
  االسم : .......................... القسم : .................االسم : .......................... القسم : ................................. ................ ....اللقب : .....اللقب : .....

  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

  بوقاعةبوقاعة  6262جويلية جويلية   55متوسطة متوسطة                   والية سطيف                       والية سطيف                       مديرية التربية لمديرية التربية ل  

المـــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــدة                                             السنة الثانية مـتوســـــــــــــــــــــــــــط                     السنة الثانية مـتوســـــــــــــــــــــــــــط                       
  : ســـــاعـــــــــــــــــــــة: ســـــاعـــــــــــــــــــــة

  الفرض الفجائي الثاني في العلوم الفيزيائيةالفرض الفجائي الثاني في العلوم الفيزيائية
   التمرين األول :�

 
 ................................تكون حركة الجسم مستقيمة إذا كان �
ى آخر يدع لجسم يكون الجسم في حالة ............................. إذا لم يتغير موضعه بالنسبة�

............................. 
إال  ائريةدنقول عن حركة الجسم .............................. إذا كانت مسارات كل نقاطع �

............................... 
 
 التمرين الثاني :�

فره س                          عمر من محبي السفر، حيث أثناء                                                   
وما لغز د                     في السيارة مع جده، يواجهه                                                      

لمتحركة، ا                                                             إشارات المرور و األشجار                
           لك األجسام ساكنة أمت             حيث يتساءل هل                                                                  

 متحركة ؟

 بين لعمر األجسام المتحركة و الساكنة حسب الجدول المقابل :  باستغالل الشكل المقابل .     

 المقعد اإلشارة  العجلة اإلحتياطية السيارة األجسام
     السيارة
     العجلة اإلحتياطية
     اإلشارة
     المقعد

 

 الوضعية اإلدماجية :

تمثل الصورة المقابلة حركة      
   A طائرة بين موضعين مختلفين

، للطيار بالل أثناء التحليق  B و 
. 

باستغالل الصورة أعاله ، )1
بين كيف تتحرك الطائرة . مع 

 . التعليل
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 حركة الجسمتكون حركة الجسم مxaالتمرينالتمرين األول��
جسم في حالةن الجسم في حالة ....
..............................

ة الجسم ......حركة الجسم ...........
............

                                   
     

s

cyycy
-y

e

s

2am.ency-education.com



                                                                                      من خالل الصورة المقابلة لعجلة )2
                                                                                               الطائرة بالنسبة لألرض . 

 . Cبين نوع مسار النقطة  -
 

  للنقطة                                                                      ةبالنسب Aطة بين نوع مسار النق)3
C . ماذا  -                                                                                     ثم بالنسبة لألرض

 تستنتج ؟
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 بالتوفيق                                                                                         
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