
2-1صفحة   

 اإلختبار الثاني في مادة العلوم الفيزيائية 

 التمرين األول:
حدى إل، نرمز الخلفية في السيارة الموضحة في الشكل المقابل محركة ،و العجلتين األماميتين غير محركة إن العجالت

  . Tللطريق ب   نرمز كما 2Rوإحدى العجالت الخلفية ب   1Rالعجالت األمامية ب 

  

  مبينا الجملة المؤثرة و الجملة المتأثرة ؟  A/BFبالشكل    1F  ،2F   ،3F   ،4F :  أعد كتابة أشعة القوى-1

  ة ؟خلفيالقوة المسببة في دوران العجلة الماهي  -2

  نطالق السيارة ؟ا فسر على ضوء األفعال المتبادلة . -3

  يةامية والخلفاألم تطبقها العجالت التيقوة الفي هذه الحالة فجأة يضغط السائق على الفرامل ، مثل أثناء السير  -4
                                          ؟الطريق  على   
  

 التمرين الثاني :
(مالحظ)  شخصمن  h،تترك قذيفة تسقط من علو  V=40 m/sتتحرك طائرة حربية وفق مسار مستقيم وبسرعة ثابتة شدتها 

  . يراقب حركتها رضسطح األواقف على 

I- بالنسبة لمالحظ على سطح األرض:   

  السرعة االبتدائية للقذيفة ؟ماهي  -1

  رضي؟ مع رسم مسارهاماهي طبيعة حركة القذيفة بالنسبة للمالحظ األ -2

 هل مبدأ العطالة محقق ؟ علل -3

II- :بالنسبة للطيار  

  ماهي السرعة االبتدائية للقذيفة في هذه الحالة ؟ -1

  ماهي طبيعة حركة القذيفة بالنسبة للطيار؟ يطلب رسم مسارها -2

  موضع تواجد الطائرة مبررا إجابتك.حدد  .عندما تصطدم القذيفة باألرض -3

  هل يمكننا إعتبار الطائرة مرجعا عطاليا؟ لماذا -4

III - عند اللحظةt=0 s  الطائرة موجودة على الشاقول المار بالشخص وعلى ارتفاعh= 15Km  ترك الطائرة القذيفةت ، 
  األرض .سطح ى لعللوصول  t=45s مدة  مستغرقة
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2-1صفحة   

  ة .قذيفف الالمسافة األفقية المقطوعة من طر dاألرض و سطح بعد الطائرة عن الشخص لحظة وصول القذيفة على Lليكن 

  ثم احسب قيمتها ؟h و dبداللة  Lأوجد عبارة  -1

 التمرين الثالث :
  3NH النشادر هو غاز قلوي ال لون له صيغته المجملة هي: 

  اهي الذرات المكونة لهذا الجزيء ؟ مع إعطاء تمثيل لويس لها م -1

  المكونة لهذا الجزيء؟ ) dN ( بطة وغير الرابطةااحسب عدد الثنائيات الر -2

   أعط تمثيل لويس لهذا الجزيء؟  -3

  ؟ . لماذا) به نقائص (قاصرا تمثيل لويسيعد  -4

  ؟ ذا الجزيءأعط تمثيل جيلسبي ثم تمثيل كرام له -5

  هل هذا الجزيء مستقطب؟ علل -6

 ) H1  ،  N7  (                 المعطيات:                                

                    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حظ سعيد  أساتذة المادة يتمنون لكم   
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