
 2022 -2021السنة الدراسية                                                             -البويرة–حميطوش علي  متوسطة  
 املدة :ساعة ونصف        ﴾  اختبار الفصل الثالث في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية   ﴿        متوسط الثانية املستوى:

 نقاط 06: التمرين االول 
 لنقل الحركة. المقابلة آلية يتم استعمال طرق مختلفة لنقل الحركة في بعض األجهزة, تمثل الوثيقة 

 ؟  1ماهي طرق نقل الحركة الموضحة في الوثيقة  -1

 ؟ 5 و 4 ,2,3حدد على الرسم  جهة دوران  العناصر  -2

 ؟ 2  و 1اقترح حل للحصول على جهة دوران متماثلة بين العنصرين  3 -

 اذكر طريقة أخرى لنقل الحركة  غير موجودة في الوثيقة ؟         4 -

 أعط مثاال عن استعماالتها ؟ اذكر إحدى مزاياها ؟ وإحدى عيوبها ؟ •

 نقاط06: التمرين الثاني

في والية  كسانةرافقت سليمة أباها في رحلة إلى حمام 

، وذلك بتسجيل هاولم تنس واجبا كلفها به أستاذ بويرةال

،  بداللة تغير الزمن خالل مدة معينةسرعة السيارة تغيرات 

 شاهدأن األب لما وصل إلى أقصى سرعة له  الحظتف

عبر ي جعله يتوقف حتى اللطريق مم قطيع من الغنمعبور 

ثم واصل سيره، وعند العودة للبيت أكملت واجبها  يعقطال

  مخطط برسم تغييرات السرعة مع الزمن على شكل

 . (2الوثيقة  )

 ماهي الحالة الحركية لألب بالنسبة لسليمة  ؟.1

كم من مرحلة مرت بها .2

 حركة هذه السيارة؟

 :أكمل الجدول المقابل.3

  القطيعكم كانت مدة قطع   -كم كانت هذه السرعة؟ -؟ القطيعفي أي لحظة وصلت السيارة إلى أقصى سرعة قبل عبور .4

 ق؟ للطري

 أكمل الجدول االتي :.5

120  ..........  ............ 60 V(km/h) 

  140 40  ..............  .......  ...... T ( s) 

 من  فضلك اقلب الصفحة  1/2الصفحة 

 طبيعة الحركة نوع السرعة المجال الزمني حلاالمر

................... ........................ . ......................... ................ 
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 اإلدماجية :  الوضعية

 

 عطلة سعيدة  ﴾    لكم التوفيق و النجاح  ى تمن ي   المادة   استاذ       ﴿  2/ 2      الصفحـة 
 

  

 فــــــارس 

 فــارس 

   أذكر طرق أخرى لمغنطة الحديد ؟؟ لمفتاح ل ماذاحث أ 

 الفوالذ ؟ مغنطة طة الحديد اللين ونما الفرق بين مغ –ب 

 أذكر ثالثة مواد مغناطيسية وثالثة مواد المغناطيسة ؟ –ج 

 

 -3-الوثيق

 -3-ةالوثيق

 -4-الوثيقة 
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