
متوسط4المستوى:   
ونصف المدة: ساعة  

"ائ�ة والتكنولوج�ة # 0 العلوم الف%$
#5 0
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 التم��ن األول(7ن): 
, الش*ل. f) بواسطة خ�ط (400g) كتلته (Dنعلق جسما (

 ) ،Fما هو موضح >;

 ). g=10N/Kg)،تعR (D) أحسب ثقل الجسم (1

, جدول.  )DالمطZقة عX الجسم () احص القوى 2
ات Fل قوة >; ; _̀  واذكر مم

 ).  1cm    2N) {استعمال سلم الرسم (D) أعد رسم الش*ل ثم مثل القوى المؤثرة عX الجسم (3

, الش*ل . 4
) نضع الجسم السابق عX مستو مائل Fما هو موضح >;  

, هذه الحالة. 
 احص القوى المطZقة عX الجسم >;

. ) مثل القوى 5 ; _̀ م �̀ المؤثرة عX الجسم ك�ف�ا مع ال  

ح عدم توازن 6 لق الجسم نحو األسفل،ا�� ; ;̀ ) نقطع الخ�ط في  

, هذه الحالة؟
 الجسم >;

 

, (5ن): 
 التم��ن الثا�;

 

, المقا{ل لثالث قوى تؤثر عX جسم قام أحد التالم�ذ {التمث�ل 
و ذلك الب�ا�;

:  ({استعمال   ). 1cm            1Nسلم الرسم التا�,

 ؟Fل قوة {النيوتنما�, ق�مة  ) 1

, حالة توازن؟) 2
 أث�ت أن هذا الجسم >;

, وألصقه عX ورقة اإلجا{ة. 
 مالحظة:قص التمث�ل الب�ا�;

   

  . 

 الوضع�ة اإلدماج�ة(8ن)
, الجميع من ترا¢م ال¡لس

ل )CaCO3(£عا�; ; ;̀ , الم
ة >; _̀ , أما¥ن كث

, الغال£ات والسخان وداخل أنظمة التدفئة  >;
, تظهر خاصة >; �ªوال 

, تحتوي عX ماء ساخن.  �ªالمرك�ة ال 

سZات ال¡لس�ة من السخانات . 1 �̀ ح حال مناسZا ي�ل ال �̀ ) اق  

. ) أ¥تب معادلة التفاعل الحاصل {الص�غة الشارد£ة2  

3 .̄ , جميع الحاالت ؟ف
) هل £صلح هذا الحل >;  
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sالتمالتم��نs) نعلق جسنعلق جسماD

) أحسب ثقل) أحسب ثقل الجس11

المطZالمطZقة عص القوى ) احص القوى 

 الش*ل ثم مثل رسم الش*ل ثم مثل القوى

سابق عX مستو ماسم السابق عX مستو مائل

,, هذ هذه الح
,,X الجسم >قة عX الجسم >;
;

_̀ _م مجسم ك�ف�ا مع ال`X الجسم ك�ف�ا مع ال` �

ححألسفل،ا� نحو األسفل،ا�ح عح عدم ت ��

 ذلك و ذلك جسم 

cyأنظمة التدفئةل أنظمة التدفئة 
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