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  الجمـهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشعــبية

  ساعة  01المدة :                                                                                    معسكر -سلطاني الطيب متوسطة

  2018 -2017السنة الدراسية:       في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية   ﴾ الفرض األول﴿       متوسط             ولىالمستوى األ

   نقاط)60( : *التمرين األول
 :أكمل اجلدول -

 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

  نقاط)60(* التمرين الثاني: 
    2cmو إرتفاعه     4cmو عرضه   5cmطوله  m=20gجسم على شكل متوزي مستطيالت كتلته 

  .................................................................................................................... أحسب حجمه ؟-1
.........................................................................................................................................  

  ............................................................................................................. أحسب كتلته احلجمية ؟ -2
.........................................................................................................................................  

  .......أحسب كثافته ؟ ...............................................................................................................-3
.........................................................................................................................................  

  هل يغوص يف املاء أم يطفو ؟ علل. -4
......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  
 1تعطى كثافة املاء  -      1g/cm3تعطى الكتلة احلجمية للماء  مالحظة :

  نقاط)80: (وضعية اإلدماجية* ال
  فاستعمل الطريقة املبينة يف الشكل املقابل . حبة بطاطاأراد قياس حجم حممد تلميذ يف السنة األوىل متوسط ، 

  هذه الطريقة ؟       ما اسم -1
   ) ؟ 2يف اإلناء (احلجم ما هو  -  ) ؟ 1ما هو حجم املاء يف اإلناء ( -  
  ؟  حبة البطاطاحجم  أحسب -2
  ؟ ملاذا؟ الطريقة لقياس حجم قطعة من السكرستخدم هذه  أن ن هل ميكن -3
  يف كفة  ميزان ونضع يف الكفة الثانية كتلتني عياريتني  حبة البطاطا من املخبار و نضعهاخنرج  -

   g 05=1m    وdg 001=2m . فيحدث التوازن  
  .gبـوحدة  حبة البطاطااحسب كتلة  -4 

  

  أساتذة المادة  1/1الصفحة  متوسط  ولىالسنة األ
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 الوحدة االساسية  اجلهاز املستعمل  رمزه املقدار

 ..........................  ..................... ...................... الكتلة 

  .............................  ............................................... احلجم
 

  ............................  ...................... ...................... الطول
 

........................ درجة احلرارة
. 

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

 دماجيةاإل الوضعية على لإلجابة الورقة إقلب -
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 .…….................................................القسم:..................اإلسم:..................................................

 
 
 
 ؟ متوازي المستطيالتأوجد حجم   : 1تمرين  

 حّول ما يـــلـي :          :2تمرين   

2 dm3=………………L 2 mL=…………….cm3 1m=………………….Km 1cm=………………….mm 1L=………………..cm3 

 

 وضعية إدماجية:

 ( في الجدول ، أوجد الجــسم األصغر حجما ، و كيف عرفت ؟A ,B,C,Dمن بين األجسام األربعة )  
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 سكرةب -متوسطة أحمد زيد  الفرض األول في الفيزياء  2017/2018السنة الدراسية :

  حكيملقرقب عبد ا األستاذ:سا            /1المدة: 

 

 

 

 إجابة الوضعية اإلدماجية للتلميذة النجيبة "نور اليقين دباخ
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 بسكرة -متوسطة أحمد زيد  الفرض األول في الفيزياء  2017/2018

  حكيملقرقب عبد ا األستاذ:/سا            1المدة: 

 

  
 

 أكتب اإلجابة داخل المستطيل؟  : 1تمرين 

 

        :2تمرين   

 حّول ما يـــلـي :   

2 dm3=………………L 2 mL=…….….cm3 1m=………………….Km 6.1cm=………………….mm 3.7L=………………..mL 

 

 وضعية إدماجية:

أخرج سامي بيضة من الثالجة فأراد أن يعرف هل يغوص 
بالميزان اإللكتروني  البيض في الماء أم يطفو، فقام بوزنها

ثم أخذ   (63g)أن كتلتها تساوي  الموجود في المطبخ فوجد

الكأس المدرج من المطبخ و استعمله لقياس حجمها فوجده 
(360cm). 

 ما اسم الطريقة التي استعملها لقياس الحجم؟ -1س

الحجمية للبيضة؟ و ماهي وحدة قياس -أحسب الكتلة -2س

 الحجمية؟–الكتلة
الحجمية -الكثافة النسبية للبيضة )أي مقارنة كتلتهاأحسب  -3س

 الحجمية للماء(؟ و ماهي وحدة القياس؟-مع الكتلة
 في رأيك هل تغوص هذه البيضة في الماء؟ علّل؟ -4س
لو وضعنا هذه البيضة في إناء مملوء بماء مالح جدا  -5س

 ( هل تغوص هذه البيضة أم تطفو؟ 31.5g/cm)كتلته الحجمية 

  31g/cmالكتلة الحجمية للماء= معلومة:
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 سكرةب -متوسطة أحمد زيد  الفرض األول في الفيزياء  2017/2018

  حكيملقرقب عبد ا األستاذ:/سا            1المدة: 

 

  
 

 اإلجابة

 : 1تمرين  إجابة

وضع السوائل في شكل طبقات مع االحتياط و السكب ببطء للسوائل القابلة لالمتزاج فإن السائل عند 

وهكذا تترتب طبقات  األكثر كثافة يشكل الطبقة السفلى و األقل كثافة يطفو ليشكل الطبقة العليا

 سائل ) أي وفقا لكتلته الحجمية(.لكل  السوائل من أسفل إلى أعلى وفقا للكثافة األكبر

 :     السائل األكبر كثافة هو

 

 : 2تمرين  إجابة

                                                 

 مكعب-آحاد السنتيمتر ليلتر يقع في خانةألن الم  31mL=1cm      نالحظ في الجدول أن:

 مكعب-ألن اللتر يقع في خانة آحاد الديسمتر  31L= 1 dm و أيضا :                                         

 و باستعمال جدول التحويل لألطوال نستنتج: cm32dm 2=3و     3mc2mL=2إذن: 

2 dm3=………2……L 2 mL=…….2 cm3 1m=0.001   ….Km 6.1cm=10    mm 3.7L=……3700..mL 

 

 :الوضعية اإلدماجيةإجابة 

 ما اسم الطريقة التي استعملها لقياس الحجم؟ -1س

 اسمها طريقة الغـــمـــر -1ج
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 سكرةب -متوسطة أحمد زيد  الفرض األول في الفيزياء  2017/2018

  حكيملقرقب عبد ا األستاذ:/سا            1المدة: 

 

  
 

 

 الحجمية؟–الحجمية للبيضة؟ و ماهي وحدة قياس الكتلة-أحسب الكتلة -2س

ϱ=M/V= 63g/60cm3=1.05 g/cm3 

 

ن توجد وحدات قياس كول ،القياس العالمية حدةو هي و   [3kg/m]:  الحجمية–الكتلة وحدة قياس

 وهما وحدتين متساويتين. ]  3kg/m]و [ 3g/cm]أخرى شائعة االستعمال هي :

  الحجمية للماء(؟ و ماهي وحدة القياس؟-الحجمية مع الكتلة-أحسب الكثافة النسبية للبيضة )أي مقارنة كتلتها -3س

  -3ج

densité الكثافة  =   

 " d"      ولهذا نرمز للكثافة بالحرف 

 

 

بسبب اختزال الوحدات من البسط و المقام، و قيمة الكثافة الكثافة هي عدد بدون وحدة قياس نستنتج أن 

 3g/cmالكتلة الحجمية بوحدة  تساوي قيمة

 في رأيك هل تغوص هذه البيضة في الماء؟ علّل؟ -4س

(، أي كثافة d˃1تتجاوز قيمتها الواحد )هذه البيضة تغوص بسبب كثافتها التي 

 ، الواحد يمثل كثافة الماء.البيضة أكبر من كثافة الماء

( هل تغوص هذه  31.5g/cmلو وضعنا هذه البيضة في إناء مملوء بماء مالح جدا )كتلته الحجمية  -5س

 البيضة أم تطفو؟

 1.05كثافة البيضة =  1.5كثافة الماء المالح جدا = 
، الماء المالح جدا(كثافة  من البيضة أخف من الماء المالح جدا )ألن كثافة البيضة أقلبما أن 

 لهذا البيضة تطفو فوق الماء المالح جدا.

 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com



 ةبسكر -أحمد زيد  متوسطة الفرض األول في الفيزياء  2017/2018
  حكيمقرقب عبد ال األستاذ:سا            /1المدة: 

 

    :التمرين األول

160g  

3cm 200 

31g/cm 

 

 لجدول مستعينا بالقيم في الخانات اليسرى و باستنتاج القيمة الناقصة؟أكمل ا -س

 في الجدول أربعة أجسام أ،ب،ج، د .  :التمرين الثاني

 الجدول التالي بحساب كثافة كل جسم ثم حّدد الجسم الذي كثافته أقل؟ أكمل

 د ج ب أ الجسم
 11.0g 11.0g 5.5g 5.5g الكتلة

 324cm 312cm 34cm 311cm الحجم

 ..……………… …………………… .………………… .………………… الكثافة

 الوضعية اإلدماجية:

 12g ( فاشترى كرة كتلتهافوق الماء تطفوسامي شراء كرة بالستكية ليلعب بها في الماء )أراد 

 30.500g/cmة ما هو حجمها إذا علمت أن كتلتها الحجمي -1س

ى  درجة ير إللما دخل سامي إلى المسبح في الصباح، الحظ أن المحرار الزئبقي المعلّـق على الحائط يش

د لى )أي زاتمدد الزئبق في المحرارمرتفعا إلى أع( و عندما غادر المسبح في الظهيرة c°20الحرارة )

 c°30حجمه( ليشير إلى 

زئبق عند ، كم ستكون كتلة ال c°20 عند درجة الحرارة 5gإذا كانت كتلة الزئبق في المحرار  -2س

 ؟ c°30الدرجة 

لكتلة افة = بارتفاع الزئبق في المحرار مشيرا إلى ارتفاع درجة الحرارة، هل زادت كثافة )الكثا -3س

 الحجمية( الزئبق أم إنخفضت؟

  

 لحجميةا-الكتلة الحجم الكتلة السائل

  3150cm  الماء

 /3cm0.8g   الزيت

1am.ency-education.com
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 ةبسكر -أحمد زيد  متوسطة الفرض األول في الفيزياء  2017/2018
  حكيمقرقب عبد ال األستاذ:سا            /1المدة: 

 

 اإلجابة 

 إجابة التمرين األول:

 

 

 

 

 

 g150إذن الكتلة =  الكتلة =الحجمو منه  M/V= 31g/cmالحجمية للماء =-الكتلة

  رى واألخ و يتبقى في خانات المعطيات قيمتين بوحدتين مختلفتين إحداهما بوحدة السنتيمتر مكعب

ت الحجمية للزي-في خانة الكتلة وبحيث الكتلة 160gفي خانة الحجم و  3200cmبوحدة الغرام ، 

 3g/cm0.8=3cm200g/160تساوي 

 إجابة التمرين الثاني:

  

 

 

 

 

 جنستنتج أن الجسم األصغر كثافة هو الجسم 

 

 لحجميةا-الكتلة الحجم الكتلة السائل

 150g 3150cm 31g/m الماء

 /160g 3200cm 3cm0.8g الزيت

 د ج ب أ الجسم
 11.0g 11.0g 5.5g 5.5g الكتلة

 324cm 312cm 34cm 311cm الحجم

 0.5 0.34 0.92 0.46 الكثافة

1am.ency-education.com
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 ةبسكر -أحمد زيد  متوسطة الفرض األول في الفيزياء  2017/2018
  حكيمقرقب عبد ال األستاذ:سا            /1المدة: 

 

 :الوضعية اإلدماجيةإجابة 

 ؟30.500g/cmما هو حجمها إذا علمت أن كتلتها الحجمية   -1س

 من الهرم استنتج قانون الجحم: -1ج

 

       M 

V  ϱ  بتغطية الحرفV: 

                                                       

 

3V=24 cm 

تلة الزئبق عند ك، كم ستكون  c°20عند درجة الحرارة  5gإذا كانت كتلة الزئبق في المحرار  -2س

 ؟ c°30الدرجة 

لة بالحرارة يزداد الحجم و ينتقل الجسم من حا -
، أي يقل فيزيائية إلى حالة فيزيائية أخرى

التماسك بين حبيبات المادة و تتباعد عن 
 بعضها البعض معنى هذا أن الزيادة في الحجم

 نفسرها بالنموذج الحبيبي.
 كتلة المادة نفسرها بالنموذج الحبيبيكذلك  -

حيث أنه عندما يزداد الحجم أو ينخفض فإن 
ا عدد حبيبات المادة ال يزيد و ال ينقص و هذ
لة العدد الثابت من الحبيبات هو الذي يشكل كت
 الجسم المادي، فهذا العدد ثابت عند الدرجة

20°c  30وعند  وعند°c  وال يتغير مهما

أن الكتلة فنقول  تغيرت درجة الحرارة 
 محفوظة
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 ةبسكر -أحمد زيد  متوسطة الفرض األول في الفيزياء  2017/2018
  حكيمقرقب عبد ال األستاذ:سا            /1المدة: 

 

لكتلة اكثافة = بارتفاع الزئبق في المحرار مشيرا إلى ارتفاع درجة الحرارة، هل زادت كثافة )ال -3س

 الحجمية( الزئبق أم إنخفضت؟

  -3ج

 :c°20عند درجة حرارة 
 1vحجم الزئبق=

 Mكتلة الزئبق ثابتة= 

 
V2  أكبر منV1 

 :c30°عند درجة حرارة 

 2vحجم الزئبق=

 Mكتلة الزئبق ثابتة= 

 
V2  أكبر منV1 

 (313.54نعلم أن الزئبق هو معدن كتلته الحجمية أكبر من االحدg/cm) 

  إذن الكسرانM/V1  وM/V2  لهما نفس البسط و مقامين مختلفين و منه 

 إنخفضت كثافة الجسم.و بالتالي كلّما زاد الحجم  أقل من  

1am.ency-education.com
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 7602نوفمبر   60  :التاريخ                                                        عين سردون                    -محمد بوعيسي :المتوسطة 
 ساعة واحدة :المدة                                                                    األولى متوسط                          :المستوى

 فرض محروس للثالثي األول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                       

 (نقطة 07) :الجزء األول  
 (نقاط 60):التمرين األول 

 : -0-الوثيقة ن في إليك التركيب الكهربائي المبي  
 ينقص التركيب حتى يصبح دارة كهربائية؟ العنصر الذي ما -0
 د رسم التركيب مع إضافة العنصر الناقصأع   -7
 .الموافق للتركيب بعد تعديلو (ةباستعمال الرموز النظامي)ط النظامي رسم المخط  ا   -3
 (بعد إضافة العنصر الناقص ) 

 (نقاط 60) :التمرين الثاني 
- 7-الوثيقة إليك المخطط النظامي للدارة الكهربائية المبين في 

 K1- E- M-L2- K2  ارة الكهربائيةسم  عناصر الد   -0
 ؟Mو   L2ما نوع الربط بين العنصرين   -7
 ؟ K2العنصر   ماذا يحدث عند غلق -3
  ؟ىذه الحالةفي   Mماذا نقول عن العنصر   -4
 

 (نقاط 60) : الجزء الثاني          
  :الوضعية اإلدماجية 

الحظ مدير مستشفى عين مران  أنو عند تلف أحد مصابيح الرواق  
فاستعان بكهربائي  لتصليح الخلل و الذي  ،انطفأت المصابيح األخرى 

 بكة الكهربائية الخاصة بدوره طلب الحصول على المخطط النظامي للش  
 .برواق المستشفى

 واق دارة الر  مخطط النظامي لالتمثل    -3-الوثيقة  
 

 ارات الكهربائية؟كيف نسمي ىذا النوع من  الد    -0
 المصابيح األخرى؟ في رأيك ما ىو سبب انطفاء-7
 (اذكر نوع الربط المناسب) حتى ال تتأثر المصابيح األخرى بتلف إحداىا ؟، كيف يمكنك ربط المصابيح   -3
 . للدارة الكهربائية مبي نا عليها نوع الربط المناسب مخطط نظاميرسم دع م إجابتك ب- 
 

 

 

 بالتوفيق                                                              1/1الصفحة                                                                                 

 -0-الوثيقة 

 -7-الوثيقة 

 -3-الوثيقة 

M _ 
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   التصحيح النموذجي  لموضوع الفرض المحروس  للثالثي األول                                 
  

  نقطة) 12( : الجزء االول
  نقاط)06( ل:حل التمرين األو 

العنصر الكهربائي الذي ينقص التركيب حتى يصبحا تركيبا لدارة كهربائية -1
  المولد الكهربائي)-البطاريةالعمود الكهربائي ( هو : 

  إعادة رسم التركيب مع إضافة العنصر الناقص-2
  رسم المخطط النظامي الموافق للتركيب-3
  

  نقاط)06( حل التمرين الثاني :
       رة الكهربائية تسمية عناصر الدا -1

 L   مصباح كهربائي - M  محّرك كهربائي-E  كهربائي)مولد  -بطارية أعمدة  (عمود كهربائي  

1k 2-قاطعة  بسيطة مغلقةk قاطعة بسيطة مفتوحة  

   .على التسلسل L و المصباح  M نوع الربط بين المحرك   -2
و يمكن أن يتعرض للتلف  لعدم وجود  تزداد شدة توهج المصباحو  يتوقف المحّرك عن الدوران  2Kعند غلق القاطعة  -3

   .منصهرة تحميه
  مستقصرنقول عن المحرك في هذه الحالة أنه  -4

  نقاط) 08( الجزء الثاني  :
  : اإلدماجيةحل الوضعية 

  .الكهربائية ذهاب و إيابالدارة يسمى هذا النوع من الدارات الكهربائية  :  -1
  .على التسلسلتلف إحداها ألنها كانت موصولة  عندالمصابيح  سبب انطفاء -2
  إحداهاحتى ال تتأثر بتلف  على التفرعتوصيل المصابيح  يجب  -3

  

  

L 

E 

K ‐ + 

L L L

E
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 :  اللقب و االسم       السنة األولى متوسط   : المستوى                     الشيخ    ميسوري: المؤسسة  

  ....  .......       ......      0182 /2017: السنة الدراسية                            سا             1: المدة  

  ................  الفيزيائية و التكنولوجياالفرض األول في مادة العلوم        

 : التالي أكمل الجدول -1 :  ن)6التمرين األول (

  أسالك توصيل  .............  ..............  بطارية  ...........  العنصر

 الرمز النظامي
  

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

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

  الكھربائي . محددا جھة التيارالعناصر  ذهھ أرسم دارة كھربائية تتضمن -2

  

  

 

 : صنف في الجدول المواد التالية :  ن)6( ثانيالتمرين ال

  ء البحر.ما -ذھب -اء نقيم -بالستيك -ضةف -خشب –ماء معدني  -حديد

  مواد عازلة  مواد ناقلة

    

 : ن)8الوضعية االدماجية (  

  نھا فوجئت لك 1ولى متوسط قامت بتركيب دارة كھربائية المبينة في الوثيقة ألبيبة تلميذة في السنة 

  .                                                                      L2م توھج المصباح بعد

  ؟ L2فسر عدم توھج المصباح -1

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

    .........................  ؟  L2و L1 ما نوع ربط المصباحين -2

العنصر الواجب استقصاره حتى يتوھج على الرسم  حدد  -3

  ؟المصباحين معا

  1وثيقة    ؟حدد جھة التيارالكھربائي بعد استقصار العنصر  -4

  ........................؟كيف نحمي البطارية في ھذه الحالة -5
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 متوسطاالولى المستوى:    بكیر تركي محمد بن حسنالشھید متوسطة:
 التكنولوجیاوالفرض االول في مادة العلوم الفیزیائیة                                                   

  ..........م2القسم: ....................................................اللقب:................................ االسم:

     

 سا1لمدة:ا                                                  2017/2018                                              األستاذ: م. صداري

 

 العالمة
 

 ن)6(التمرین األول: 

:الى ناقل أو عازل للكھرباء في الجدول مكونات مصباح التوھجصنف  -  

 االسودالعقب / الحبابة ( زجاج شفاف) /  سلك التنغستان / القتیر المركزي / االسمنت / الزجاج -     

 عازل للكھرباء ناقل للكھرباء
  

 ن)6(التمرین الثاني:

 أكمل الجدول التالي:-

محرك   
 كھربائي

 
القاطعة 
 المزدوجة

 
الصمام   

 الضوئي
 

العنصر 
 الكھربائي

 
-  + 

 
 

 
 

 الرمز النضامي

 

 

 

 

 

 

 

 ن)8(التمرین الثالث:

 ثالث مصابیح  مشروع المنزل الصغیرالذي یحتوي على )1الفوج االول(نضمت المتوسطة التي تدرس فیھا مسابقة المخترع الصغیر فقدم  -

التحكیم  كانت وبعد تجربة كال المشروعین من طرف لجة توي على محرك كھربائي التي تحمشروع السیارة السریعة  )2الفوج الثاني(وقدم 
 النتائج كالتالي:

 ن البطاریة جدیدة .أتتوھج بضعف معا   L2,L 1L,3المصابیح  ):1الفوج االول(

 .السیارة تتحرك الى الخلف : )2الفوج الثاني(

 المطلوب :

 المنزل الصغیر؟ اقترح تركیب یسمح بتوھج افضل للمصابیح ومثلھ بالمخطط النضامي ؟كیف ربطت مصابیح  -1
 ) لكي تتحرك السیارة الى االمام ؟  مثل ذلك بالمخطط النضامي ؟2الفوج الثاني(ماذا یفعل  -2

 

 

  

 

 ربط ثالث مصابیح على التسلسل ....................................... المختلط لثالث مصابیحربط ال
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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  المستوى : اولى متوسط

  2017/2018السنة الدراسية : عيسات المرسلي                                                                              متوسطة 
  

 المدة : ساعة واحدة                 الفرض االول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                              
 

 التمرين االول : (06ن)
  ديك الجدول التالي : ل - 1

 
 

 

 

كھربائي                                                                    و  حركئي لدارة تحتوي على مارسم المخطط الكھربا - 2
 ثم بين عمود و قاطعة و اسالك توصيل ياستعمال الرموز النظامية 

  التيار الكھربائي للنموذج الدوراني 

  ماھو الشرط الذي يجب تحقيقه لكي يدور المحرك -3    

 

 

  
  ن ) 06التمرين الثاني : ( 

  اليك الدارة الكھربائية التالية :
 
 

  

 

 استبدل القاطعة بالمواد في الجدول المقابل  - 1
  في الخانة Xبوضع عالمة و اكمل الجدول 

  المناسبة .
 اكمل البيانات بما يناسبھا  1لديك الرسم التخطيطي وثيقة  - 2

  

 

 

 

 

 

 

 

العنصر 
  الكھربائي

 ذھاب قاطعة   قاطعة  كھربائي محرك  كھربائي مصباح   كھربائي عمود
  اياب

  التوصيل سلك   ضوئي صمام

  
  النظامي الرمز

              

 

 الدارة الكھربائية باستعمال المخطط النظامي 

  +      ‐                                   

  نوع المادة   حالة المصباح  المواد

   عازلة   ناقلة  يتوھجال   يتوھج

           بالستيكية مسطرة

           معدني مدور

          نحاسي قضيب

          طبشور قطعة

          زجاجية قطعة

          ورق المنيوم 

          قطعة خشب 

 

1/2الصفحة اقلب الصفحة  
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  ن) 08الوضعية االدماجية : (

منتھية به و اراد االب ان ان االشغال الكھربائية غير  االى منزلھم الجديد فوجدو امحمد تلميذ يدرس السنة اولى متوسط انتقلو  
 تكون بعض التوصيالت الكھريائية كالتالي : 

قاطعات بحيث اذا فتحنا القاطعة االولى ينفطئ مصباح واحد و يبقى االخران متوھجان و  3مصابيح و  3غرفة االستقبال فيھا _1
ن و اذا فتحنا القاعة الثالثة فقط ينفئ المصباح اذا فتحنا القاطعة الثانية فقط ينفطئ المصباح الثاني فقط و يبقى االخران متوھجا

  و طلب من ابنه محمد ان يساعده على ذلك .الثالث فقط و يبقى االخران متوھجان .

باستعمال الرموز  ب برسم المخطط الكھربائي للدارةبصفتك تلميذ يدرس االولى متوسط ساعد محمد في انجاز ما طلب منه اال 
  النظامية .

  .يب الدارة الكھربائية مانوع الترك -2

  .ربط الدارات الكھربائية التي درستھا  اذكر انواع -3

  .قاطعتان على التفرع . ماھو الشرط الذي ينبغي تحقيقه لكي يتوھج المصباح تحتوي على مغلقة  في دارة كھربائية -4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  ....................................... االسم :

  ....................................... اللقب :

  ....................................... القسم :

  الكھربائيةلمخطط النظامي للدارة ا

 2/2 الصفحة
 

  المالحظة   العالمة
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  متوسط  أولى المستوى:                            )عين الدفلى-العبادية(علي دوار :متوسطة
  احدةساعة و المدة الزمنية:                                                                7201  نوفمبر

  ةفي مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجي وللفرض األا

   نقاط ) 06 (:  األولالتمرين 

  حدد حاالت مرور التيار الكھربائي من عدمه فيما يلي مع تسمية الدارة في كل حالة.
 قاطعة مغلقة. -
 قاطعة مفتوحة. -
 قلب التركيب في مربطي المصباح. -
 قلب التركيب في مربطي المولد الكھربائي. -
 سلك توصيل مقطوع داخليا. -
  ية.حلقة مغلقة من األدوات الكھربائية في غياب البطار -

  

   نقاط ) 06 (:  التمرين الثاني

داللة كال من العمود والمصباح  نوصل مصباح توھج بعمود كھربائي لدينا في الجدول التالي

  الكھربائي الذي يمكن استعماله.

  أكمل الجدول مع ذكر المالحظة التي تتوقعھا مع ذكر السبب.

داللة  التجربة
  المولد

داللة 
  المصباح

  السبب  المالحظة

1 4.5V 3.8V      

2 1.5V 9V      

3 12V  2 V      

4 0V 3V     

  

  

  

 

  
  

  
  (اقلب الصفحة)
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   نقاط ) 08 (:  الوضعية اإلدماجية

و  Aلتصنيف األجسام المشكلة للدارة الكھربائية وباستعمال مواد مختلفة ، قام علي بغمر النقطتين في تجربة 
B آمنة بإلقاء كمية من ملح الطعام داخل الحوض ثم ، ثم قامت أخته  وأغلق  القاطعة داخل حوض به ماء نقي

  ه جيدا وأغلقت القاطعة. تخلط
  السندات : 

  :  1السند 

  
  مسطرة بالستيك ـ مسمار حديدي ـ ممحاة.  : 2السند 

  
  المھمة (المطلوب): 

    مقترحا ماذا يحدث للمصباح في الحالتين معا. قّدم تفسيرا لما قام به األخوان علي وآمنة1 -  
  المستعملة. ساعد علي وفاطمة على تصنيف المواد  ـ 2

  عوض الحوض بمحرك كھربائي وأنجز مخطط كھربائي للدارة.  ـ 3
  

  
  

  انتھى.                                                                        
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  وزارة التربية الوطنية

  2017أكتوبر  31يوم الثالثاء           مديرية التربية لوالية عين الدفلى
  دةــــــــالمدة: ســـــــــاعة واح          متوسط عبد هللا مشاليخ العامرة

  
  نقاط ) 06( : التمرين األول

  .امأل الجدول التالي -

  الجھاز
       

  

  06  05  04  03  02  01  الرقم
              اإلسم

              الرمز النظامي
  

  نقاط) 06(التمرين الثاني :

  ة ،لناقلاالنظامية ، المضخة ،  أكمل الفراغات باستعمال الكلمات التالية : مربطيه ، حركة ، -

  الدقائق المادية. 

 التيار الكھربائي يمثل.............................الدقائق المادية. .1

 يلعب المولد دور......................في تحريك.......................... .2

 نرسم بمخطط الدارة الكھربائية باستعمال الرموز....................... .3

 تسمح األجسام ...................بمرور التيار الكھربائي في الدارة المغلقة. .4

  بائي.يشتغل مصباح التوھج إذا تم توصيل............................بقطبي العمود الكھر .5

  نقاط ) 08: (  الوضعية اإلدماجية 

يتحكم فيھا عن بعد بلوحة التحكم ، تتكون  تعتمد في عملھا على نظام الكھرباء،صغيرة  عربةألحمد لعبة 
و في حالة إتالف أي  ، قاطعتان و محرك كھربائي. ، أسالك كھربائية ، مصباحانمن بطارية أعمدة 

  .مصباح تشتغل العناصر الكھربائية األخرى بصفة عادية

  شريطة أن تتحكم في أرسم المخطط النظامي لھذه الدارة
 ا بالقاطعة الثانيةالمحرك بقاطعة و المصباحين مع

 .أذكر طريقة ربط ھذه العناصر. مع التبرير 

 ) 9تحمل البطارية الداللةvعند إتالف ، ( 

  المصباح المناسب من حيثماھو أحد المصابيح  
  ؟)1.5v،12v،9v،6v،3vالدالالت التالية ( 

  

بالتوفيـــــــــــــــق   
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  2017/2018 :السنة الدراسية                                                                          : متوسطة   
     سا1: المدة                                                                 متوسط أولى :المستوى  
  
  
  

  ن)      12الجــــــزء األول :(
  ن)06يــن األول :(التمر 
                                ...........................) ماذا يمثل الشكل المقابل ؟ 1
  .....................                                                  ؟  وما نوع الربط  
                                                                ..........................                 -1) سم العناصر : 2

                  2-..........................  
                  3-                                      ..........................  
                  4-               ..........................                                

  ......)................3L) و (2Lما نوع الربط بين المصباحين (و  ......................).2L) و (1L) ما نوع الربط بين المصباحين (3
  ..................................................................) ماذا تالحظ ؟.......................................1) أغلق العنصر (4
  .............) ......3Lالمصباح ( ....) :..............1Lالمصباح () ؟ 3L) و (1L) . ماذا يحدث للمصباحين (2L) احترق المصباح (5

  ن)06:( ثانيالتمريــن ال
                                              الحظ جيدا المخطط المقابل .                                         -

  ......................ھل يشتعل المصباح ؟  )1
  ....................................................................لماذا ؟ 

  عندما نعوض الماء النقي بـ ( ماء + ملح ) أكتب :                      )2
  المالحظة :............................................                                       

  :............................................                                              االستنتاج
 : نعوض سلك النحاسي بالمواد المبينة في الجدول التالي )3

 : في الخانة المناسبة x ول بوضع عالمةالجد أكمل
مسطرة   خشب   

  بالستيكية
غرافيت قلم   ورق ألمنيوم

  رصاص
  زجاج   حديد    ماء مقطر 

                لزاع

                ناقل

  ن)      8:( ثانيالالجــــــزء 
  ن)8( : اإلدماجيةوضعية ال

  لمخطط الموضح في المقابلإياب في غرفة النوم فقام برسم ا -أراد أبو محمد تركيب دارة ذهاب
  وعندما قام بتركيب هذه الدارة لم تعمل بشكل جيد . 

  ؟.ماهو الهدف من استعمال الدارة ذهاب إياب وماهي أماكن استعمالها .1
 اعد رسم المخطط ؟اشرح لماذا لم تعمل الدارة التي ركبها أبو محمد بشكل جيد .2
  بشكل صحيح. 
 أخر للدارة بحيث يبقى التوهج جيد. قم بإضافة على المخطط الذي رسمته مصباح .3

 

  .......................االسم واللقب: 
 ...........م1القسم: 

 العالمة األول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا الفرض

/….20 

 - +

1L 

3L 

2L 
M

3

4 

21

سلك 
 نحاسي

 نقيماء 

+ -

 بالتوفيق
  خلف الورقة  اإلدماجية عن الوضعية إجابة : مالحظة
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  ساعة 1المدة :                                                                                                      اولى متوسط  المستوى : 
  2017/2018                                                                                          اسماعيل بن سلطان اسماعيل: متوسطة

      ن)06التمريــن األول :(

   ي الشكل املقابل لديك الدارة   : املوضحة 
ي العناصر املشكلة لهذه الدارة  -1  .ما

 .عند غلق القاطعة هل يتوهج املصباح  -2

 .اعد رسم  الدارة مع تحديد جهة التيار الكهربائي  -3

  .هل يتوهج املصباح  عند قلب اقطاب املولد  -4
  

 ن)06(الثاني :   التمريــن
   6vالتالية  داللةعليه ال مكتوبمصباح *

 ؟ داللةماذا تع هذه ال -1

ر  -2 ن البطاريات التالة امللتوهج عادي لهذا البطارية املناسبة لهذا  اخ   :صباح من ب

12V 4.5V  6V  3V  
  

ي  6v) يحمالن نفس الداللة 2استعمل فايز مصباحان (* ركيب املمثل    وركب ال

  بل .الشكل املقا
ي هذه الدارة ؟ – 1 ركيب املستعمل    ماهو اسم ال
ي الشكلمخطط اعد رسم   -2   للعناصر. باستعمال الرموز النظامية )1( الدارة املوضحة 

  ( القاطعة ترسم مغلوقة  )
  نزعنا احد املصابيح ماذا يحدث للمصباح الثاني ؟ وملاذا ؟ إذا -3
  ؟ي هذه الحالةماهو العمود املناسب لتشغيل مصابيح هذه الدارة بصورة عادية   -4

  

  نقاط 8  الوضعية اإلدماجية

مصابيح مربوطة على التفرع باستعمال سلك نحاسي  6 تحتوي على أعراسالدارة الكهربائية الخاصة بصالة قام سمير باستقصار 
  . 3بين مربطي المصباح رقم 

له سمير لالستقصار الدارة بين مربطي ستعمك الذي االدارة باستعمال الرموز النظامية للعناصر مع السلارسم مخطط لهذه   -1
  . المصباح الثالث

  على ضوء مادرست ) إجابتك؟ ( علل يحدث لبقية المصابيح ؟ ولماذا أنماذا تتوقع  - 2

  تيار لالنتقال بين قطبي العمود الموجب والسالبالدارة المستقصرة التي سوف يسلكها ال األخضرارسم باستعمال اللون   - 3

  

 فكر جيدا ثم اجب

 والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الفرض االول

_  +
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2017/2018: عبد العزیز احمد بن عبد الكریم تاغوزي                                                السنة الدراسیة: متوسطة

12/11/2017: اریخـــــــــــالت01متوســـــــــــــط1: المستوى

ساعة واحدة: المدةالفرض األول المحروس في مادة العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا                                              

20...../: ...........العالمة: ................       الرقم....: .............................االسم: .............................    اللقب

)ن2.................................................................................................(:غیر مشطبةةـلورقا

)ن6...........................................................................................(..............: التمرین األول

؟تأكمل الفراغا-1
.....................................بشكل ثابت وحجم ثابت ال یتغیر..............................تتمیز األجسام

....................أو.... ..................بینما ال یمكن فعل ذلك مع ، یمكن مسكھا بالید أو بأي أداة مسك.....................
........................األجسام الصلبة قد تكون قابلة  للكسر أو لینة أو غیر متماسكة ولكنھا غیر قابلة

1mg= …….……..hg ; 13cm3=………….ml ; 950mm=…………km ; 22ml=………..L
1dam=…………dm ; 54L=……..……cl ; 63q=………………...t ; 45dg=…………mg

)ن6...................................(.....................................................................: التمرین الثاني

:أربط بسھم الكلمات بما یناسبھا-1

0C••ـد  ـــــــكتلة أســـــ••رارـــــــمح

Kg••رارة  ـــــدرجة الح••القدم القنویة 

ml••سمك قطعة نقدیة  ••أنبوب مدرج 

mm••حجم ســــــــــــائل ••المیــــــزان   

:أو خطأأجب بصحیح -2
 وحدات قیاس الطول وھي المتر مكعبm3(.......................) .
الحجم ھو الحیز من الفراغ الذي یشغلھ الجسم(.....................) .
طریقة الغمر تصلح لقیاس حجم األجسام التي تطفو فوق سطح الماء(..................) .
 كانت كثافتھ أكبر من الماءإذایغوص الجسم في الماء(......................) .

اقلب الصفحة2من 1الصفحة 



)ن6.....................................................(: .............................................الوضعیة اإلدماجیة

لماذا یغوص الحدید في الماء وال یطفو على الماء؟

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

a=5cm: وطول ضلعھاm=987.5gوجد سیف الدین قطعة حدیدیة مكعبة الشكل كتلتھا 

:أحسب حجم القطعة الحدیدیة

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

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

ل صفقام بإحضار وعاء مدرج وأمأله بالماء حتى و، لم تعجب حمزة طریقة حساب حجم القطعة بالعالقة الریاضیة
.ثم قام بوضع القطعة الحدیدة داخل الوعاء، V=15mlللتدریجة 

......................................................................:.................................ما أسم الطریقة التي أختارھا حمزة

)حجمھ الجدید(ما ھي التدریجة التي سیصل إلیھا الماء بعد وضع الحجر داخل الوعاء؟ 

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

.....................................................................................................................................................
:أحسب الكتلة الحجمیة للقطعة الحدیدة

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

d:أحسب كثافة القطعة الحدیدیة

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


انتھـــــى2من 2الصفحة 

)ن6.....................................................(: .............................................الوضعیة اإلدماجیة

لماذا یغوص الحدید في الماء وال یطفو على الماء؟

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

a=5cm: وطول ضلعھاm=987.5gوجد سیف الدین قطعة حدیدیة مكعبة الشكل كتلتھا 

:أحسب حجم القطعة الحدیدیة

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

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

ل صفقام بإحضار وعاء مدرج وأمأله بالماء حتى و، لم تعجب حمزة طریقة حساب حجم القطعة بالعالقة الریاضیة
.ثم قام بوضع القطعة الحدیدة داخل الوعاء، V=15mlللتدریجة 

......................................................................:.................................ما أسم الطریقة التي أختارھا حمزة

)حجمھ الجدید(ما ھي التدریجة التي سیصل إلیھا الماء بعد وضع الحجر داخل الوعاء؟ 

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

.....................................................................................................................................................
:أحسب الكتلة الحجمیة للقطعة الحدیدة

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

d:أحسب كثافة القطعة الحدیدیة

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


انتھـــــى2من 2الصفحة 

)ن6.....................................................(: .............................................الوضعیة اإلدماجیة

لماذا یغوص الحدید في الماء وال یطفو على الماء؟

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

a=5cm: وطول ضلعھاm=987.5gوجد سیف الدین قطعة حدیدیة مكعبة الشكل كتلتھا 

:أحسب حجم القطعة الحدیدیة

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

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

ل صفقام بإحضار وعاء مدرج وأمأله بالماء حتى و، لم تعجب حمزة طریقة حساب حجم القطعة بالعالقة الریاضیة
.ثم قام بوضع القطعة الحدیدة داخل الوعاء، V=15mlللتدریجة 

......................................................................:.................................ما أسم الطریقة التي أختارھا حمزة

)حجمھ الجدید(ما ھي التدریجة التي سیصل إلیھا الماء بعد وضع الحجر داخل الوعاء؟ 

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

.....................................................................................................................................................
:أحسب الكتلة الحجمیة للقطعة الحدیدة

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

d:أحسب كثافة القطعة الحدیدیة

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


انتھـــــى2من 2الصفحة 
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