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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مديرية التربية لوالية تيارت                                                               ة    ــنيــة الوطــــــــوزراة التربي

 ـطـــــمتوس أولـــىوى: ـتـالمس                                                        -عين الذهب-كبوش عابدمتوسطة 
 

 واحدة المدة: سـاعـة                                              في مادة: العلوم الفيزيائية       فرض الفصل الثـاني

 نقAة) 12( ال>ـ;ء األول:
 نقاG) 50( :ىاألول 7ضع$ةال

في مZا_قة ف^[\ة بN] أقZام األولى مVOسY قPمX لألفVاج الSTارRة األسQلة الOالNة، ساعP الOالمMN في 
 اخNOار الVcاب الNabح:

 خالل الVaOالت الفfN\ائNة للTادة فإن: �
 hقى ثابXيحTcها ثابX وORلOها ثابOة        حTcها يOغN[ وORلOها تhقى ثابOة       ORلOها تOغN[ وحTcها 

 تعN] درجة ح[ارة األجZام الTادiة بــ:�
 الfNTان                الaT[ار                       الhjTار الPTرج

 األجZام الbلhة الTOTاسkة:�
 شkلها يOغN[                    حTcها يOغN[                حTcها وشkلها ثابOان

 األجZام الغاز\ة تfNTO بـ:�
 حTcها يOغN[                لالنnغاPamد             غN[ قابلة شkلها غN[ م

 األجZام الZائلة تfNTO بـ:�
 kTi] مkZها _أصا_ع الPN                تأخM شkل اإلناء الoM تVضع فNه

 نقاG) 70: (ال7ضع$ة الHان$ة
ادة، فuلXh تu[أ على الTكلفX عائSة _إكTال الYujT الOالي الtTi oMل أهs الVaOالت الفfN\ائNة الOي 
:YujTال الTة في إكSعائ Pساع PTaان مkم XvR Vة، لPاعZTال PTaها مNم] أخ 
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:ىاألول 7ضع$ةالال األ 7ضع$ة مZا_قة ف^[\ةفي مZا_قة ف^[\ة بN]mلل

Vcاب الNabحر الVcاب الNabح:
لVaOالت الفfN\الل الVaOالت الفfN\ائNة

cة        حOها ثابOلO      ةOثاب
ألجZام الTادi[ارة األجZام الTادiة ب

         الT              الaT[ار
kة:

        NغOلها يkلهشkش

النnغاmلالنnغاmابلة         

kل اإلناء الoM تخM شkل اإلناء الoM ت

  تu[أتu[أ علىة الOيf\ائNة الOي 
:Yuj:Y
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نقاG) 08: (ال>ـ;ء الHاني
  ال7ضع$ة اإلدماج$ة:

 vNاتع ثالث على بcOارب الOالمMN م] فVج قام األشcار لhعw الySj أنVاع _عw تPaيP جلأ م]
V=100 الsca نف{ العvNات لهMه كان حN| عvNة ل^ل مfNTة خاصNة لTع[فة وذل} مOjلفة cm  ،XانRو 

 :يلي كTا عvNة كل كOلة

  ال��Mات:

 

 

 

 

 

 
 

 م] خالل الPvZات الTقPمة ساعP الOالمMN فTNا يلي: :الNهNة

 تPaيP نVع الySj في Rل عvNة.. 1
 مع[فة العvNات الOي kTi] أن تuفV والOي kTi] أن تغVص في الTاء.. 2
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