
 

 

 

 

  

مستوى: السنة الثانية متوسط            م الفيزيائية          الثاني في العلو    فرض الثالثيي      متوسطة: سهلي سعيد _لرجام_        

  الوضعية أ�وىل:
 >و;س8ني بغاز ا4رتاقه فعند  القارورة �از -ىل الطلب )زاد الش$تاء فصل يف و �� النائية املناطق يف يتوفر ال املدينة �از ٕان

 .اخلاص هبدا الغاز اKمنوذج املقابG الوثيقة متثل . املاء خبار و الكربون ا;س$يد ثنايئ �از ي?<ج
 ؟ القارورة بغاز اخلاص العلمي >مس هو ما .1
 مانوع التحول احلاصل؟ -لل. .2
 .4دد املواد >بتدائية واKهنائية g , مث -رب عنه bلصيغ الكمييائية واKمنودج اجلزييئ.3

  الوضعية الثانية:
 فاس$متتع يف را}ة، yمتثل اليت و هدية واvه jٔ gحرض أ�ول الفصل يف تفوقه مبناس$بة م<وسط الثانية الس$نة يف يدرس تلميذ jٔمحد
  .1الس$ند يب��ه كام jٔفقي مس$تقمي طريق يف هبا يتجول ذهب و ر;هبا و بدراج<ه jٔمحد

 وبني نوع حركهتام bل?س$بة �لطريق.  jٔ .A.Bرمس مسار النقطتني 1
 .مانوع حركة هيلك اvرا}ة bل?س$بة �لطريق؟ -لل.2

 �الل حلظات زم�ية معينة bجلدول التايل: ٕاليك قمي رس-ة درا}ة �رية
 ركة اvرا}ة bخ<يار سمل رمس م�اسب.. م�ل خمطط الرس-ة حل3
4.G44دد ا�ال الزمين ملرا4ل احلركة م�ينا نوع الرس-ة وطبيعة احلركة يف لك مر . 
 .;يف يمت نقل احلركة يف اvرا}ة؟5
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  الوضعية أ�وىل:
 >و;س8ني بغاز ا4رتاقه فعند  القارورة �از -ىل الطلب )زاد الش$تاء فصل يف و �� النائية املناطق يف يتوفر ال املدينة �از ٕان

 .اخلاص هبدا الغاز اKمنوذج املقابG الوثيقة متثل . املاء خبار و الكربون ا;س$يد ثنايئ �از ي?<ج
 ؟ القارورة بغاز اخلاص العلمي >مس هو ما .1
 . مانوع التحول احلاصل؟ -لل.2
  .4دد املواد >بتدائية واKهنائية g , مث -رب عنه bلصيغ الكمييائية واKمنودج اجلزييئ.3

  الوضعية الثانية:
 فاس$متتع يف را}ة، yمتثل اليت و هدية واvه jٔ gحرض أ�ول الفصل يف تفوقه مبناس$بة م<وسط الثانية الس$نة يف يدرس تلميذ jٔمحد
  .1الس$ند يب��ه كام jٔفقي مس$تقمي طريق يف هبا يتجول ذهب و ر;هبا و بدراج<ه jٔمحد

 وبني نوع حركهتام bل?س$بة �لطريق.  jٔ .A.Bرمس مسار النقطتني 1
 .مانوع حركة هيلك اvرا}ة bل?س$بة �لطريق؟ -لل.2

 ٕاليك قمي رس-ة درا}ة �رية �الل حلظات زم�ية معينة bجلدول التايل:
 . م�ل خمطط الرس-ة حلركة اvرا}ة bخ<يار سمل رمس م�اسب.3
 احلركة م�ينا نوع الرس-ة وطبيعة احلركة يف لك مرG4.. 4دد ا�ال الزمين ملرا4ل 4
 .;يف يمت نقل احلركة يف اvرا}ة؟5
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