
  
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

8201/9201السنة الدراسية: 
ساعة  1المدة:                                                                                 متوسط   رابعةالالمستوى:    

                                 العلــوم الفيزيــائية و التكنولوجيا في مادة  فرض الثالثي الثالث
  
 

التمرين األّول: (6ن)
                             يغمر في سائل كتلته الحجميّة                    جسم صلب ثقله في الهواء

.                     فيزيح كميّة من السائل كتلتها                             
    

 في هذا المكان         باعتبار الجاذبية األرضية 
  .أحسب حجم السائل المزاح -1
.           يدسمأحسب شدة دافعة أرخ -2
-1-الوثيقة                                                      .أحسب شدة الثقل الظاهري ( ثقل الجسم في السائل) -3
 .        استنتج حجم الجسم 4

التمرين الثاني: (6ن)
*من عين المراقب                   على بعد                ) بناية ارتفاعها 2تمثل الوثيقة (  �

و        بداللة                  أعط -1
أوجد القطر الظاهري       بوحدة الدرجات ثم بوحدة الراديان. -2

-2-الوثيقة                                                                                                                       
   �   65°تساوي         ، قيس الزاوية بينها و بين الشعاع الوارد            مرآة مستوية تمثل  )3الوثيقة (

ماهي العالقة التي تربط بين زاوية الورود و زاوية اإلنعكاس؟ -1
 . و اكمل رسم شعاع الورود.قيمة زاوية الورود و زاوية اإلنعكاس حّدد -2

الوضعية اإلدماجية: (8ن)
-3-الوثيقة                                   :  )4( في وضعيات مختلفة كما تبينه الوثيقة )( صندوق          منضع جس   

           - 4 -الوثيقة
باعتبار الجسم في حالة توازن في الحالت الثالثة:

في كل حالة.           مثّل كيفيا القوى المؤثرة على الجسم  -1 
أكتب شرط توازن الجسم           في كل حالة. -2 

      و ثابت الجاذبية األرضية هو                      إذا علمت أن كتلة الجسم
           أحسب ثقل الجسم  -3
باستعمال سلّم الرسم ) 3القوى المطبقة على الجسم           في الحالة (مثّل  -4
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اعتبارباعتبار الجاذ

أحسب حأحسب حجم ا-11
أحسب شدةأحسب شدة دافعة--2
حسب شدة الثقأحسب شدة الثقل الظاه-3

. حجم الجسمستنتج حجم الجسم

(66ن)ن) ي:
 ارتفاعه) بناية ارتفاعها 2

 و لةبداللة 
بوحدة الدرجات      بوحدة الدرجات ثم بو

                                       
، قيس الز، قيس الزاوية بينه

د و زاوية اإلنعكلورود و زاوية اإلنعكاس؟
اكمل رسم شعا. و اكمل رسم شعاع الور
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