
 المقاطعة األولى مدیریة التربیة لوالیة البویرة وزارة التربیة الوطنیة

 
 

 الجزء األول:
 ن) 6( التمرین األول:

حصة العلوم الفیزیائیة قّدم األستاذ للتالمیذ مجموعة من العناصر الكھربائیة، وطلب منھم انجاز  خالل
 ة: ــــــالیـــــــــبتركیب الدارة الت أمین دارة كھربائیة، فقام التلمیذ

 العناصر المرقمة مع ذ�ر دور �ل منها: سمّ  )1

 ......................................دوره:  ....................: 1العنصر  •

 ......................................دوره:  ....................: 2العنصر  •

 ......................................دوره:  ....................: 3العنصر  •

 ......................................دوره: .................... : 4العنصر  •

 ارسم مخطط هذه الدارة الكهر�ائ�ة مستعمال الرموز النظام�ة )2

 على المخطط.ثم مّثل جهة مرور الكهر�اء �أسهم  •
 
 األسالك،بعد فترة انقطع أحد  ⇐

 فوضع أمین مكانھ قطعة خشب
 ھل یتوھج المصباح؟ علّل. توقّع )3

..................... 
 ............................................التعلیل: 

  
 ن) 6( :الثانيالتمرین 

 دراسة الدارة الموجودة في المخطط التالي:أرادت خدیجة 
 :التالیة األسئلة عن باإلجابة لمساعدتھا أنت فتطوعت

 نوع الربط في ھذه الدارة؟ حدد )1
........................................................ 

 عدد الحلقات في ھذه الدارة؟ جد )2
....................................................... 

 .علل إجابتك؟ عند غلق القاطعة Mوالمحرك   L 3و 2Lو  1Lما یحدث للمصابیح  توقع )3
 .................................................................................... 1Lالمصباح 
 .................................................................................... 2Lالمصباح 
 .................................................................................... 3Lالمصباح 
 ................................................................................... Mوالمحرك 
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 اقلب الصفحة

 مخطط الدارة الكھربائیة
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 الجزء الثاني:
 ن) 8( :الوضعیة اإلدماجیة

ؤي لعبة سیارة إسعاف، تحتوي على مصباح لإلنارة ومحرك كھربائي من أجل تدویر العجالت، یملك لُ 
 )-1-(السند العناصر الكھربائیة مربوطة مع بطاریة وقاطعة بسیطة بواسطة أسالك التوصیل حیث ھذه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فأحتار من ذلك. ال تتحرك السیارة من مكانھ ویغلق القاطعة عندما ینزع المصباحأنھ  لُؤيالحظ 

 ؟لُؤيحدد نوع ربط الدارة الكھربائیة في سیارة  )1

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

 برر لماذا ال تتحرك سیارة لُؤي عند نزع المصباح من مكانھ؟ )2

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

 اقترح ربط آخر من أجل تفادي ھذا المشكل، ودّعم إجابتك بمخطط نظامي، مع تحدید جھة الكھرباء؟ )3

 .......................................................................................: الربط اآلخر المقترح ھو

لحمایة األجھزة واألشخاص من  لُؤيثالث حلول ل قّدم )4
 ؟خطر الكھرباء

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

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

.................................................................. 
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 بالتوفيق بل اجـــــعل ابتســــامتك تُغير العــــــامل                 ال تســـمح للــعامل بأن يغير ابتســــامتك

 خارجسيارة االسعاف من ا� من الداخل سيارة االسعاف
 

 مصباح

محرك 

 كهر�ائي

 بطار�ة

قاطعة 

 مغلقة

 أسالك التوصيل

 ـعـــافــــــــــــــــــــــإسـ

 (س�ارة إسعاف) أحمد لعبة  -1-السند 
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