
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 7192أفريل  91تاريخ الفرض :            الشهيدة عباس عائشة سيدي عيسىمتوسطة :   

 ساعة واحدةالمــــــــــــــــدة:                                      األولى متوسطالمستوى:   

 

 نقاط  6التمرين األول

 اليك العناصر الكهربائية اآلتية 

 
 اعد رسم الجدول اآلتي  على ورقة اإلجابة ثم اكمله 

 العنصر 1 2 3 4

 اسمه    

 رمزه    

  ارسم مخطط دارة تحتوي على العناصر السابقة 

على ورقة اإلجابة و اكملهالجدول الموالي لها  ارسم الحظ الوثيقة المقابلة  ثم نقاط ( 6 ): نيالثاالتمرين 

 
  المصباح 

 التعليل ذكر لماذا يتوهج المصباح أو ال يتوهج ال يتوهج يتوهج الدارة 

    1دارةــال

    2دارةــال

    3دارةــال

    4دارة ــال

 .أكمل الفراغات بما يناسبها  نقاط (  8) التمرين الثالث :

المقابل الذي يسمى نمثلها بالنموذج مجهريا لفهم ما يجري في الدارة الكهربائية  -

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

 .................................1يمثل العنصر

 ..........................2و يمثل العنصر 

 .................................3بينما العنصر 

 يلعب المولد دور .....................في تحريك الدقائق المادية

 على انها تتحرك م القطب.............. التي يصطلح

     منتظمة. ............حركة  .خارج المولد.الى القطب ...............

                                                                                                         

 بالتوفيق للجميع

4العنصر   
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 شرشال / يمينة اداي/  إكمالية         ا                      

 2017 - 2016دراسية  السنة                                                      متوسط1 لمستوى:ا     

  

 

 : األول التمرين  

  القمر ، الحديد  الحاسوب قبل االشتعال ،التالية : البركان ثائر  ، كوكب المريخ ، مصباح ، شاشة إليك األجسام    

 أثناء العرض، جسم اسودشهارية  ، شاشة السينما نجوم ، إشارة المرور، كرة، لوحة إالمنصهر ، ال   

 ضع كل جسم من هذه األجسام في الخانة المناسبة له في الجدول التالي: (1

 .عرف كل من الجسم المضيء و الجسم المضاء  (2

  لديك الدارة التالية:  : ثانيال التمرين 

 عند غلق القاطعة: (1

 1 القاطعتينK  2  وK. هي المصابيح التي تشتعل.علل؟ ام 

 1 القاطعةK . ما هي المصابيح التي تشتعل.علل؟ 

  3 القاطعةK  تشتعل.علل؟ ما هي المصابيح التي 

  ؟غلقها حتى تشتعل جميع المصابيح التي يجب ما هي القاطعة 

 3 تين القاطعK   2 وKما هي المصابيح التي تشتعل؟ ؟ كيف نسمي ما حدث ؟ 

  ما هي األخطار التي يمكن أن تنتج عنها ؟ (2

 اقترح الحلول الممكنة للحماية من األخطار.   (3

                 

 

 

 مضيئة ماجسأ  مضاءة ماجسأ ليست مصادر ضوئية ماجسأ

 طبيعية اصطناعية طبيعية اصطناعية 
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     الوضعية اإلدماجية: 

  : الشكل التاليإليك   

 

 

 

 

   

 . فسجلنا المالحظات التالية :   . .نضع بين لهب الشمعة و عين المالحظة الجسم    

 عند وضع الجسم  الشمع.ال يرى لهب  

  عند وضع الجسم بصورة واضحة. يرى لهب الشمعة   

  عند وضع الجسم  لكن بصورة غير واضحة.   يرى لهب الشمعة  

 . من حيث سلوكه مع الضوء مع الشرح.  . . الجسم حدد طبيعة  كل من (1

 مميزات كل جسم وأعط مثالين لكل واحد منه. أعط (2

  

   الشمعة                                        

               

              
                        عين المشاهد
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         متوسطاالولى : المستوىنواورية الطيب تيارت                                                                            : متوسطة 
  25/04/2017يوم : اعةــالمدة : س              ئية والتكنولوجيافي مادة العلوم الفيزيا لث الفرض الثا                     
                     )ن70(األول التمريــن
 1 -   املضاءة؟ املضيئة والاجسام  ٔالاجسامعرف 
 2-  ى ثالثة اصناف اذكرها (بدون تعريف) طتصنف ٔالاوسا   الضوئية ا
 3 - ي من خال ي ساحة ال ى شجرة  ارا إ   النافذةل زجاج ينظر أحمد 

ي الشكل (املس)املصقول              . املقابل  كما هو موضح 
  كيف نسمي هذا الوسط؟؟هل يسمح الزجاج املصقول بمرور الاشعة الضوئية    -أ          

ن  أكمل الرسم بوضع ٔالاشعة هل يمكن ألحمد ان يرى الشجرة  -ب         ى الع   .ال تصل ا

            

ي الخانة املناسبة:  الشمس  لجدول ثم انقل ا /4 شاشة   -الارض   - السبورة  - بركان ثائر   - عود ثقاب مشتعل -ضع كل جسم 
 .النجوم   -  القمر   -حاسوب اثناء الاشتعال 

  األجســــام المضــاءة                    األجسام المــضـــــيــــئــة                  

  االصطناعية    الطبيعية         االصطناعية          الطبيعية         

        

  ن)60( ن الثاني :ــالتمريـ
ي الذي يمثل مخطط لدارة كهربائية.   إليك الشكل التا

 ؟   1سم العنصر – 1 

  فقط ماذا تالحظ؟   1Kنغلق  – 2

  كيف نسمي هذه الدارة ؟ ؟ ماذا تالحظ - معا   2K و  1Kنغلق  – 3

  املولد الكهربائي؟ هل يتلف  -   

ي الاحتياطات الامنية ال يمكن استعمالها لحماية هذه الدارة  –4   ؟ما

  ن)07( : اإلدماجةلوضعية ا

ي رواق ا من مكان واحد، أما  ا قواطع مختلفة ويتم التحكم ف لك يوجد عدة تركيبات كهربائية، تستخدم ف ل  ي م فإنه يتم  امل

ن .  يتم  انجاز  بعض الدارات ال ن مختلف ي مصباحه من مكان   التحكم 

ل؟ وملاذا. – 1 ي امل         كيف تربط املصابيح 

  ي الرواق؟ ال تستعمل ما نوع الدارة الكهربائية  – 2

ي الاماكن ال تستعم           ا هذه الدارة؟ لما   ف

  . 1بالسند رقم ارسم مخطط لهذه الدارة باستعمال الرموز النظامية مستعينا  -3

                                                  

 Physique14hتجدون التصحيح في الموقع االلكتروني :    

 شجرة زجاج 
احمد

 الشمس

 

‐ + 

 

1 

L 

 

K2 

K1 

 

 

 1السند رقم 

1am.ency-education.com

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s



 متوسط  اولى لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا    المستوى :  للفرض الثالث التصحيح النموذجي  

 العالمة عناصر االجابة الرقم 

ألول
ن ا
مريــ
الت

  ن)70(

  
  أكمل ما يلي :   /1                       

 .الضوء بنفسها.تصدر ي ٔالاجسام ال   ,املضيئة ٔالاجسام*  1

رها.تستمد ي ٔالاجسام ال   املضاءة .* ٔالاجسام  2  الضوء من غ

ى*  3  وسط عاتم   و   وسط شاف  و   وسط شفاف : تصنف  الاوساط الضوئية ا

  يسمي هذا الوسط بالوسط الشفافبمرور الاشعة الضوئية  نعم يسمح الزجاج املصقول    -أ

  . نعم يمكن ألحمد ان يرى الشجرة  -ب 

  

  

  

           
          

  األجســــام المضــاءة                    األجسام المــضـــــيــــئــة                   

  االصطناعية    الطبيعية         االصطناعية          الطبيعية         

  بركان ثائر  - الشمس

  النجوم 

  عود ثقاب مشتعل

شاشة حاسوب 

  اثناء الاشتعال  

  القمر.  - الارض  -

  

  السبورة

  

 ن1

 ن1

 ن1.5

 ن0.5

 

 ن1

 

 

 

 ن2

ي :
الثان

ــن 
مريـ
الت

 )
 ن)06

  

  

ي الذي يمثل مخطط لدارة كهربائية.   إليك الشكل التا

  .  املولد او البطاريةهو  1العنصر – 1 

   . توهج املصباحنالحظ فقط   1Kغلق  عند– 2

  عدم توهج املصباح تالحظ  معا   2K و  1Kغلق عند  – 3

  بالدارة املستقصرة .نسمي هذه الدارة         

   .يتلف املولد الكهربائي نعم  -   

  :الاحتياطات الامنية ال يمكن استعمالها لحماية هذه الدارة  –4

  تغليف اسالك التوصيل .وضع منصهرات و         

 

 

  

  

  ن1

  ن1

  ن2

  ن1

 

 ن1

 شجرة زجاج 
احمد

 الشمس

 

‐ + 

 

1 

L 

 

K2 

K1 
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ة :
اجي
إلدم

ية ا
ضع
الو

  

  

  الوضعية الادماجية :

  

ل  يتم – 1 ي امل ى التفرع ألنه:   ربط املصابيح    اذا اتلف احد املصابيح تبقى الاخرى متوهجةع

  ابيح عادي.      يكون توهج املص                                                                  

  ي دارة ذهاب واياب ي الرواقال تستعمل نوع الدارة الكهربائية   – 2

ي : ساللم العمارات   وغرف النوم .........الخ                  تستعمل 

  . 1رسم مخطط لهذه الدارة باستعمال الرموز النظامية مستعينا بالسند رقم  - 3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  ن2

  ن2

  

 

  

  ن2
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������:  	
   ����" أو�� :ا�����ى                            )���م ا�
���(ا����� ���ف ��
  ا��ة��-� و :ا���ة ا�+����                                                                2017  &%	$#


 �	�����ض ا�ا����
� وا�������
�� ��دة ا����م ا���  
   ) �01ط 08(   :���
� ا�و��ا�

 .ا�5�67 ا��4اب ��د
9
  .ا���ء �> ��	 1 %@ ا��	آ+ <�%�# ��ء �> ;��: 1

 ) $���ز<�ن E / $���ز<�ن( <�%�# ��ء + ا���ء   ـ1
 ) ���G / F1�4	��F1�4( ���" <�%�# ��ء + ا���ء   ـ2
   .��H�$ / E #H�$ (E��6� ��I#(  <�%�# ��ء + ا���ء   ـ3
 ) �Kاب / �J$K( <�%�# و��ء )�Kاب / �J$K( ا���ء   ـ4
  5N7�% ا���ء �> ��	 3 %@ <�%�# ��ء اLن 1
9   ـ5
 ) ��9N – ���د – 	آ+�( 
   ؟) <�%�# ��ء + ��ء( ا���ا%U ا����ذج ه� �� Q	أ$P   ـ6

  

  

    )� 12�01(  :و��
� ا�*()��

   : آ�	��I�Q ^	آ��Nت أرQ ��Q\-�اد ;��] و��Q�>Z -��� ��ى %���Y ���4-� �> ا����ؤEت
+   :1ا�(

  
+   :2ا�(

  ���7	ة       
  .  ��-� %���Y -�� إ$�4د إ<��Qت ����ؤE^��):ا�*/��ب(ا�*,*� 
�*
   :ا����
  ؟ اaر��Q ا��	آ��Nت %@ ا���N7ح ���� ه@ ��   ـ1
  .-�# ؟ آ�	��I�Q دارة ���] ا��	آ��Nت أي �ّ�د   ـ2
  4  ا��	آ��N �9 2 ا��	آ��N ;�رن   ـ3
�# �9 ا���N7ح %@ 4أر�� f����e1 "@ ���	آ��N    ـ4�� fi أgh ��� ���7	ة -�� ا��

  . ���� ا���70ر
  . Q	ر ؟  وU�G ا���Y�0  ��ذا $�6ث -�� ا���70ر ا���N7ح ـ5

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ1 �3 1ا��1�2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 �  إ���4 ا����
� ا�و�
  : إ<��Q ا�����h اaو�� 

  .ا�5�67 ا��4اب ^�$�6
9
  .ا���ء �> ��	 1 %@ ا��	آ+ <�%�# ��ء �> ;��: 1

  .$���ز<�ن <�%�# ��ء + ا���ء ـ  1
  .��F1�4 ���" <�%�# ��ء + ا���ء ـ  2
  .��H�$ E��6� ��I# <�%�# ��ء + ا���ء ـ  3
  .�Kاب <�%�# ��ء و �J$K ا���ء ـ  4
  .���د 5N7�% ا���ء �> ��	 3 %@ <�%�# ��ء اLن 1
9 ـ  5
  . 1 ا����ذج )<�%�# ��ء + ��ء( ا���ا%U ا����ذج ـ  6
  

  : إ���4 ا����
� ا�*()�� 
  
  .4 و 2 ا��	آ��N %@ ����# ا���N7ح ـ  1
 .) �G	�����n� )�0�o ا��	آ�a �Nن ��I�Qآ�	 دارة ���] 1 ا��	آ��N ـ  2

�Nآ�	3 ا�� [� .آ�	I�Q@ -��د -�� ^��6ي E ا��	آ�a �Nن آ�	��I�Q دارة ��
����Y�; 5 -�� ^��6ي 4 ا��	آ��N ـ  3^ ��� 5�nQ U�Gو ا��ارة و @�����Q f�$ fH6��ا ،���% ����Q E 

<H�$ #�% 
   .�N� 2ا��	آ �> أ%
# 4 %���	آ��N .2 ا��	آ��N %@ هKا
4 �Nآ�	��� @��e1 "��� fح %@ ���� 4 ـ  ر��N7��9 ا� #��� fi أgh ��� ���7	ة -�� ا��

  . ا���70ر

  
 ـ  -�� ا���70ر ا���N7ح وU�G ا���Y�0 ^+داد آ��� ا����ر ا��H	�7��% @I�Q	 ��P ا����7	ة 5

  . %�^P�KQ �6 ا��ارة
  . ���I �> ا���g دور ا����7	ة ه� ���$� -��q	 ا��ارة ا��H	Q:���6ا��
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������ : 	
  أو�� ����" :ا�����ى                            )���م ا�
���(ا����� ���ف ��
  ��-� وا��ة :ا���ة ا�+����                                                                2017 &%	$# 


� وا��� ا���ض ا����	����
�� ��دة ا����م ا���
����  

�   ) �01ط 08(  : ا����
� ا�و�

9
   .��ء rQ إ�1ء %@ ا�	�# �> ;��# 1
1gـ  آ�  ��� ؟  ا����" هKا ُ$
 ؟  ���ذا  ـ 2
3#t�  ا  ـK" ه���ذج ا������Q @N�N6�ا.  
 ؟  ا���ء -> ا�	�# H�$ #7%> آ�g  ـ 4

   ) ��01 12(  :و��
� ا�*()��

����# �	ة آ# %@ آ�ن ��u �	ات i:ث ا��	آ�Q Fn1 J\-�دة -�	 ;�م$ Fn1 ك  ا����د:�aوا
r�H�و 	�o$ @% #ة آ	ح ��N7��ا f�  . وا�4
+  : 1ا�(

  
+  : 2ا�(

    ���7	ة 
  ): ا�*/��ب(ا�*,*� 

  . a<# ا���	ف -�� ا���ف ا�Kي $	�@ إ��r -�	 أ<J -> ا��w�a ا��اردة %@ ا�������
�*
  : ا����
  ؟  <��ة ���� %@ ا�a:ك و ا��H	I�Q@ ا����د   ه# ـ1

)ا�����N7ن   ه# ـ2 )1L و( )2L@%  ���� ة��> )	�G ���%( ؟ 

)ا�4���ن ه#   ـ3 ) و1(   ؟ -�زEن أم  �1;:ن2(

)ا���N7ح �������> ا��	آ�J ���1 �� $�6ث   ��ذا ـ4 )1Lf�) وا�4 )2 .  
2 1���Nل ا�4�f 3  %@ ا��	آ��N  ـ5��Y�0�ا U�o1ح و�N7��ا 	70��  .  ��Y�0Q و1

  ��ذا $�6ث؟ 
  . وار�� f���� ����e1.   ا;�	ح �: ��t� J�4# هyK ا��ارة ـ6

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ1 �3 1ا��1�2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 �  إ���4 ا����
� ا�و�
  
   .��F1�4 ا��o	 �Q����" ا����" هKا $��� ��ء rQ إ�1ء %@ ا�	�# �> ;��# 1
9  ـ  -����1
  .ا��4	دة �Q ����1�H� <����Q> ا�����+ $�H>  ـ  aن2
3#�t�^  ا  ـK" ه���ذج ا������Q @N�N6�ا.  

  

4<H�$  # %7#  ـ�	ا���ء -> ا� �����Q آ��	ا��.   
  

  : إ���4 ا����
� ا�*()�� 

)ا���N7ح  ا��z#2ا��	آ��N   ـ  %@1 )2L���  $�ل �ا����د أن -� @I�Q	�H�ك ا:�aوا @% ���� 
  .<��ة

2��Q  أن  ـ �Nآ�	1 ا�� ��i���  �Nآ�	2���<H�ح  و�N7��ا( )1Lf�  #���$ {���� .%��� r1أ 1

��Q ح أن�N7��ا( )2L#��zا  @% �Nآ�	2 ا�� ��% ��> )	�G ���% .( 

3��Q  ح أن  ـ�N7��ا( )2L#��zا @%  �Nآ�	ا2ا��K�%  @��$ ا����ر أن @I�Q	�H�ا �; 	� 	N-  f�ا�4
1����} أن1   f�  . �1;#1ا�4

��Q ح أن�N7��ا( )2Lf�  #���$ @%  �Nآ�	3ا��fGر  r1ا <��، أK�% @��$ ا����ر أن @I�Q	�H�ا f� 	�$ 
	N-  f�  . -�زل2ا�4�f  أن 1����}  2ا�4

4E  ح $���#  ـ�N7��ا ( )1Lنa  f� �� ��� ا�E�6ت آ# %@ ا����ر �Q	ور $��E 5  -�زل1 ا�4

�1	�G ح�N7��ا( )1L �|Q	 ��> . 
5 �Nآ�	3 ـ  %@ ا�� f�2 1���Nل ا�4��Y�0�ا U�o1ح و�N7��ا 	70��%��6ث ز$�دة %@ .  ��Y�0Q و1

g��^ �;و <��  . آ��� ا����ر ا��H	I�Q@ �4��1 ا���70ر ا���Nر$� %�
�# ��Q ا�J�0 ا���<J :  ـ  ا;�	اح �# ��t� J�4# هyK ا��ارة6��1
�g ���ارة ���7	ة -�� ا��

	z�N� ��Y�0�ةوا .  
  :  ر>; �:/9 ���78
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������:  	
   أو�� ����" :ا�����ى                            )���م ا�
���(ا����� ���ف ��
  ��-� وا��ة :ا���ة ا�+����                                                                2017  &%	$#


� وا�� �	���ض ا���ا����
�� ��دة ا����م ا��
������  

   ) �01ط 08(  : ���
� ا�و��ا�

 ��ة ��Q ����اء ^�	ض fi ا�6N	 ��Qء ا���U و�oq	ة وا��� أ��اض �{ $�f ا���5 -�� ���76ل
  .^u�� f�$ �����4 ا��aاض %@ ��	��N ا�a:ح و^0N� ا���ء $�N�	 ز����

  ؟ ����ء $�6ث ا�Kي ا�I�$+�n@ ا���6ل �1ع �� ـ  1
  ا���U؟ و;���� وا��� ا��aاض ^����# ���ذا ـ  2
   .إ<�P�Q -�# ؟ رJY ���خ %@ أم <�ف ���خ %@ أ�	ع ا���5 ا���76ل -���� ^�Hن أ$> ـ  3

  

    )� 12�01(  :و��
� ا�*()��

% r��NQ ت	�� ��w�a ت�Q�>إ �إ� #q����0ما���ر ه��م %@ ا Jآ�	�Q دارة��I�Q	آ�   :  
  : )ا�*/��ب(*,*� ا�

  . �> ��	^��r-� ه��م ������ 
�*
  : ا����

   ا���I��tQ J�0ت ا����q	 هyK �1-� ���ذا   ـ1
(les dipoles) ؟  

 ا��H	��I�Q ا���;� $�0م ا����q	 هyK أي ��ّّد   ـ2
  ؟ $������H وأ$��

 وا��6	ك ا���N7ح �> آ# ���� ه@ ��   ـ3
@I�Q	�H�ن -���� ا�H^ ��Y�0��0 ا�o� ؟  

 ا��H	I�Q@ ��دا�� ;�J�01 @N �� $�6ث ��ذا   ـ4
fi U�o1 ��Y�0�ذا ؟ ا�� {����  ؟ ^
 �Q> ا�	اQ" ا���P 9�01 �� $�6ث ��ذا   ـ5

 ^�Hن -���� ا��H	I�Q@ وا��6	ك ا���N7ح
��Y�0��0 ا�o� ذا ؟�� {����  ؟  ^

��ذا .   1��70	 ا��6	ك وU�o1 ا���Y�0 ـ6
  $�6ث؟ 

وار�f .   ا;�	ح �: ��t� J�4# هyK ا��ارة ـ7
����e1 ����� .  

+  : 1ا�(

  
+  : 2ا�(

   ���7	ة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ1 �3 1ا��1�2 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�  : إ���4 ا����
� ا�و�
 �> أ;# �	ارة در<�ت %@ ا��oز$� �ا��6� إ�� ا�����I ا�NQ <� ���6"ء $��6ل ��Q u�	 -���� ����ء �6ث ـ 1$

  .$�o@ أن دون أي ا����oن در<�
 آ�1] آ��� �oq	 ا��6ض -�U آ�ن آ���.آ�N	ة ا��N�	ة ا���ء آ��� آ�1] آ�N	ا ا��6ض ��5 آ�ن آ��� ـ  2

  .أ;7	 ��ة Q��ر إ�� ^�6��� $��o	ق و�Q����@ ;���� $��6$�� ا��@ ا�����I ا���ء آ���
 Q��ر �> آ�N	ة آ��� -�� $��6ي E ا��4ف ا���اء aن <�ف ���خ %@ أ�	ع ا���5 �76لا�� -���� ^�Hن ـ  3

 ا�	JY ا���اء -FH -�� ا��aاض �> ا���^} ا���ء Q��ر �> آ�N	ة آ��� ا�����ب -�� ;�درا r��4$ ��� ا���ء
�	-� $��9N ا�KيQ.   

  

  : إ���4 ا����
� ا�*()�� 

 . )Y	%�ن( ;��Nن ���� �a #Hن ا���I��tQ J�0ت ا����q	 هyK �1-� ـ  1
  .ا��H	��I�Q ا���;� $�0م ا��H	I�Q@ ا����د ـ 2

  .ا��H	��I�Q ا���;� $�����Hن ا��H	I�Q@ ا��6	ك و ا��H	I�Q@ ا���N7ح
��Y�0�ا E و ^�0م E P����^ �;�Y ��I�Q	آ�.  

 $�ور و ا���N7ح $���# �Q����@ و ا��ارة %@ ا��H	I�Q@ ا����ر $�	 ��0�o ا��H^ ��Y�0ن -���� ـ  3
 .ا��6	ك

 ا��6	ك و $���# ا���N7ح أن 1:�� ا�fi U�G ��Y�0 ا��H	I�Q@ ا����د ;�J�; @N -�� ـ  4
@I�Q	�H�و $�ور ا <H� @% FH- ��4��0 اQ�� دارة %@ ا��H	I�Q@ ا����د ;�J�; @N أن 1����} .ا�
��I�Q	$�دي آ� �إ� 	��o^ ��> ا����ر @I�Q	�H�ا����د أن يأ %��� ا���ر ا @I�Q	�H�0" ه� ا% <� 

 . دارة %@ ا��H	I�Q@ ا����ر �	ور <�� $6ّ�د
 ا�n�1ء �0�o� ��:1 وا���Y�0 ا��H	I�Q@ ا��6	ك و ا���N7ح �Q> ا�	اQ" ا���9�0Q P �01م ��  ـ 5

  .ا��وران -> ا��6	ك ^�;g و ا���N7ح
{�������� ا��H	��I�Q ا��ارة %�5 أن 1N�9 أي %@ اh�� ���� $دي� �إ� g;�^ ور	ا����ر � 

@I�Q	�H�أن أي .%��� ا U�G �Nآ�	ط ا��	z @ور أ���	ا����ر �� @I�Q	�H�ا ���%.   
6g��$ �;ة و��Q ح�N7��ه} ا��$ ��Y�0�ا U�Gك و	ـ -�� ا���70ر ا��6  .  
�# ��Q ا�J�0 ا���<J :  ـ ا;�	اح �# ��t� J�4# هyK ا��ارة7��1
�g ���ارة ���7	ة -�� ا��

  . z�N� ��Y	ةوا��0
  :  ر>; �:/9 ���78
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������:  	
   أو�� ����" :ا�����ى                            )���م ا�
���(ا����� ���ف ��
  ��-� وا��ة :ا���ة ا�+����                                                                2017  &%	$#

�� ��دة ا����م ا��
 �	���ض ا���ا
����
� وا��������  

   ) �01ط 08(  : ���
� ا�و��ا�

Kز ;�رورة �@- أ��G ن�^�Q �0�o� آ��	و� g��Q 
 �Q #I�� fi ��6�%ا���� أن %|�F اE^�4ه�ت آ# %@

��
N� ان�i @% ن�H� ح��n� ���Q <- أي J�� ��:% 
   .�Gز Hz# -�� ��دة �	وج

 
  ؟ ا��0رورة %�5 -�� ا��N^�ن ���دة ��ث ��ذا ـ  1
  ؟ ا���6ل هKا -> ا����ول ا����# ه� �� ـ  2
 f�$ "oh ا���o��Q @% 9�7ز ا��0رورات ^��wN -�� ـ  3

 ا��oز$� ا��6�� �> %���6ل ا��0رورات دا�# �0Qة ا��oز
��� آ�g .ا�����I ا��6�� إ��^ yK؟ ا������ ه   

  
    )� 12�01(  :و��
� ا�*()��

	q��- fاه�	Qى إ������r^�N ا�Q ���N0\<	اء ^	آ�J ���1 آ�	��t�� ��I�Q %@ ا��H� ر�Nوأراد ا�� .   
+  : 1ا�(

  
  ): ا�*/��ب(ا�*,*� 

rh	G <� r�H�^ @��ت اEؤ������N�4� y -> ا��� @% fاه�	Qإ U%را .  
�*
  : ا����
 ا����q	 هyK -�� ^��6ي آ�	��I�Q ��ارة ���" ا������e ا�	�+ ������Qل ر�f ـ  ا1

�����q ��- #��� .  وا��h ا^y�4 ا����ر ا��H	I�Q@.ا��
  ؟ 1:�� ��ذا ا���Q U�G ��Y�0 ـ  2
  ؟)1(ا���7	 -�� ا���<�دة(+) ا��zرة ^�t# ��ذا ـ  3
 ا�L	 و ���H	�Qء �1;# أ��ه�� -�7	ان، أذآ	 -��q	، -�ة �>) 2(ا���7	 �H�$ن ـ  4

  .�r -�زل
�# -�� �{ول ���i# &�	 آ�	�N7� @I�Qح ���ارة 1
�g ـ  5��  ؟ $�6ث أن ^��;9 ��ذا .ا��
  ؟  ���ذا ؟ ا��ارة %@ $�6ث ��ذا .ا�����N7> أ�� $��g ��ة ��Q ـ  6

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ1 �3 1ا��1�2 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  � ا�و�� إ���4 ا����

 ا��6�� إ�� ا�����I ا��6�� �> ا��N^�ن ^�6ل ��N^ (vaporization) u�	 -���� ا��N^�ن ���دة ��ث ـ  1

  .ا��oز$�

 ��ر<�� ����Q آ�N	ا ا��0رورة دا�# ا�
�H$ "oن ��u ا�
o" ه� ا���6ل هKا -> ا����ول ا����# ـ  2

	�oq )�701ن أي @% "o
 . )ا�

��� ـ  3^ yKا������ ه Qgi�H��� (condensation) ) ا����9 أوliquefaction(  .  

  
  : إ���4 ا����
� ا�*()�� 

 ���q�� ا����q	 هyK -�� ^��6ي آ�	��I�Q ��ارة ���" ا������e ا�	�+ ������Qل ر�f ـ  1

��- #���  :  و��Qن ا^y�4 ا����ر ا��H	I�Q@ .ا��

  

  

 .$�ور ا��6	ك و ا���N7ح $��ه} ا���Q U�G ��Y�0 ـ  2

 .ا��H	I�Q@ �����د ا���<J ا�J�0) 1(ا���7	 -�� ا���<�دة(+) ا��zرة ^�t# ـ  3

 وا��Q�N6 ا��H	I�Q@ �����ر �1;# وه�) ا��J0( ا��	q��- ���� "Q	 -�ة �>) 2(ا���7	 �H�$ن ـ  4

	�G ��;�1 ر����� @I�Q	�H�زل(ا�-( . 

�# -�� �{ول ���i# &�	 آ�	�N7� @I�Qح ���ارة إ�h%� -�� ـ  5�� و ا���N7ح إ�hءة ^��0 ا��

  .��6	ك ادوران �	-� ^#0

   .ا��وران -> ا��6	ك $��;g و ا���n��$ <���N7 ا�����N7> أ�� $��g ��ة ��Q ـ  6
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������:  	
   أو�� ����" :ا�����ى                            )���م ا�
���(ا����� ���ف ��
  ��-� وا��ة :ا���ة ا�+����                                                                2017  &%	$#


 ���	���ض ا�ا����
� وا�������
�� ��دة ا����م ا���  

   ) �01ط 08(  : ���
� ا�و��ا�

[��; ���� }�Q رورة�; ��H���:Q ����� 250mL ء����Q fi ���1ا�<����� آ����� أن %�<�ت وز 
260mg . 

[�hا����4 دا�# ورةا��0ر ���� و ) congelateur (. ��Q 5 <] ��-�ت	ا��0رورة ���� أ� 
  .اn�1�] ;� ا��0رورة و �N�q أ5Nq ا���ء أن %�<�ت

  ؟ ا��N�7 ا��6�� إ�� ا�����I ا��6�� �> ا���ء ^�6ل -���� 1��@ �g ـ  آ1
  ؟ ا��6�� هyK %@ ا���ء ���� ^�6ل -> ا����ول ا����# ه� �� ـ  2
  ؟ ا��0رورة اn�1�] ���ذا ـ  3
   ؟ �Q ��1�iز��1 ���� ;��] �� ا�����4ة ا��0رورة آ��� ^�Hن أن ^��;9 ��ذا ـ  4
)،	Nأآ ،	oqأ ���n1 . (  

  

��	ا أ-" .����6 ��ل ا���ء �> ;�	ات ^�e�:% #H] ا�t:<� ��رج ا��0رورة ���� ^	آ] ـ  5n^ P�K�.  
  ؟ ^����} ��ذا .$��o	 �f ذو;r أن %�<�ت K�Qو;I�� fi [��; r: ا���ء أ5Nq ��� ��-�ت -�ة ���� اe�1	ت ـ  6
  ؟ ا����4 دا�# ��ا��Q #I أوا1@ إد��ل -�� ا^��ذه� ا��ا<J ا�Y����Eت ه@ �� ـ  7

    )� 12�01(  :و��
� ا�*()��
@% 	N�� ء�$+�n�ا f^ ا��ار^��> إ�41ز ���N��2 و 1 ا��7ر^�> %@ ا J��% P�� ذ���aا @�$�� :  
+ا�)1 :  

  
   : P�� rN�Y �� Kn1 ا���aذ �Q�>��Q -> ا��w�a ا��اردة %@ ا�������):ا�*/��ب(ا�*,*� 
�*
  : ا����

  .�qرة �H# ا���ا%U ا����" ا������e ا�	��ز ������Qل أر�f   ـ1
  .�qرة آ# %@ ا��Y #�q�^ <���N7	$�0 أذآ	   ـ2
  ؟ ������N7> ا��Q ��4���ه} $��5 ا����H> يأ 5V ا��E�� $�6:ن ا�����N7> أن -��] إذا   ـ3
  ؟ ���ذا ؟ دارة آ# %@ ا�L	 ����N7ح $�6ث ��ذا : ا�����N7> أ�� $��g ��   ـ4
   .����+ل أ5�q ^	آ���N> أي رأ$P %@   ـ5

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ1 �3 1ا��1�2 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 �  :  إ���4 ا����
� ا�و�

  
  .^��4 ^�-� ا��N�7 ا��6�� إ�� ا�����I ا��6�� �> ا���ء ^�6ل -���� ـ  1
  .ا���ء 1�Q ��4�$�u�� ��h�n ا�6	ارة در<� ه� ا��6�� هyK %@ ا���ء ���� ^�6ل -> ا����ول ا����# ـ  2
  .�r�4 $+داد ا���ء ^a ��- ��4ن ا�+<�<� اn�1�] ـ  3
��� ^0N� ا�����ة ا�+<�<� آ��� ـ  4n1) 260mg ( نE ا���دة آ��� E 	�o�^ 	�o�Q ������.  
 $��6ي ا�Kي ا���ر<@ ا���اء �5N7$ @% F�:^ 9 ����6 %\ن ا�t:<� �> ا��Nردة ا��0رورة إ�	اج -�� ـ  5

  .�Q��0رورة ^�6" �� �	-�ن ا���ء �> ت;�	ا إ�� ��E�6 ا���N$ @% gi�Hأ ا��a	 اهK. ا���ء Q��ر
  .������ ^��o	 �o�^ ����-	 E ا���دة ���NY أن -�� $�ل ا���ء ذوق ^�o	 -�م ـ  6
 �Qا���� ا���<�دة ا���ا4n�^ ��- ��4^ #I	 �� E� E J4$ ��w�� ����^ ا����4 دا�# اaوا1@ إد��ل -�� ـ  7

   .$+داد ا���اa f4� #Iن
  

  : �*()�� إ���4 ا����
� ا
  

@% 	N�� ء�$+�n�ا f^ ا��ار^��> إ�41ز ���N��2 و 1 ا��7ر^�> %@ ا J��% P�� ذ���aا �� @�$ : 
   .�qرة �H# ا���ا%U ا����" 1	�f ا������e ا�	��ز ������Qل ـ  1

  

 : �qرة آ# %@ ا��Y #�q�^ <���N7	$�0 ـ  2
�# -�� ا�	Q" 1 ا��7رة��  .ا��
  .ا��n	ع -�� ا�	Q" 2 ا��7رة

 ).  2 (ا��H# ه� ������N7> ا��Q ��4���ه} $��5 ا�Kي ا��H# ـ  3
 -�� ا�	Q" ��+ة �> هKا و L2 ا���N7ح $���n 1 ا��H# ا��ارة %@ L1 ا���N7ح إ^:ف -�� ـ  4

#��� ا�	Q" ��+ة �> هKا و ����# L4 ا���N7ح $0N� 2 ا��H# دارة %@ L3 ا���N7ح ����Q ا��
  .ا��n	ع -��

  ). 2( ا��H# ا��n	ع -�� ^	آ��N ه@ ����+ل ا��N 5�7ا��	آ� ـ  5
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������:  	
   أو�� ����" :ا�����ى                            )���م ا�
���(ا����� ���ف ��
  ��-� وا��ة :ا���ة ا�+����                                                                2017  &%	$#

�� � �	���ض ا���ا
����
� وا�������
  ��دة ا����م ا��

�   ) �01ط 08(  : ا����
� ا�و�

�$	1 U�06^ Jآ�	�6 ا��h���ا @% #H��ا 
#Q�0��ا.   

 
  ������r؟ا �> �o	ض ا�� .ا��	آ�f J ـ  �1
   ؟ 8 ، 4 ، 2 ، 1:ا��	;�� ا����q	 �f  ـ  2
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية

 30/04/2017لتاريخ : ا                                        مديرية التربية لوالية تندوف                                 

 ة: ساعلمــــــــدةا                                                      الشيخ عبد الحمد ابن باديس          متوسطة : 
                                                 .      ولىاالالسنة  : مستويال

 
  نقاط ( 12)الجزء األول :   

  (06) :ولالتمرين اال

 . 1بالطريقة الصحيحة . اعنه على ذلك  حسب الوثيقة على سامي ترتيب اسماء الكواكب  اختلطت  

 
  

  (06) :الثاني التمرين 
 

 .لفيزيائية العلوم كان احمد في قاعة الجلوس  فالحظ  القاطعة من نوع ذهاب و إياب فتذكر انه  له معلومات  التى درسها في حصة ا

  

 ياب اكمل جدول الحقيقة :إ -دارة من نوع ذهاب انطالقا من مخطط  -1

  

 

 

 

 

 

 

 

 ك احد المصابيح , ماذا يحصل للمصباح الثاني ؟ مع التعليل .ف  - 2

 

 نقاط ( 08)الجزء الثاني : 

 الوضعية االدماجية

 ، فلكية الظاهرة ال،  إلىانتبه   يتجول في جزائر العاصمة  محمد بينما  كان 

 .   دقيقة 19على الساعة الحادية عشر و صباحا  وانتهى  على الساعة التاسعة بدا   03/2015/ 20يوم 

,إال انه ظاهرة الخسوف القمر  هذه : على وثيقة تفسر سليم عندما عاد إلى المنزل , أثار ذلك فضوله , فأطلعه صديقه  

 لم يستوعبها كليا .

 ما  ريك في  إجابة  سليم .  -1

 مستعينا  برسم توضيحي الظاهرة الفلكية  حادثة  فسر  -2

 لى الظاهرة الفلكية بالعين المجردة إ اشرح  كيف نتجنب  مشاهدة  -3

 

 بالتوفيق 
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