
 8201نوفمرب   املتوسطة :التاريخ :
 ساعة واحدة املدة :األوىل متوسط                          املستوى:

 فرض حمروس للثالثي األول يف مادة العلوم الفيز#ئية و التكنولوجيا    

 نقطة) 12( اجلزء األول : 
 نقاط) 06(التمرين األول :

 : -1- يف الوثيقة إليك الرتكيب الكهرDئي املبّني 
 ينقص الرتكيب حىت يصبح دارة كهرDئية؟ العنصر الذي ما -1
 .د رسم الرتكيب مع إضافة العنصر الناقصأعِ  -2
 .املوافق للرتكيب بعد تعديلهة) Dستعمال الرموز النظامي(ط النظامي رسم املخطّ اُ  -3
 بعد إضافة العنصر الناقص) ( 

 نقاط) 06( التمرين الثاين :
 -2-إليك املخطط النظامي للدارة الكهرDئية املبني يف الوثيقة 

 2K -2L-M-E -1Kارة الكهرDئيةسّم عناصر الّد -1
 ؟Mو  2Lما نوع الربط بني العنصرين   -2
 ؟2Kالعنصر   ماذا حيدث عند غلق -3
 ؟هذه احلالةيف   Mماذا نقول عن العنصر   -4

 )نقاط 08(: اجلزء الثاين

 الوضعية اإلدماجية :

الحظ مدير مستشفى عني مران  أنه عند تلف أحد مصابيح الرواق  انطفأت 
فاستعان بكهرDئي  لتصليح اخللل و الذي بدوره طلب احلصول  ،املصابيح األخرى 

 بكة الكهرDئية اخلاصة على املخطط النظامي للشّ 
 املستشفى.برواق 
واق دارة الرّ خطط النظامي لاملمتثل    -3-الوثيقة 

 ارات الكهرDئية؟كيف نسمي هذا النوع من  الدّ   -1
 املصابيح األخرى؟ يف رأيك ما هو سبب انطفاء-2
 (اذكر نوع الربط املناسب) حىت ال تتأثر املصابيح األخرى بتلف إحداها ؟، كيف ميكنك ربط املصابيح   -3
 .للدارة الكهرDئية مبّينا عليها نوع الربط املناسب خمطط نظاميرسم إجابتك بدّعم -

 بالتوفيق                                                              1/1الصفحة 

 

 -1-الوثيقة 

 -2-الوثيقة 

 -3-الوثيقة 
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 األول التصحيح النموذجي  ملوضوع الفرض احملروس  للثالثي

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

العنصر الكهرDئي الذي ينقص الرتكيب حىت يصبحا تركيبا لدارة كهرDئية -1
 املولد الكهرDئي)-العمود الكهرDئي ( البطاريةهو : 

 إعادة رسم الرتكيب مع إضافة العنصر الناقص-2
 للرتكيبرسم املخطط النظامي املوافق -3

 نقاط)06( حل التمرين الثاين :
 رة الكهرDئية تسمية عناصر الدا -1

L ئيDمصباح كهر - M ئيDحمّرك كهر-EئيDئي)-بطارية أعمدة  (عمود كهرDمولد كهر 

1k 2-قاطعة  بسيطة مغلقةk قاطعة بسيطة مفتوحة
 .على التسلسلL و املصباح  M نوع الربط بني احملرك   -2
و ميكن أن يتعرض للتلف  لعدم وجود  تزداد شدة توهج املصباحو  يتوقف احملّرك عن الدوران2Kعند غلق القاطعة  -3

 .منصهرة حتميه
 مستقصرنقول عن احملرك يف هذه احلالة أنه  -4

 نقاط) 08( اجلزء الثاين  :
 : اإلدماجيةحل الوضعية 

 .الدارة الكهرDئية ذهاب و إ#بيسمى هذا النوع من الدارات الكهرDئية  :  -1
 .على التسلسلتلف إحداها أل�ا كانت موصولة  عنداملصابيح  سبب انطفاء -2
 إحداهاحىت ال تتأثر بتلف  على التفرعتوصيل املصابيح جيب  -3
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 2018/ 2019السنة الدراسية :                                                                                     متوسطــــــة 
 

 متوسط1:المستوى                                                                              سا 1 : المدة
       

  
 
   :   االول لتمرينا  

 

 للكهرباءوالمواد العازلة   للكهرباءأذكر الفرق بين المواد الناقلة      -1
   :صنف المواد اآلتية داخل الجدول    -2

 الخشب ،البالستيك ، الذهب ، الماء النقي  ، الزجاج  ، محلول ملحي      

 

 
 

 

 
 نقاط) 06التمرين الثاني: ( 

 ) ثم اجب .                               1الحظ الشكل (  
؟ (القاطعة مغلقة ) ماذا نالحظ بعد غلق الدارة)1
) . ماذا تالحظ ؟ ولماذا؟2) و (1نضع اآلن سلكا ناقال بين النقطة ()2
نضع اآلن سلكا ناقال بين طرفي البطارية. ما هي المالحظات المتوقعة ؟)3
 أنجز مخطط الدارة للشكل مبينا كيفية وضع السلك الناقل بين طرفي البطارية .)4
 
 

 نقاط) 08( : االدماجية وضعية لا   
 2والشكل  1في المخبر  انظر الشكل مختلفتين ركب احمد دارتين 

   

.لكل شكل المخطط الموافقساعد احمد في رسم   باستعمال الرموز النظامية )1
 المصباحين في كل شكل ربط  أذكر طريقة )2
 اذا علمت ان في كل شكلاضاءة المصباحين تكون كيف )3

 3Vو المصباح الواحد  4.5Vالبطارية داللة      
  لو يتلف أحد المصباحين: ماذا يحدث للمصباح اآلخر)4

 في كل دارة    

 الشكل الثانــي             الشكل األول 

   
  

 
                        

 

 للكهرباء  مادة عازلة للكهرباء مادة ناقلة
  

 يـــقوفـــبالت                                                                                                      

ل األ االشكل الشكل

)1الشكل (
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صنفصنف الم    -22

الذهب ، المالذهب ، الماء النق    

ط)نقاط)
                                        
ة مغلقة(القاطعة مغلقة )

) . ماذا تال) . ماذا تالحظ22() و (1
 ما هي المالحرية. ما هي المالحظات

ك الناقل بين طرضع السلك الناقل بين طر

2والشكلوالشكل 11كل 
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 مديرية التربية لوالية وهران متوسطة بوعمامة حاسي مفسوخ
 2018/2019السنة الدراسية :  المدة : ساعة واحدة

 
� األول الف�ض ال�الثي األول في مادة العل�م الف���ائ�ة~ ��� ~ لل�

 

 ) : 01الوضعية االدماجية (
                مخطط أولى  بإعدادمن المخرج في نفس الوقت قام  وليتحكم رضوان في اضاءة الرواق بيتهم من المدخل -

 ) 01الشكل انظر  (
هل هذا التركيب يحقق هدف رضوان ؟ اشرح .1
                                                                         ارسم مخطط أخر يحقق هدف رضوان ثم بين كيفية التحكم في.2

                                                                                                 إلضاءة  من خالل جدول الحقيقة ا
                                                                        اقترحثم علل ؟ ان كيف يكون توهج المصباح الذي ركبه رضو.3

:المصباح المناسب من القائمة المصابيح التالية 
             )120v – 160v – 80v (

 
 
 ) :02( عية االدماجيةضالو

متماثلين  )L1-L2(فقام األب بتركيب مصباحين أثناء تخييم عائلة في مخيم صيفي انقطع التيار الكهربائي ، Bأ

)12v في خيمتين مع مصباح ثالث (L3 ) 12داللتهv12داللتها ( ) خارج الخيمتين تشتغل كلها ببطاريةV ( 

 عاديا  L3اال ان المصباحي الخيمتين كان توهجهما ضعيفا في حين كان توهج المصباح 

 مبررا نوع ربط كل مصباح  ارسم هذا التركيب الكهربائي بالرموز النظامية.1

 مبررا جوابك، اشرح ماذا سيحدث عندها  L1بعد ساعة احترق المصباح .2

 . قام األب بتغيير المصباح التالف باخر جديد ثم وضع سلك ناقل بين طرفيه  Bب

 السلك المضاف ثم اشرح ماذا يحدث الدارة بعد تركيب رسم اعد .3

 

 

 

 

 . ن                                        ~  فهم السؤال نصف الجواب بالتوفيق        ~ أستاذة المادة : بومسعود     
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أخر يحقق هدفطط أخر يحقق هدف رض
  ل جدول الحقيقةخالل جدول الحقيقة 

صباح الذي ركبهلمصباح الذي ركبه رض
المصابيح التالقائمة المصابيح التالية

120v 120(

فقام األفقام األبهربائي ، الكهربائي ،

خارج الخيمتي) خارج الخيمتين تشتغ
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 مديرية التربية لوالية وهران متوسطة بوعمامة حاسي مفسوخ
 2018/2019السنة الدراسية :  المدة : ساعة واحدة

� األول الف�ض ال�الثي األول في مادة العل�م الف���ائ�ة~ ��� ~ لل�

 

 ) : 01الوضعية االدماجية (
لدفع القارب نحو األمام ، مع  (12v)) و محرك 12vباستخدام بطارية (بولستيراقام محمد بصناعة قارب صغير من 

) وضعهما في مقدمة القارب. لكنه عندما اغلق القاطعة الحظ ان كل العناصر تشتغل بصفة 6vن (مصباحين متماثلي
 ضعيفة كما ان القارب أخذ يسير الى الخلف.

فسر سبب ضعف اشتغال العناصر (المحرك و المصباحين) مدعما .1
 وز النظاميةمللتركيب بالرجوابك برسم 

ارسم مخطط أفضل من تركيب محمد ، ثم ناقش صفة اشتغال كل عنصر.2
  فسر سبب تحرك القارب نحو الخلف ثم اقترح حال ليتقدم نحو األمام.3
 

 ) :02الوضعية االدماجية (
                من المخرج في نفس الوقت قام بإعداد مخطط أولى  وليتحكم رضوان في اضاءة الرواق بيتهم من المدخل -

) 01الشكل انظر  (
 

هل هذا التركيب يحقق هدف رضوان ؟ اشرح .1
                                                                         ارسم مخطط أخر يحقق هدف رضوان ثم بين كيفية التحكم في.2

 إلضاءة  من خالل جدول الحقيقة                                                                                                 ا
                                                                      المصباح المناسب  ترحاقثم علل ؟ حين كيف يكون توهج المصبا.3

:من القائمة المصابيح التالية 
             )120v – 160v – 80v ( 

 في حالة استقصار أحد المصباحين ماذا يحدث لالخر ؟ علل.4
 

 

 

 

 

 

 

. ن                                        ~  فهم السؤال نصف الجواب بالتوفيق        ~ أستاذة المادة : بومسعود     
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ادة الفيزياء مفي دروس إلنجاز ما تعلمه الفضول  متوسط أخذهولى في السنة األمجتهد أحمد تلميذ ��
 تجارب: فقام بعدة

 :وضعيةاألولىال

 قام أحمد بإنجاز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل التالي �
                                                       

 أعد رسم الدارة السابقة باستعمال الرموز النظامية�
 
 

                                                                           
  الموضحة في الصورة جسما من األجسام Bو A في كل مرة بين النقطتينبعد ذلك وضع أحمد �

 ساعد أحمد في مأل الجدول التالي :
 حالة المصباح BوA صنع الجسم الموضوع بين النقطتين  مادة

  مسطرة بالستيكية
  خاتم من الذهب

  قطعة معدنية 
  عود ثقاب

  كمية من الماء المعدني
  الغرافيت قطعة من

تنقسم األجسام إلى .......... مواد ......... بمرور التيار الكهربائي وتسمى ............... ، ومواد 
 ............................ بمرور التيار الكهربائي وتسمى 

 
                                                                      

وضعية الثانية:ال
قرر أحمد إنجاز مشروع وهو عبارة عن بيت من الخشب يتكون من  بعد نهاية ميدان الظواهر الكهربائية�

وهي ( بطارية ، موعة من الوسائل جمشراء أحمد  أرادغرفتين ومطبخ ورواق طويل، من أجل إنارة بيته الخشبي 
عن األسئلة  باإلجابةمشروعه وذلك  إتماممشاكل . ساعد أحمد في  لكنه واجه عدة قواطع ،مصابيح وأسالك توصيل)

 التالية :
 جيدة؟اإلضاءةكيف يختار أحمد داللة كل من البطارية و المصابيح حتى تكون �

 مثل ذلك بمخطط والمطبخ حتى تكون إضاءة كل منها جيدة ؟ما هي طريقة ربط كل من مصابيح الغرفتين �

 كيف يمكن التحكم في إنارة مصباح الرواق من مكانين مختلفين ؟ مثل ذلك بمخطط�

 المصابيح والحظ أحمد سخونة كل من البطارية وأسالك التوصيل  انطفأتبعد ربط العناصر الكهربائية �

 ؟ اقترح حال لتفادي ذلك ما سبب ماحدث �
 قدم ألحمد نصائح لحماية األشخاص واألجهزة من أخطار التيار الكهربائي في المنازل �
 

                                                                                         
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المدة : ســــــاعة واحــــــــــدة       متوسطة : عواد فاطيمة بعين الزرقاء                                                      

 2018/2019السنة الدراسية :      في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية ألّولفرض الثالثي ا  متوسط  ولىالمستوى : السنة األ
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أل الجدول التي مأل الجدول التالي
/mضوع بين النقطموضوع بين النقطتين
omomcocnnnn cnnnnonnnnبمرور التيار الك... بمرور التيار الكه

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

                                

 عبارة عن بيت موهو عبارة عن بيت من
جموعة من اموعة من الوسائلمجمء

باإلجاشروعه وذلكمشروعه وذلك 

مثل ذلك بمخططمثل ذلك بمخطط
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05005/0/111/1/201820خ: التاريخ:                                                                      متوسطة عزي ادرار ر ر زي خريخو
المـــدة: ساعة واحدة                                 مستوى اولى متوسط                                     

اللقب: ....................  االسم: ......................... القسم: .........................

 الوضعية األولى:
فسال ابوه الذي مختلفين  مكانينعال من اإلطفاء واالشمكن مصباح رواق البيت احتار محمد في الدارة التي ت

 المقابل.قال ان هذه الدارة تحتوي على قاطعات غير بسيطة موضحة في الشكل 
 :يما يلعلى  باإلجابةلمحمد  أكثروضح 
:نوع هذه القاطعات.1

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

 ب:عن القاطعات البسيطة تتميز  -
.............................................................................

تسمية هذا النوع من الدارات:.2
............................................................................. 

:بالرموز النظامية تحكم في مصباح من مكانين مختلفينمخطط الدارة التي تمكن من .3
 

 

 
 الوضعية الثانية:

 الجزء االول:
 ركب سمير الدارة الموضحة المنزلالدارات في من اجل محاكاة بعد 

 توهجالارنة بمق ةضعيفبصفة توهج المصابيح  فالحظالمقابل الشكلفي  
 مناسب) غير التركيب( .البيتلمصابيح العادي  

  في رأيي-
هو: الضعيفسبب التوهج -1

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

 ..............................................................................................:نوع الربط               
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ن هذه الدارةال ان هذه الدارة تحت
  باإلباإلجابلمحمد لمحمد ثرأكثر

:هذه القاطعاتع هذه القاطعات
.............................

طعات البسيطن القاطعات البسيطة
..........................

ت:لدارات:
.........................

ي مصباح مكم في مصباح من مك
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  :هو المناسب لتوهج المصابيح بشكل عادي ربطال -2

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

  :المخطط الصحيح بالرموز النظامية مع تحديد جهة التيار الكهربائي -3

 

 
 
 
 : يالثانالجزء  

 .المصابيح لكنه لم يعرفصار قاراد سمير تجربة است
 :يباإلجابة على ما يلساعده -
:استقصار المصابيحكيفية -1

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

 ........... استقصار؟هل تنصح سمير بتجربة -2

...............................................     بينها:ألنه يؤدي الى أخطار من 
 

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

                                               ............................................... 
        
 :لتفادي اخطار استقصار دارة االحتياطات األمنية-3

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

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

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

 
 
 

 انتهى                                             بالتوفيق                                       :عن استاذ المادة
                                                                       عطاوي بوجمعة
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المالمصاققصار صار تقق استربة است

:لللييلى ما يلجابة على ما يل
::صابيحلمصابيح

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

.............صار؟ستقصار؟

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

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

...............................
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 سطولى متومستوى : األال                                                 بنجار أحسن    متوسطة
ساعة:مدةال   والتكنولوجياالفيزيائيةالعلوممادةفياألولالفرض        2018/2019

 

بالتوفيق                                                        1

 )ن 06 (: ىاالولوضعيةال
رتهما عادة انا, و إل أثناء تواجدك بمخيم خالل أمسية صيفيةّ , انقطع التيار الكهربائي عن خيمتين نتيجة انقطاع األسالك

مادة   مادة ناقلة للكهرباء وبواسطته مصباحا في كل خيمة مستعمالفأنجز تركيبا كهربائيا أضاء   تطوع عبد الودود
 عازلة .

الة ؟أمثلة لكل ح 3, وأعطي  ماهو الفرق بين المادة الناقلة للكهرباء و المادة العازلة للكهرباء-1

ماهي األدوات التي  استعملها لتشكيل هذه الدارة الكهربائية  ؟-2

 ظامية .  أرسم هذه الدارة باستعمال الرموز الن-3

 
 )ن 06( : ةالثانيالوضعية

  ل , و لكنالتسلس الربط عبارة عن جمع بين الربط على التفرغ وقام كريم بتركيب الموضح في الشكل و قال ألخته أن هذا 
 أخته أخبرته أن له أسم خاص به , هل أخته على صواب ؟  ان كانت اجابتها صحيحة فما هو اسمه ؟

 

 
ما المصباح الواجب فكه إلطفاء المصابيح األخرى ؟.1

. ماذا يحدث لكل مصباح ؟ 2Lالمصباح  ننزع.2

 . 2Lالمصباح  هة التيار عندما نزعناأعد رسم المخطط و حدد ج.3

 )ن 08الوضعية اإلدماجية : (
طعتين في باح و القاية توصيل المصبعد نهاو،منزلهم الجديدة كهربائية لرواق كهربائيا إلنشاء تركيباكرام أحضر والد 

و لكنه لم ينطفئ   2K حاول اطفائه من القاطعة  , فالحظ أن المصباح يتوهج , و  1Kالرواق قام الكهربائي بغلق القاطعة 
. 

ما نوع هذه الدارة الكهربائية ؟-1

ارة ؟ذه الدحاول مساعدة الكهربائي في تشكيل دارة كهربائية نتحكم فيها من مكانين مختلفين , كيف تسمى ه-2

أين نستعمل هذه الدارات ؟-3

 أرسم جدول الحقيقة لهذه الدارة و ماذا تستنتج ؟ -4

  

+
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مماهي ا-22

سم هذأرسم هذه الد--33

))نن06(
ل و قال ألخته الشكل و قال ألخته أن هذا

خته على هل أخته على صواب ؟  ان

و القاباح و القامص طعتين فطعتين في ص
K  و لكنه لم ينطفئو لكنه لم ينطفئ
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  عين الدفلىمديرية التربية لوالية                                                                          وزارة التربية الوطنية           

متوسط         الاألولىالسنة                           08/11/2018_ التاريخ:                 م م يحي جرار ـ طارق بن زيادمتوسطة 

 ةــــــالمدة: ساع                                             في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا الفرض األول         

 

 

 

 نقاط ): 60( التمرين األول: 

أكمل الجدول اآلتي:

العنصر 
 الكهربائي

 صمام ضوئيمحرك كهربائي قاطعة مغلقة قاطعة مفتوحةمصباح التوهج بطارية أعمدة

 النظامي رمزه
 

     

 نقاط ): 60( التمرين الثاني: 

 إليك الدارة الكهربائية اآلتية:

 ــ ما نوع الدارة؟ .........................................................1

 ــ ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟ ....................................................2

 دورها؟..........................................................................ــ استنتج 

 في الخانة المناسبة. xنستبدل القاطعة بالمواد المبينة في الجدول أدناه أكمل الجدول بوضع عالمة 

استنتج نوع  حالة المصباح المواد
 المادة

استنتج نوع  حالة المصباح المواد
 منطفئ متوهجمنطفئ متوهج المادة

    خشب    نحاس

    ماء مالح    زجاج

    خل    فضة

 

 

 

 اقلب الورقة 1/2 

االسم: .......................، اللقب: .....................................، 
القسم:...................
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نقا660(( ن األول: مرين األول:  xa:آلتي:ول اآلتي

مصبرية أعمدةبطارية أعمدة ///em/m/m/m/
omm

/mm
.............................................

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

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

ي الخانة المناسفي الخانة المناسبةxة
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 نقاط ): 08الوضعية اإلدماجية ( 

زوده  (12V)و محرك كهربائي  (12V)قام محمد بصنع قارب صغير من الفلين باستخدام عمود كهربائي
وضعهما في الجهة األمامية للقارب ، لكن عندما أغلق القاطعة سار القرب إلى الخلف ببطئ  (9,2V)بمصباحين متماثلين 

 شديد كما الحظ توهج ضئيل للمصباحين فاحتار محمد في األمر.

 على ضوء ما درست فسر:

 :............................................................................................................ سير القارب إلى الخلفسبب   ـ1

 .......................اقترح حل لذلك................................................................................................................

 ــ سبب سير القارب ببطئ شديد و التوهج  الضئيل للمصباحين2

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

 ..................................................................................................... ــ اقترح حل لذلك..............................

 بمخطط مناسب  اقتراحكــ دعم 
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سيرسير القاربب سبب ــ1

حل لذلك.........رح حل لذلك...............

قارب ببطئ شديد وير القارب ببطئ شديد و

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

.............................................
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 إن وجد: الخطأأجب بصحيح أو خطأ فيما يلي و صحح  نقاط):06(األولىالوضعية 

 .موجبانللعمود الكهربائي قطبان -1

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

 . من قاطعتين بسيطتين مربوطتان على التسلسل إياب–تتكون الدارة ذهاب -2

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

 يضم الربط المختلط التركيب على التسلسل و التفرع معا.-3

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

 .v 4.5 نستعمل مولد داللته v 3داللته  محركإلشعال -4

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

 .يسمح الصمام الضوئي بمرور التيار الكهربائي في جهة واحدة-5

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

 .العوازل هي المواد السائلة او الصلبة التي تسمح بمرور التيار الكهربائي -6

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

 نقاط):06(الثانيةالوضعية 

 الحظ مخطط التركيب التالي: 

 فيه سلكان من النحاس أ و ب. ماء مقطرالكأس به 

ماذا يحدث للمصباح بعد غلق القاطعة؟-1
الكأس حتى يتوهج المصباح؟نضع داخل ماذا يجب أن -2
؟ امثلة من عندك  3عرفها ثم اذكر ؟ الماء المالحالتي تملك نفس خاصية  الموادكيف تسمى -3

 الحظ المخطط النظامي المقابل: نقاط):08الوضعية الثالثة (

  

 متوسط  اولىالمستوى: بوخالفة                                                                                                                متوسطة   
                                                 العلوم الفيزيائية و التكنولوجيةفي مادة  األولالثالثي  فرض 

  10/2018/        التاريخ:
 ساعة    المدة:

 ماء

1 

2 

3 

4 

؟2و  1مانوع ربط العنصرين -1
هل سوف يتوهج المصباح عند غلق القاطعة ؟ برر إجابتك؟-2
رسم المخطط النظامي بطريقة صحيحة حتى يتوهج المصباح؟اعد -3
بمحرك ؟ 1اعد رسم المخطط النظامي على التفرع مع استبدال العنصر -4
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األولالوضعيةالوضعية 

ms
للعمود الكللعمود الكهربائي-11

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

منإياإياب––لدارة ذهاب ون الدارة ذهاب 

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

ب على التسلط التركيب على التسلسل و

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

.vv4.54.5الل مولد داللته

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

..جهة واحدةي في جهة واحدة

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

.كهربائيار الكهربائي

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