
 بزج البحزي  الجمهورية الجشائزية الذيمقزاطية الشعبية                وسارة التربية والتعليم               متوسطة عمارة العسكزي  

 ﴾ الفصـل ألاول في مـــادة العلـــــــــــوم الفيزيائيــــــــــــة والتكنولوجيا اختبار  ﴿  

 ونصف املذة: ساعة واحذة                        متوسط زابع: الاملستوى                          7302ديسمبر  30التاريخ:    

                                                                                                                                          

 (نقاط 6):ول التمزين ألا ☜

 :الشكل املقابل ضحهى ً كما هتركه جم (f)يط خ بىاسطت خامل على (S)  ملت ميكاهيكيتج وعلق  

  .(S)جملت امليكاهيكيت العلي  املؤجسة يكاهيكيتفعال املاذكس لا  (1

 (S)جملت امليكاهيكيت املؤجسة على الفعال امليكاهيكيت لا  مثل (2

 كل املقابل:شفي ال

 (S)جملت على ال (f) قيمت القىة التي ًؤجس بها الخيط اسخيخج (3

 .g=10N/kg  الجاذبيت لازضيتو m = 600g هي  اذا علمت أن كخلت الجسم

 .(S) لاجسام املخأجسة للجملت  مخططء ىأوش  (4

 بمقص. (f)الخيط  قطعهقىم ب  

 .ي هره الحالتف (S)الجملتمثل القىي املؤجسة على  (5

 للجملت اجىاء سقىطها. مخطط السسعت يكيفمثل بشكل  (6
 :جأجير الهىاء مهمل. مالحظة 

   نقاط( 6)التمزين الثاني:☜

 . على طسيق أفقي و مسخقيم لت ميكاهيكيتمخطط السسعت بداللت الزمً لحسكت جمًمثل الشكل الخالي  

 
 .حسكتهره المساخل في كل  يكاهيكيتامللت مجالسسعت وطبيعت خسكت خدد  (1

 وجهتها. طبيعتها بقىة مدددا يكاهيكيتامللت مجفيها الجس خأجلتي خدد املساخل ا (2

 ؟اخالل خسكتهلت مجال هاتما هي أقص ى سسعت بلغ (3

 املسخلت لاخيرة؟ في اأجىاء خسكتهلت مجال هخالري اسخغسق ما هى الزمً  (4

 ؟t = 13s  و    t = 6sفي اللحظخين: لت مجماهي سسعت ال (5
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   (نقاط 8)  :الوضعية إلادماجية☜

نهاًت الفصل الدزاس ي لاول وفي أخد أًام العطلت هظمت جمعيت جسبىيت زخلت  بعد

وبيىما كاهت  .لبعض الخالمير إلى جبال جسجسة وكان مً بينهم جالمير السىت السابعت

بدأث قطساث خفيفت مً املطس جنزل, فقلل السائق مً السسعت  طسيقالحسير في حافلت ال

عالي الجبل سلك السائق طسيقا مخخصسة قصد ى أصل السير بدرز. وقصد الىصىل الووا

، أجزاء الطسيقة و كاهت مىخلت في بعض معبدالطسيق كاهت غير   لكً حعىيض الخأخس,

 .ت العجالث جدوز دون جقدم الحافلتفي الىخل فكاهالحافلت بعد مدة مً السير علقت و 

 مً خالل ما دزست في الفصل لاول أجب على لاسئلت الخاليت:  

 

 .سبب جقليل السائق مً السسعت عىد هزول قطساث املطسفسس  (1

 ماذا جخىقع أن ًددث إن لم ًقلل السائق مً السسعت مفسسا السبب؟  (2

 فسس سبب دوزان العجلت دون جقدم الحافت في الىخل. (3

 .ملساعدة السائق على إخساج الحافلت مً الىخل اقترح خلىل مىاسبت (4

  واخساجها مً الىخل: بجساز لجسها الىخل اسخعان السائقإلخساج الحافلت مً   

 

 
 

 .أجىاء عمليت الجسالسسم القىي املؤجسة على الحافلت  مثل على (5

 

 

 املادة ةذتاسأ عن بالتوفيق:
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