ألحمد مع عائمتو عمى متن السيارة ،قام بتسجيل سرعتيا في عدة أزمنة وعند عودتو إلى المنزل رسممخطط السرعة فتحصل عمى الشكل المقابل الوثيقة-3-

 /1في جدول حدد مراحل حركة السيارة مع ذكر المجال الزمني
لكل مرحمة ؟

 في الطريق وأثناء السير صادف والد أحمد حادث مرور فيالطريق .
 -2كيف سيتصرف والد أحمد؟

45

 -3من خالل المخطط في أي مرحمة حدث ذلك ؟برر
إجابتك؟

الوثيقة-3-

 -4مثل القوى المؤثرة عمى إحدى العجالت في ىذه المرحمة ؟

صفحة2من2
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األستاذة  :مصمودي -ف -

متوسطة:قادة عمار حي بوزوران قاعدة-7-

المادة :علوم فيزيائية و تكنولوجيا

المستوى:الرا بعة متوسط

عناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االجابـــــــــــــــــــــة

العـــــــــــــالمة
مجزأة مجموع

التمرين األول 6( :نقاط):
 -1التمثيل الكيفي لمقوى المؤثرة عمى الكرة لحظة القذف

3×1

3

 -2مخطط أجسام متأثرة لحظة القذف:

الرجل و األرضية
 -3اليدف من وجود ُنتُ َؤات عمى حذاء الرياضي :لتكون قوة التصاق بين ِّ
العشبية وبالتالي ال تنزلق ِرجل الرياضي أثناء الجري .
 -4حساب كتلة الكرٌة :

p=m×g
m=p/g
m=4.5N/10N/kg
m= 0.45kg

1

1

1

1

0.5
0.5

.1

التمرين الثاني 6( :نقاط):
 -1نوع الشحنة التي تحمميا كل كرية في كل شكل:
*الشكل -1-حدث تجاذب بين الكريتين أي أنيما مشحونتان بشحنتين مختمفتين
*الشكل -2-حدث تدافع بٌن الكرٌتٌن أي أنهما مشحونتان بشحنتٌن متماثلتٌن

1
1

2

 -2تمثٌل القوى التً تؤثر بها الكرة )(A
على الكرة) (Bفً كل حالة:

 -3الكرة ) (Aفقدت الكترونات ألن شحنتها اإلجمالٌة موجبة.
 حساب عدد االلكترونات المفقودة:n=3.125×108e-

n=q/e
q= n×e
-8
n=5×10 c /1.6×10-19c
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2×1

2

2×0.5

1

2×0.5

1

االجزء الثاني ( 8نقاط):
الوضعية االدماجية:
 -1مرت السيارة خالل حركتيا بثالث مراحل:

0.25

المرحمة

المجال الزمني

السرعة

الحركة

1

[]0s -30s

متزايدة

متسارعة

2

[]30s-40s

ثابتة

منتظمة

3

[]40s-45s

متناقصة

متباطئة

 -2سيقوم والد أحمد بالضغط عمى الفرامل لينقص من السرعة حتى تنعدم وتتوقف السيارة
 -3حدث ذلك في المرحمة الثالثة
التبرير  :بعد الضغط عمى الفرامل تصبح العجالت المحركة تحت تأثيرقوة إحتكاك مقاوم جيتو
عكس جية الحركة مما ُيؤدي إلى تناقص السرعة وتصبح الحركة متباطئة.

 -4تمثيل القوى المؤثرة عمى إحدى العجالت
المحركة
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