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فرض الثالثي األول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية
الوضعية األولى:

الجزء األول:
01بهدف دراسة ظاهرة علمية فيزيائية كما تبينه الوثيقة  مع أستاذهمن قسم السنة الرابعة متوسط بانجاز تجربة في المخبر ام تلميذ.ق1
ا.ما هي الشحنة الكهربائية للقضيب الزجاجي بعد الدلك؟ 

إجابتكعلل . Bب.صف ما سيحدث لكرية األلمنيوم 
بالستيكية .ماذا يحدث للكرية؟ج.نستبدل القضيب المعدني بمسطرة 

*علل ذلك
؟Bد.ما هي طريقة تكهرب الكرية 

بة مشروبات بالستيكية مدلكة بمنديل صيْ .قام األستاذ باستبدال القضيب الزجاجي بقُ 2
في هذه الحالة. B األلمنيومورقي و طلب من التلميذ تقديم مالحظته لما سيحدث لكرية 

02 الوثيقة
؟ فسر ذلكBا.برأيك ماذا سيحدث للكرية 

بة بعد الدلك؟صيْ ب.ما نوع الكهرباء التي تحملها القُ 
Bالحامل العازل بحامل معدني. خمن ما سيحدث للكرية  األستاذج.استبدل 

في هذه الحالة؟  Bد.ما هي طريقة تكهرب الكرية 

الجزء الثاني:
 03قام التلميذ بانجاز التجربة الموضحة في الوثيقة .1

سجل مالحظتك مع التعليل ا.
Bو  Aالشحنة الكهربائية لكل من الكريتين  أنّ علمت  إذا.2

على الترتيب :

إجابتكبرر فاقدة و مكتسبة لاللكترونات؟ ا.من بين الكريتين أيهما  
.المكتسبةب.احسب عدد االلكترونات 

إلكترون  13فيدور حول نواتها  Al األلمنيوم.ذرة  ج
*.ما هو عدد الشحنات العنصرية الموجبة الموجودة في النواة ؟ علل إجابتك

المعطيات:   
e - = - 1.6 x 10 _ 19 C

  الوضعية الثانية::
 .1 الشكل في الموضحة الكهربائية الدارة بانجاز التالميذ من مجموعة قام   
  .Bو  Aالعنصرين  سم * 

 ؟ كيف يمكن إنتاج تيار بهذا التركيب الكهربائي-1
 ما هو دور الصمام ؟ ؟  2و   1ما يحدث لكل من الصمام -2
 ؟ الناتج التيار نوع ما -3    
 ؟كيف تسمى هذه الظاهرة-4      

 . أعمدة ببطارية Bالعنصر  نستبدل  
 

 
01الوثيقة   

مكهرب 

Pقصيبة مشروبات 
مكهربة

20الوثيقة   

03الوثيقة   

+ - 
qA = +4.8 x 10 _12 C  

qB = - 4.8 x 10 _16 C   
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ج.نستبدل القضج.نستبدل القضيب 
علل ذلك*علل ذلك

هي طريقة تكهرد.ما هي طريقة تكهرب ا

استبدال القضيتاذ باستبدال القضيب الزج
ميذ تقديم مالحظتمن التلميذ تقديم مالحظته

؟ فسر ذلك؟ فسر ذلكBBة للكرية 
ي بة بعدبة بعد الدلكقققصصيْ ُُها الق تحملها القُُ

حامل معدنيازل بحامل معدني. خمن
B هذه الحالة؟ في هذه الحالة؟

0303ة الوثيقة 
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 إجابتك علل؟  2و  1 للصمامين يحدث ماذا.1
 ؟ 2 الشكل في الكهربائي التيار جهة هي ما-2
 ؟ 2 الشكل في الناتج الكهربائي التيار نوع ما-3
 
براسم االهتزاز المهبطي  01.قمنا بتوصيل التركيب الكهربائي الموضح في الشكل 4

فيظهر على شاشته منحنى التوتر الكهربائي

؟ tبداللة الزمن Uارسم مخططا لتغيرات هذا التوتر الكهربائي   *  

على تنظيم اإلجابة و الورقة ن1+

ركزوا قبل اإلجابة مع 
 تمنياتي لكم بالتوفيق 
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 و الورقةجابة و الورقة

ati
on

.coco
tio

n
tio

n
tioo

nononnn

ency-education.com/4am


