
 مادة الفيسياء والكيمياء
 من التعليم الثانوي اإلعدادي الثالثةالسنة 

 الثانية الدورة 

 2فرض محروس رقم 
 

 جهة بنً مالل خنٌفرة
 المدٌرٌة اإلقلٌمٌة أزٌالل

 الثانوٌة اإلعدادٌة جابر بن حٌان
2017/2018 

 1hمدة اإلوجاز : 

 :  1المعامل  

 Prof : said ait hacha 1/1الموضوع : 

 )  قطن 8 ( : األول التمرين
 )ن 5,5(   ؟امأل الفراغ بما ٌناسب  (1

 هو المستقٌم المار من ............ تتمٌز القوة بأربع .................... ، من بٌنها .................... و......... 

 ........... وحدتها هً ................  ...... بالمكان  واإلرتفاع ، نرمز لها بالحرف ........تتعلق ،.......... 
 )ن 5( ؟ ضع صحٌح أم خطاء أمام العبارات التالٌة (5

 كان الجسم في حالة التوازن تحث تأثير قوتيه  إذا     ⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗   فإن  ⃗⃗⃗⃗    و ⃗   ⃗  …………..…………… 

  نمثل شدة القوة بسهم  ………….………………………………………… ..………………  
 خالل حصة األشغال التطبٌقٌة ، قامت مجموعة من التالمٌد بقٌاس شدة وزن بعض الكتل المعلمة  (3

 )ن 1,5(  ؟ أتمم الجدول التالً بما ٌناسب
 

                   الكتل المعلمة  ب :

               شدة وزنها  ب :
 

  

 )ن 5(  الشدة  / توازن جسم  / الوزن  / تأثٌر موزع  :   باللغة الفرنسٌةاعط مقابل المصطلحات التالٌة  (4
 

 )  نقط 8 (:   نيالثاالتمرين  
   ًٌمثل الشكل جانبه رافعة لحمل األجسام دات الوزن الكبٌر،المٌناء ٌستعمل ف 

            صندوقا كتلته رافعة تحمل  
 )ن 1,5(  ؟  الصندوقأجرد أنواع القوى المطبقة على  (1
 )ن 1(  ؟ الصندوقوزن  شدة احسب (2
 )ن 1(  ؟ الصندوقحدد ممٌزات وزن  (3
 القوة متجهة ممٌزاتبتطبٌق شروط توازن جسم خاضع لقوتٌن ، استنتج  (4

 )ن 1(  ؟ الصندوقعلى  الحبلالمطبقة  من طرف  
 ٌنقطع الحبل ، فٌسقط الصندوق فوق مستوى أفقً كما ٌبٌن الشكل جانبه  (5
a)  ن 1( من جدٌد ؟  الصندوقأجرد أنواع القوى المطبقة على( 
b) ممٌزات متجهة القوة بتطبٌق شروط توازن جسم خاضع لقوتٌن ، استنتج 
 )ن 1( الصندوق ؟على  السطح المطبقة  من طرف  
c)  من متجهة القوة المطبقة و الصندوقوزن  متجهةٌه مثل علوالشكل أرسم 
 )ن 1,5(              سلمالباستعمال   .الصندوقعلى  السطحطرف  
 : شدة مجال الثقالة على سطح األرض  :     المعطيات           

 
  )  نقط 4 ( : الثالثالتمرين  

 على سطح أحد الكواكب التابعة للنظام الشمسً .    ٌوجد جسم صلب كتلته 
 المعطيات  :   

 ًشدة وزن الجسم الصلب على سطح هذا الكوكب ه        

  القمر هًشدة وزن الجسم الصلب على سطح           

  القمرشدة مجال الثقالة على سطح :              
 )ن 5( ؟أحسب كتلة الجسم الصلب  (1
 )ن 5( ؟ على أي كوكب ٌوجد الجسم الصلب (2

الكيمياء و الفيزياء مادة  

 

 

 شدة مجال الثقالة الكوكب 

 𝑁 𝐾𝑔     9 أألرض

 𝑁 𝐾𝑔      عطارد

 𝑁 𝐾𝑔      المريخ

 𝑁 𝐾𝑔      السهرة

 




