
زغدي مبروك    : األستاذ                                                                                           1 : المستوى      

    ) نقطة12(  الجزء األول 
  ) نقاط 06(ول  التمرين األ

  : المقابلة ) 1(لديك الوثيقة  
  ):2(و ) 1( سم العنصر ين )1

)     1) ............................. :(2 ....................................   : (  
  في ال یتوھج –    أو   یتوھج- :  أكمل الجدول التالي   بوضع كلمة )2

  .الخانة المناسبة 
 Aقضيب  نحاس نحاس حديد مطاط بالستيك فضة
 Bقضيب  نحاس خشب ذهب نحاس رصاص خزف
حالة       

 المصباح

  ) نقاط 06( التمرين الثاني       
  :امال الجدول التالي بما يناسب  

 وظيفته في الدارة الكهربائية النظاميرمزه  العنصر الكهربائي
    الكهربائي العمود

   
 

 

   
  

 ار الكهربائي التحكم في مرور التي

  )  نقاط08: (الجزء الثاني
  أتمم الفراغات بالكلمات المناسبة )
   البعض بحيث........................مع ................. الكهربائية  ...................  هي مجموعة  من   .................... الدارة- 

 .................... مفتوحة أو إما ....................   تشكل  
  .الشكل يمثل دارة كهربائيةلتمرين الثاني ا
 .سم العناصر المرقمة  )1
 ماذا يحدث عند مرور التيار الكهربائي في الدارة  )2
 ......................................الكهربائية؟    

       
 بقطعة خشبية ، هل يمر التيار) 4(نستبدل العنصر  )3
  الدارة؟ علل الكهربائي في هذه    

............................................................    
 أرسم مخططا كهربائيا لهذه الدارة مع استعمال الرموز  )4

   .النظامية للعناصر الكهربائية    
  

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

........................................................................  
.............................................................................. 
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 اجلمـهورية اجلــزائرية الدميقــراطية الشعــبية

 املدة : ساعة                                                                                        بوالد!ر بوبكر بئر العاتر  متوسطة

 2018 -2017السنة الدراسية:       يف مادة العلوم الفيز!ئية والتكنولوجية   ﴾ الفرض الثالث﴿       متوسط             وىلاملستوى األ

  : األوىل *الوضعية

حد أما يف رواق تلفة يتم التحكم فيها من مكان واتستخدم فيها قواطع خميوجد عدة تركيبات كهر�ئية  يف  املنزل
 من مكانني خمتلفني.اليت تتحكم يف مصباح ت ااملدرسة فإنه يتم اجنار بعض  الدار 

 ح يف املنزل وملاذا ؟يكيف تربط املصاب)1
 ما نوع الدارة الكهر�ئية اليت تستخدم يف الرواق؟)2
ارسم خمطط هلذه الدارة �ستعمال الرموز النظامية)3
  اكمل جدول احلقيقة هلذه الدارة)4

 حالة املصباح2Kالقاطعة 1Kالقاطعة 
AA  
A B  
B A  
B B  

   
  الوضعية الثانية :*

 التايل: قام لصعد �جنار املخطط

 
 

 ما نوع الرتكيب يف هذا املخطط مع التعليل؟)1
 مع التعليل ؟ 3Lو  2L ماذا حيدث للمصبحان   1Lنقوم بنزع املصباح )2
 ماذا نقصد بقصر عنصر كهر�ئي ؟)3
مع التعليل ؟ 2L و 1Lماذا حيدث للمصبحان ، 3Lارسم املخطط وقم بقصر املصباح )4
 مع التعليل ؟ 3L و 1Lماذا حيدث للمصبحان  ، 2Lارسم املخطط وقم بقصر املصباح )5
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 : ب/سليماملادة اذتأس 1/1الصفحة متوسط  وىلالسنة األ
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كيف تربطكيف تربط امل))11
ا نوع الدارة الكما نوع الدارة الكهر�)2

خمطط هلذه الدارسم خمطط هلذه الدارة �
حلقيقة هلذه الدادول احلقيقة هلذه الدارة
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 وزارة ال��بية الوطنيــة

        2017/2018املوســم:                                                                                            مدير�ة ال��بية لوالية املسيلة                               

 متوسط   أو&%املستوى:                                                                                                             متوسطة حسن البصـــري                    

 واحدةاملـــدة: ساعة                                                                     سيدي عامـــــــــر

 

 نقطة) 12ا45زء -ول  (

 مع تHBيح اF5طأ إن وجد : أجب بAB او خطأ   :)ن06التمر�ن -ول  (    

 نحصل عN% املاء النقي من عملية Lبانة-1
 ..............      ............................................................................................................... 

 درجة مئو�ة . 85تحت الضغط ا45وي النظامي (ضغط الغرفة) SغN% املاء النقي عند الدرجة -2
...............      ............................................................................................................. 

 (كماء الوديان و-bcار ) خليط متجا`س . املاء الطبي^[-3
...............      ............................................................................................................. 

 للماء النقي درجة غليان و تجمد ثابتfن  تدh% معايf� النقاوة .-4
...............      ............................................................................................................ 

5-  L لkناء املوضوع فيه .ياخذ ا45سم السائل ش 
...............      .............................................................................................................. 

        :ن)60الثا`ي (التمر�ن       

 صنف اF5الئط التالية إ&% خالئط متجا`سة وغf� متجا`سة .  -1

 (خليط ..................)   (خليط ...................)       ،      املاء املعد`ي(خليط ...................)         ،      قمح + عدس ماء + ز�ت

 ..........)  (خليط ...................)       ،     ماء + سكر(خليط ...................)           ،        ماء + ماء الزyر (خليط ......... رمل + ماء

 ....)           (خليط ...................)        ،     خل + ز�ت (خليط ............... خل + ماء

 ............................ :  إسم العملية  �[ . ؟     أذكر اسم العملية  ال~{ |سمح بفصل  الرمل عن املاء   -2

 اذكر العملية ال~{ تقوم �bا ل�Hصول عN% ماء نقي إنطالقا من املاء املاA5؟ إسم العملية �[ :  ................................-3

 نقطة) 08ثا`ي  (ا45زء ال

           :ن)80(الوضعية Lدماجية 

 من م�A الطعام .    g 25مع   ml 800ستاذ محلوال مائيا باستعمال �4م من املاء النقي قدره  حضر  -                

 ؟g/lثم ع�� عنه بوحدة   g/mll تركy �fذا ا�Hلول بوحدة أحسب )1

  = C...........................................................................................................................ترك�f ا�Hلول : ..............       

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

 باستعمال النموذج اH5بي�{ أعط تمثيال للمحلول املا�ي املتحصل عليه ؟ )2

    

 

 أضاف زميلك كمية كبf�ة من امل�A فالحظ ان امل�A يبقى �[ قاع الوعاء      )3

 وال ينحل �[ املاء النقي .

 `س�{ ا�Hلول : ................................... ماذا `س�� yذا النوع من ا�Hاليل ؟  . �

 ا�Hل ( املذيب )yو: ................................. و املنحل ( املذاب )yو : .............................................. �

 

 يتم�� لكم التوفيق والنجاح أستاذ املادة 

úàÕÿ^===pÿ_oÿ^===ΩÔÔÎÛ_ÍäÎÕÿ^=flÈŸ≈ÿ^=ÓÉ_‹=

 النموذج اH5بي�{

 ................................Lسم : 
 ................................اللقب : 

 القسم : ............
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:)ن0606لن -ولتمر�ن -ولل  (  ( صل عN% املاء النقنحصل عN% املاء النقي منamن
.      .........................................

ييط ا45وضغط ا45ويي النظام النظامي (ض
......................................................

لوديان و-bcكماء الوديان و-bcار ) خلي
................................................

مد ثابتfن  تدh% و تجمد ثابتfن  تدh% معا
...............................................

ضوع فيه .ء املوضوع فيه .
..............................................

جا`سة .f� متجا`سة .

ط ...................)  ي(خليط ...................)   

...............)         ط ...................)           ، 

...............           (....           (....

..........................:: �[لية  �[ 

لعملية �[ :  .....سم العملية �[ :  ...........

A الطعاممن م�A الطعام .

s
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 .   23/04/2018التاريخ:                                                                         

 واحدة .ساعة المــــدة:                                                                                          متوسط. أولى  المستوى: السنة
 

 .ن)6(    التمرين األول::

األجسام التالية حسب الجدول : صنف�
كوكب ـ سطح البحر ـ شمس ـ هالل ـ إشارة مرور قف ـ شاشة حاسوب منطفئة ـ جمر ـ  كتاب ـ شاشة السينما أثناء  ـ 

العرض ـ لهب شمعة  ـ برق  ـ  حشرة مصباح الليل .

 أجسام مضاءة أجسام مضيئة 

 اصطناعية طبيعية اصطناعية طبيعية

 
 

   

 

 ن)6( التمرين الثاني::

 أجب: ثمجيدا  الشكلالحظ �
 شكل.ال لهذاأرسم باستعمال الرموز النظامية المخطط الموافق )1
 شكل.الأذكر طريقة توصيل المصباحين في )2

6 الداللة  يحمالنإذا علمت أن المصباحين � V  6و البطارية تحمل الداللةV . 

 .لمصباحين ؟اتوهج  كيف يكون )3

 . دارة ؟ لماذا؟اللو يتلف أحد المصباحين: ماذا يحدث للمصباح اآلخر في )4

نضع سلك ناقل بين طرفي مصباح واحد : �

 : ( ـ المولد ـ المصباح الثاني ) . صف ماذا يحدث في الدارة )5

 ن)8(ــــــــــــــة:ـــــــــــــالوضعية اإلدماجيــ

 

نريد التحكم في إشعال و إطفاء مصباح كهربائي من مكانين مختلفين : �

أنجز مخططا لهذه الدارة .)1

كيف نسّمي هذا النوع من الدارة ؟ .)2

أين يمكن أنجد مثل هذا التركيب ؟ .( اذكر مثالين ) .)3

 ما هي الفائدة من تركيب هذا النوع من الدارة ؟ .)4

 

 

 في مادة العلوم الفيزيائية الفرض المحروس الثالث 
و التكنولوجيا

1الشكل

فكـــــــبّر عليه أربعا لوفـــــــــاتهمن فاته التعليم وقت شبابــــــه 
بالتوفيق
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كوكب ـ سطح كوكب ـ سطح البحر

ـ لهب شمعة  ـض ـ لهب شمعة  ـ برق

جأجس exxxطبيعيةطبيعية/emmmm/
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للشكشكل.الاللهذالهذاقالموافق 

.6VVمل الداللة ة تحمل الداللة 
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dudu
c

ee

ee

ss

1am.ency-education.com



1am.ency-education.com

http://1am.ency-education.com


1am.ency-education.com

http://1am.ency-education.com


1am.ency-education.com

http://1am.ency-education.com


نقطة ) 12(الجزء األول:
نقـــــــــــاط 06:  ىاالول وضعيةال

 الح� ال��� ،محمد بالتجربة المقابلة  قام
برأيك ، ما الهدف من هذه التجربة؟)1

.العناصر المرقمة في الرسم  ية سمساعد محمد في ت)2

اعط عنوانا مناسبا للرسم؟ )3
 

نقـــــــــــاط 06:  ةثانيال وضعيةال
 بتشكيل مزيجين مختلفين: سارة قامت 

.85gوته ، فتحصلت على مزيج كتل80gمع  كمية من الماء النقي كتلتها  5g:مزجت ملعقة سكر كتلتها 1المزيج -

.87gتلته كفتحصلت على مزيج  80gمع كمية من الماء النقي كتلتها  7g:مزجت كمية من الزيت كتلتها  2المزيج -

 حدد أي مزيج يمكن اعتباره محلول مائي وأيهما محلول غير مائي؟علل.)1

 ج؟قارنها مع كتلة المزيج الناتج.ماذا تالحظ؟ماذا تستنتالحظ كتل األجسام الممزوجة و)2

 برأيك ماهو النموذج الموافق لكل مزيج؟)3

 

 

 
 
 

 ط )اــــــــــنق 08(:الثاني الجزء 

 الوضعية االدماجية  
نه "!5 ااألب  أراد االب إضافة ال�اء إلى +*ار(ة ال'	ارة ل$�ه ل# "!� ماء نقي اق��ح عل	ه اح�� إضافة ماء ال��ف	ة فأخ��ه

                       إضافة ال�اء ال�قي، اح�� ل# "فه# الف�ق ب	9 ال�اء ال�قي و ال�اء ال�ع�ني ؟                              

                                        الف�ق ب	9 ال�اء ال�ع�ني و ال�اء ال�قي.                             الح��  اش�ح   -1

                                                 Fل Eل م9 ال�اء ال�ع�ني و ال�اء ال�قي +ال��Cذج ال��	�ي.               م -2

  ذ�K �E(قة ت'اع� االب في ال�CIل على ال�اء ال�قي ان*القا م9 ال�اء ال*�	عيا -3
بالتوفيق

 لــــــ2018فريا 24لتاريخ :ا                                                       ����االخالق احلميدة :  ةـــــتوسطم

2018 -2017لسنة الدراسية: ا                                                               متوسط                  اوىل املستوى: 
 املدة : ساعــــــــة 

 ﴾ في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية  لثالفرض الثا﴿    

 

1 - 

2- 

3- 

4- 
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لللوضوضعيةالال
محمدمحمد بالتقامقام

رأيكبرأيك ، ما))11

ساعد محمدساعد محمد في))2

عط عنوانا مناساعط عنوانا مناسبا للر)

طــــــــاطنقـــــــــــاط0
ن مختلفينن مختلفين:جين مختلفيمزيجين مختلفين:

اتلتها  يكمية منع  كمع  كمية من5g5gكتل

معمع كمع كمية من اg7g7g  تلتها  

محلول مائي وأيهما مل مائي وأيهحلول مائي وأيهما م

تلة المزتلة المزيع كتلة المزيج انها مع كتلة المزيج ال

نه "!نه "!5ااألب األب فأخ��ه فأخ��ه
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 وزارة التربية الوطنية 

 تغنيف  -متوسطة األمير عبد القادر

    متوسطاألولى  : المستوى

 

 : التمرين األول

 : أكمل الفراغ في الجملتين التاليتين)1

 األجسام ....... هي األجسام التي ...... الضوء بنفسها .�

 األجسام التي ......الضوء من غيرها .األجسام ....... هي �
.ثم أعطي مثاال لكل وسط  ؟ أذكرها .تنقسم األوساط الضوئية الى ثالثة)2
 .أكتب تحت كل صنف نوع الحزمة الضوئية .تصنف الحزم الضوئية الى ثالثة أصناف )3

 : الثانيالتمرين 

عبــدالرحمان  منهمكا في اتمام رســــم لوحته تحــت ضوء المصباح بينما كان أخي 
من  ," في أي حالة يمكن له رؤية لوحته بصورة صحيحة تساءلت و أنا بجانبه  , الكـــهربائي

 ؟ خالل مسار الضوء "

 

 

 .اختر من بين الوضعيات الثالثة في الشكل الوضعية التي تسمح بتفسير رؤية اللوحة )1
 رؤية جسم مادي ؟ماهي شروط )2

 

 :في مــادة الثالثالثالثي  فرض

التــــــــــــــكنـــولــــــــــوجيـــاــية و ئالعـــلـــــوم الفــيـــزيــا

………………………… ………………………… ……………………….. 

الت

1(

األجس��

األجاألجسام .��
تنقسم األوساتنقسم األوساط))22
تصنف الحزمتصنف الحزم الض)3

م رســــم لوحته اتمام رســــم لوحته تح
يمكن له رؤيةحالة يمكن له رؤية لوحت

n cn c………

1am.ency-education.com

http://1am.ency-education.com


 : الوضعية االدماجية

حيث وقع القمر بين األرضحدثت ظاهرة  1999أوت  11في يوم : قال خالد لزميله يوسف

: و الشمس كما في الشكل المقابل 

 

 

 ؟كيف تسمى هذه الظاهرة )1
 ؟ 3و متي يتشكل العنصر رقم   الظاهرة .المتعلقة بهذه أكتب البيانات )2
أو عدم  ,أو رؤية جزء من الكرة,ماهي المناطق التي تسمح لك برؤية كامل الكرة)3

 ؟رؤية الكرة تماما 

3         2 

1 4 
5 
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؟رةه الظاهرة 
و متالظاهرة .الظاهرة .ذلقة بهذه 

ك برؤية كاملح لك برؤية كامل الكرة
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