
ساعة:المدةمتوسطثانیة:المستوىمتوسطة الشھید العربي بن مھیدي
الفرض الثاني في العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا...........................................:االسم واللقب

:انسحابیة ودورانیة/دورانیة /انسحابیة : صنف في جدول الحركات المذكورة في األمثلة التالیة الى:التمرین األول

........................زجاج السیارة الجانبي أثناء فتحھ.....................         *سیارة تسیر في طریق مستقیمة*

.....................................     الباب أثناء فتحھ*................................المصباح أثناء تركیبھ* 

..................     *كرة تتدحرج على طریق مستویة مائلة*

:التمرین الثاني

الشكل المقابل یمثل تركیبا لنقل الحركة 

.أذكر طرق نقل الحركة في ھذا التركیب ) 1

...........................................................

.............................................................

) .C(و) B(أذكر مثال عن  استعمال طریقة  نقل الحركة بین العنصرین ) 2

.............................................................

) .C(و) B(حدد على الرسم اتجاه حركة العنصرین ) 3

اإلدماجیةالوضعیة

یقود دراجة ناریةأحمدسیارة بینما منافسھ علـيیجرى سباق في مسلك مغلق حیث یقود * -أ

ما نوع حركة عجلة الدراجة بالنسبة للطریق؟-1

ما نوع مسارحركة مركز عجالت السیارة بالنسبة للطریق؟- 2

كیف یبدو علي بالنسبة للسیارة التي یقودھا؟ - 3

.یمثل المخطط المقابل تغیرات سرعة المتسابقان علي و أحمد-ب

ما ھي اللحظات التي یكون فیھا للمتسابقان نفس السرعة؟-4

التالیة: ما ھو الزمن الموافق للسرعات المتسابق أحمد  -5

V= 15km/h    , V= 20km/h

االجابة عن الوضعیة االدماجیة:خلف الورقة

CB

A
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