
 
 تصحيح الخطأ صحيح أو خطأ العبارة

   .كلها دارةنضع القاطعة على التسلسل مع المولد الكهربائي للتحكم في ال

   . ةعاديلتركيب دارة كهربائية من نوع ذهاب و إياب نحتاج لقاطعة 
ما وهجهفإن  ت التفرع بطارية و مصباحين متماثلين علىفي حالة تركيب 

 ينخفض مقارنة بالتوهج العادي للمصباح.
  

 زعنانفي حالة تركيب بطارية و مصباحين متماثلين على التسلسل،إذا 
دي أحدهما من غمده فإن اآلخر يزداد توهجه مقارنة بالتوهج العا

 للمصباح.

  

    وئي تغذية الدارة بالتيار الكهربائي.ض-الكهرو  وظيفة الصمام
   ) g/Lبوحدة ( ركيز المحلول المائييقاس ت

 : ،أجب عن األسئلة الموالية الخاصة بكل شكل إن وجدت بعد غلق القاطعة  :2تمرين 

 أذكر نوع التركيب؟�
 ؟، وهل تتوهج المصابيح و هل يشتغل المحركهل يتوهج الصمام الكهروضوئي�

  

 
 3شكل 2شكل 1شكل 

  
 6شكل 5شكل 4شكل 
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بطاريبطارية والة تركيب في حالة تركيب 

mمقارنة بالتوهجفض مقارنة بالتوهج العاد
كيب بطارية وة تركيب بطارية و مصباحي
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 الوضعية اإلدماجية:

عق كبيرة مال (08)  من حليب سيليا، قامت األم بسكب ثمانية )1L(لتحضير واحد لتر
 من الماء. )900mL(ميليلتر 900من الحليب الجاف سيليا في  

 ا هو الجسم الُمذيب و الجسم المذاب في هذه العملية؟م -1س

و نرمز  15gلحليب الجاف إذا كان معدل كتلة الملعقة الواحدة هو أحسب كتلة ا -2س
 2Mلكتلة الحليب الجاف بــ: 

ها من الماء كتلت   )900mL( ميليلتر 900حسب كتلة المحلول إذا علمت أن أ -3س
)=900g1M( 

 ا؟الحليب الذي حضرته األم ممددا أو مركزا؟ و لماذ هل -4س

معلومة:

 125gيكون مركزا إذا احتوى على كمية من الحليب الجاف تتجاوز الحليب المحّضر 
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لحليلحليب اب كتلة احسب كتلة ا
22MMجاف بــ: ب الجاف بــ: 

حلول إذا عل المحلول إذا علمت أ

ألم ممددا أوته األم ممددا أو مرك

من الحليب اكمية من الحليب الجاف
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:.................... متوسطة 
 .....................التاريخ:

اختبار الثالثي الثاني في مادة العلوم الفيزيائي والتكنولوجيا 
                                                                                              ة ونصفالمدة الزمنية:ساع

  :ن)6( ىاألول الوضعية
 التجريبي الموالي: بإليك التركي

 ..........................................ماذا يمثل هذا التركيب؟ -1

 سم العناصر المرقمة. -2

1-......................2-..................  ..3-.......................... 

 ما هو دور كل عنصر؟ -3

1-...............................2-.........................3-....................... 

                               مثل هذا التركيب بمخطط نظامي. -4

 

 نقاط)06:(الوضعية الثانية
ما إذا كان يتوهج أم بينما عمر يلعب في مستودع الخردوات التابع لمنزلهم إذ عثر على مصباح جيب قديم فأخذه الفضول لتجريبه 

 ماحققها عمر التالية هي كل ئيةالمخططات الكهربا .ببطارية مختلفة ع في توصيل المصباح في كل مرةشرغرفته وال.عاد  إلى 

 

 

 

 

 )3الدارة (                              )2الدارة(                                 )1الدارة(           

 كيف يكون توهج المصباح في كل حالة؟ برر اجابتك. -1  

 ............................................................)...............................................ألن1الدارة ( -

 ........)..............................................ألن.....................................................2الدارة ( -

 ...................................................)..............................................ألن.............3الدارة(-

 ....................ماذا تستنتج؟.................................................................................................... -

 سالك الكهربائية فقرر تجريب مواد أخرى اشتد فضول عمر إلى اكتشاف سبب استعمال مادة النحاس خصوصا في تكوين األ -2

 فرسم الجدول الموالي .اكمله.

                  . ماذا تستنتج؟.................................................................................................................
.............................................................................................................................                   ..

 ماء نقي قطعة خشبية مسمار حديدي المادة
   المصباح توهج

4.5v  

3.8v

K

3.8v  

K

3.8v

1.5v  

K

9v  

  

 المخطط النظامي
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سم العناسم العناصر-22

1-..............................

 دور كل عما هو دور كل عنصر؟

.............................2

 بمخطط نظاميركيب بمخطط نظامي.

ت التابع لمنخردوات التابع لمنزلهم إذ
صباح في كلل المصباح في كل مرة

ucالدالدارة (                       
...................................

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

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

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

جريب مواد أرر تجريب مواد أخرى
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 ن)8ة(الوضعية الثالث
وكلفتهم  لتالميذ لأثناء حصة األعمال المخبرية اعطت األستاذة مجموعة من المصابيح وبطاريات وقواطع وأسالك توصيل 

 حين .بانجاز دارة كهربائية تضم مصبا

).كما يوضحه الشكل 2) بينما مصطفى أنجز الدارة (1ن الدارة (ي.فأنجز ياساختلف كل من ياسين ومصطفى في طريقة الربط 
 التالي:

                      
 

 كيف تم توصيل المصباحين في كل تركيب؟-1 

 ياسين:..................................................................................تركيب -

 تركيب مصطفى:............................................................................-

 كيف يكون توهج المصباحين في كال التركيبين؟-2

 ....).............................................................................................................1الدارة( -

 ...............................)..................................................................................2الدارة( -

 ؟.ماذا يحدث ة نزع مصباح واحد من كل تركيبفي حال-3

 ....................)........................................................................................1في الدارة( -

 ...............................)..............................................................................2في الدارة( -

 لماذا؟ في رأيك أي التركيبين ينصح بتوصيله في المنازل؟ -4

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

 مثل المخطط النظامي لكل تركيب  -5

 

 

 

                                          .

02من 02لصفحةا
مع تمنيات أساتذة 
المادة لكم 
 بالتوفيق
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......................................

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

ركيبينال التركيبين؟

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

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

؟ث
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..............................
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 :ن) 06( األولال����� �
 اراد ع�� ان $#ق" اح�� ال��ارب ال�ي درسها في ال�ه��اء ��ا ه� م�ضح في ال
	ل ال�قابل

في ن/� ك هل ي��هج  ال�+*اح؟ل�اذا؟

 ن9ع ال�لح في ال�اء ال6قي, ماذا نالح3؟ )1

 :ل��اد ال�*@6ة في ال��ول ال�اليع�ض ع�� ال�اء ال6قي ;ا)2

 في حال ع�م ت�ه�ه.  G) في حال ت�هج ال�+*اح, و(ال)نع( ضع -

 قطعة زجاج قطعة خشب مسمار حديدي مسطرة بالستيكية غرافيت قلم الرصاص املواد

ملصباحا  .............. ................. .............. ................. .............. 

 

 : ن) 06( ال�انيال����� �
 �ائ@�@K ال�ال@�@K : إل@L ال�ارت@K ال�ه� 

 G الع6اص� ال�ه��ائ@ة ال��ق�ة في ال
	ل األول . س -1

 اهي ال�ارة ال�ي ي��هج ف@ها ال�+*اح  ؟ علل ؟ م -2

 ع� رسG هVه ال�ارة وح�د عل@ها جهة ال�@ار ال�ه��ائي ؟ ا  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

  .......ة ة لواليــــة ال�
بيـــر�ــمدي

  ....... .. ......مؤسسة 

8201 -2017السنة الدراسية:  

  ونصف ساعةة: دـــمـال

 2018فيفري 

الف34ياء الف34ياء مادة مادة   +* +*   الثا(يالثا(يالثال&ي الثال&ي     اختبار اختبار    
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ج ال�+*اح, ت�هج ال�+*اح, و(ال
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 : ن)08(ال�ضع�ة االدماج�ة�
ل ال_اني ، وأث6اء جل�سه�ا في قاعة+الخ�*ارات الف ع6� ص�$قه ول@� مK اجل م�اجعة ال�روسذهX أح�� 

@K ، ومK اجل مع�فة ن�عVيK ال�+*اح+*اح@K فاخ�لفا في a�bقة ت��@X هال9@�ف الح/ا أنها م9اءة ;�

ح�9ا ع6اص� �ه��ائ@ة ;d@eة وقام �ل م6ه�ا ب���@X دارة �ه��ائ@ة .ال���@X أ

 ح�د ن�ع ر�f ال�+*اح@K في �ل مfdg ؟.1

2.� Gرس �ام@ة ؟/ل دارة ;اس�ع�ال ال�م�ز ال6اع 

3.X@وال��� �ه أح�i�ما ه� ال���@X الjV $�_ل ال�ارة ال��ج�دة في قاعة ال9@�ف ، ال���@X الjV ان

 الjV أن�iه ول@� ، علل ؟ 
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اختبار الثالثي الثاني في العلوم الفيزيائية  متوسطة بلفرحي محمد/ ع ت
 والتكنولوجية

 المستوى : األولى متوسط
 التوقيت : ساعة ونصف 2018  /2017الموسم الدراسي 

 

 ن) 6( (:األولالتمرين 
 

 بما يناسب: وأكملها اإلجابةالتالية على ورقة الجمل انقل �
من الحالة  تحولفي إناء على النار في من الشمع 100gنقوم بوضع .1

 ........... إلى الحالة ................ ويسمى هذا التحول.................
وعند تركه يبرد يتحول من الحالة............... إلى الحالة ............. .2

 ونسمي هذا التحول ....................
 .......... وكتلته ............. خالل هذا التحول تكون طبيعة مادة الشمع.3
 مثل الشمع في الحالتين بالنموذج الحبيبي..4

 
  

 
 ن) 6( التمرين الثاني:

 
 قامت والء بتحقيق التركيبة الكهربائية المقابلة�

 كيف نسمي هذه التركيبة . .1
 اذكر عناصرها مع تحديد دور كل عنصر..2
ارسم هذه التركيبة بمخطط بالرموز النظامية .3

 لعناصرها.
حدد عليه الجهة االصطالحية للتيار �

 الكهربائي.
) يحمل 2والعنصر (  9v) يحمل الداللة 1(العنصر.4

 ).3ماذا يحدث عند غلق العنصر ( 3.8v الداللة
 لماذا . وما الحل.�

  
 ن) 8( الوضعية اإلدماجية:

 
بتحقيق كل مجموعة  متافي عمل المجموعات ق�

 :المقابل الشكل الدارة الكهربائية الممثلة في 
مسطرة     a et b) وضعت بين النقطتين 1المجموعة (�

 بالستيك.
مسمار     a et b) وضعت بين النقطتين 2المجموعة (�

 .حديدي
 .ماء مقطر    a et b) وضعت بين النقطتين 3المجموعة (�
القاطعة. في دارة كل مجموعة بعد غلقماذا يحدث للمصباح .1

 . ماذا تستنتجو�
 حدد الهدف الذي توصلت إليه من هذه التجربة..2
) بإضافة كمية من الملح إلى 3قام احد أعضاء المجموعة (.3

 جيدا:الماء المقطر بعد رجه 
a(.على ماذا سيحصل 
b(الهدف من هذه العملية  ما. 

 

الورقة نقطة)تنظيم اإلجابة ووضوح الخط ونظافة (

 
 .... معين في الشدة ..... ذخر بعد الموتالرشد. إلىالعلم أنيس في الوحدة .....صاحب في الغربة ..... دليل 
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مثل الشمع فيمثل الشمع في الح.4
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تركيبة الكهربيق التركيبة الكهربائية 
 التركيبة .  هذه التركيبة . 

حديد دور كل مع تحديد دور كل عنص
طط بالرموزبمخطط بالرموز النظام

الحية للتيار الصطالحية للتيار 

) يحمل ) يحمل 22عنصر (
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 وزارة التربية الوطنية 

  تغنيف -متوسطة األمير عبد القادر

                                                                                                        متوسطاألولى  : المستوى

 

 )نقاط 06( : التمرين األول

) .6V) مصباحان متماثالن توتر كل منهما (6Vلديك بطارية توترها ()1
 مدعما اجابتك بمخطط ؟ عاديةهذه العناصر الكهربائية حتى يتوهج المصباحان باضاءة  توصيلكيف يتم �
: ) 1(الشكل نحقق التركيب الكهربائي حسب المخطط )2
 المصباحان حسب المخطط ؟ ربطكيف �
 المصباحين ؟ شدة اضاءةكيف تكون بعد غلق القاطعة . �
أحد المصباحين ؟ اتالفماذا تالحظ عند �

 

   ) 2(الشكل  الحظ المخطط النظامي التالي)3
 المصباحين ؟ ربطما نوع �
 تستقصرأعد رسم المخطط النظامي للدارة ثم أضف سلكا حتى �

 .L1المصباح 
 . الدارة المستقصرةالتيار الكهربائي في  مسارأرسم �

 

 )نقاط 06( : التمرين الثاني

 المقابل مخطط دارة موجودة في بيت مريم . يمثل الشكل

 ما نوع هذه الدارة الكهربائية ؟)1
ماهي العناصر الكهربائية الموجودة في هذه الدارة ؟)2
 و ماذا تستنتج؟غير مشتعلأو مشتعلبـأتمم جدول الحقيقة)3

 Lالمصباح  k2القاطعة  k1القاطعة 
0 1 ……………………. 
0 0 ……………………. 
1 0 ……………………. 
1 1 ……………………. 

  

 )نقاط 08( : الوضعية االدماجية

في  األربعةابيح وبعد نهاية توصيل المص ,كهربائيا النشاء تركيبة كهربائية لرواق منزلهم الجديد "شريفة"أحضر أب 
من غمده فشاهد عدم توهج  ابيحثم نزع أحد المص ,نارة ضعيفة الفالحظ أن ا ,الرواق قام الكهربائي بغلق القاطعة 

 .ابيح األخرىالمص

 قنع األب بأن هذه التركيبة ال تصلح لالنارة .تأن  تكل ما حدث فأراد ت "شريفة"الحظ�
.بانارة ضعيفة في رأيك ؟ وضح ذلك بمخطط كهربائي مناسب  ابيحماهو سبب اشتعال المص)1
الكهربائي لرواق المنزل ؟ ما نوع الربط بين المصابيح الذي استعمله)2
بشكل جيد؟ وضح ذلك  ابيحو الكهربائي حتى يصبح توهج المص "شريفة"ماهو الحل الذي تقترحه على أب )3

 بمخطط كهربائي

                                                                                         

 : اختبار الثالثي الثاني في مــادة

 ــية و التــــــــــــــكنـــولــــــــــوجيـــائالعـــلـــــوم الفــيـــزيــا

 

L1 

L2 

 1 الشكل

 2الشكل 

 

0 0 

1 1 

 نصف و ساعة : المدة

نظــم * أجــب * فكــر * ركــز
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(الط النظامي التظ المخطط النظامي التالي
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 ممتوس�ط                         أول�ىالمس�توى :                                                                  ورقل�ة   مـــديـــريــة الــتـربـيـة لــواليــة 

 ونصف الساعةالمدة : ساعة                                                                  عجاجة-مسروق الحاج عيسى متوسطة 
                                                                                                                      

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثاني االختبار    

 
  أكمل الجدول التالي: :التمرين األول

  
 درجة الحرارة الكتلة الحجم الطول 

     رمزه

     أداة القياس

     وحدة القياس

 
.g360لته وجدها كت سوقا 3cm500يتأكد من الزيت الزيتون الذي اشتراه قاس حجمه وجده  أنأراد نبيل  ثاني:التمرين ال

 لهذا الزيت زيتون؟ p أحسب الكتلة الحجمية-1

 ρزيت =3g/cm0.8الكتلة الحجمية للزيت الزيتون الخالص هي: أنعلمت  إذاوش؟هل هو زيت زيتون خالص أم مغش-2

 من الزيت مع الماء,وبينما نبيل يجري في التجارب أخلط أخوه الصغير كمية 

 ρماء =/3cm1g الكتلة الحجمية للماء هي : أنعلما هل يطفو الزيت أم يغوص داخل الماء؟ -3

 ,ماذا تسمى هذه العملية؟2التركيب  ,فاستعمليفصل الزيت عن الماء أنأراد نبيل -4

 

 الوضعية االدماجية:

خبرت ابنهVا صنبور الحنفية فوجدت أن الماء ملوث وغير صافي فتعVذر عليهVا اسVتعماله فVأسامي أحد األيام فتحت أم في 

 فيزياءلقد تعلمت ذلك في حصة البهذه المشكلة, فقال لها ال عليك أمي سأقوم بتصفية لك كمية  من الماء.سامي 

 )ربالصالح للش(مراحل الحصول على الماءالتي سيقوم بها سامي؟ تجريبية الطرق ال ماهي-1

 من السكر.  30gمن عصير الليمون مع200gله,فأخلطت في وعاء  إكراما سامي  ـل بصنع عصير الليمون األمقامت  -

 السكر؟ماذا نسمي و؟مادا نسمي عصير الليمون  -2

 أحسب كتلة هذا المحلول؟-3

 ؟نوع هذا الخليط ما -4

 الليمون.من g40مع ماءL0,4بمزج  من جديد  يمونلعصير الصنع  األم أعادت

 لهذا المحلول المائي؟) (Cأحسب التركيز الكتلي-5

هذا المحلول  وجدته شديد التركيز,بماذا تنصحها لتخفف من تركيزه؟ األمبعدما تذوقت -6
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من الزيت مع امن الزيت مع الما كمية 

/33cm للماء هي :جمية للماء هي :

هذه العملية؟مى هذه العملية؟

خبيهVا اسVتعماله فذر عليهVا اسVتعماله فVأ

لللفيزياءفيزياءلفي حصة ال
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 2017/2018السنة الدراسية :                                         مدثر بوخاتم  متوسطة:

 ساعة 1 لمدة:ا                    والتكنولوجيا مادة العلوم الفيزيائية  الثاني فياختبار الثالثي       السنة األولى متوسط           المستوى:

 لقسم :ا        اللقب  :                                                                                                    االسم:

 نقاط) 06التمرين األول:( 
 التالية:اليك التركيبات 

  

 
 
    

 التركيب الرابع   التركيب الثالث                التركيب الثاني                       التركيب األول                              

البطارية؟التي تحملها  4.5vكيف نسمي القيمة -1
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

؟علل؟ما هو التركيب الذي يسمح بتوهج المصباح من بين هذه التركيبات -2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 الرموز النظامية) باستعمالأرسم المخطط الكهربائي لهذا التركيب ( 3-
 
 
 
 
 

 

 
 ) .4.5v(داللته  3المصباح)12v(داللته 2المصباح )3.5v(داللته  1إليك ثالثة مصابيح المصباح  -4
   4.5vإذا ربطنا كل مصباح من هذه المصابيح مع بطارية داللتها  -
 ؟اقوية؟ ولماذهو المصباح الذي يكون له إنارة  ما-أ

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

 ؟ضعيفة؟ ولماذاهو المصباح الذي يكون له إنارة  ما-ب
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 نقاط ) 06التمرين الثاني:( 
يحمل كل واحد منهما الداللة  ومصباحين متماثلين 12Vالداللة التالية  كهربائي يحمل التالية: مولدكهربائية تتكون من العناصر  لدينا دارة

12V  ونواقل وقاطعة مفتوحة  

 التفرعأرسم مخطط لهذه الدارة في حالة الربط على التسلسل و في حالة الربط على -1

4.5v 4.5v 4.5v 4.5v 

   

 التركيبالتركيب األول               

التي تحمالتي تحملها4.5v4.5vمةي القيمة 
……………………………

………………………………
ح بتوهج المصباح يسمح بتوهج المصباح من

…………………………………
………………………………

…………………………………
………………………………

الرالرموز النظاميةعمالباستعمال(

)) .4.5v4.5v(داللته (داللته 33صباح

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

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

 كل واحد منهما الدالل كل واحد منهما الداللة 
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 2017/2018السنة الدراسية :                                         مدثر بوخاتم  متوسطة:

 ساعة 1 لمدة:ا                    والتكنولوجيا مادة العلوم الفيزيائية  الثاني فياختبار الثالثي       السنة األولى متوسط           المستوى:

 لقسم :ا        اللقب  :                                                                                                    االسم:

 

توهج المصباحين في الحالتين  كيف يكون-2

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ين تالحال في كلتاي اذا نزعنا أحد المصباحين ماذا يحدث للمصباح الثان-3

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 نقاط)08الوضعية اإلدماجية : (*
 مختلفين.ما درسه إلنجاز دارة يتمكن من خاللها التحكم في المصباح من مكانين  متوسط توظيفاراد نبيل و هو تلميذ في السنة أولى *

 .-أ –فأنجز التركيب الموضح في الشكل 
 *أخبره زميله ان هذا التركيب خطأ و اخبره انه يجب اختيار قاطعتين من نوع اخر .

 اشرح لماذا التركيب خاطئ ؟ /1
........................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................. 
 كيف يجب ان تكون القاطعتان كي يحقق نبيل تركيبه ؟ أعط الترميز النظامي لها ؟ /2

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

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 ارسم التركيب الذي يمكن نبيل من التحكم في المصباح من مكانين مختلفين ؟ /3
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ماذا يحماذا يحدث ل-33

………………………
…………………………………

نقاط)088 اإلدماجية : (ضعية اإلدماجية : (

ex لميذ في السنة أولىو هو تلميذ في السنة أولى

.-أ–ضح في الشكللموضح في الشكل 
ب خطأ و اخبرا التركيب خطأ و اخبره انه

؟خاطئ ؟ ئ
........................................

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

........................................
 تركيبه ؟ أعط اق نبيل تركيبه ؟ أعط الترميز

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

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

ين مختلفين ؟ مكانين مختلفين ؟
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