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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مستوى : السنة الرابعة متوسطال      مديرية التربية لوالية عين الدفلى                                       

       2020/  2019السنة الدراسية                                     برج األمير خالد – 62جويلية 5متوسطة 
 التكنولوجيااألول في مادة العلوم الفيزيائية و  المراقبة المستمرة فرض

 
 نقاط) 10(:  التقييمية األولىالوضعية 

 I - لى شاشته عحريكه ليده قتنى ابو أحمد تلفازا جديدا وبعد فتح العلبة التي يحتويها قام احمد باخراج الجهاز منها مع تإ

 طت .عليها لفترة قصيرة ثم سق المغلف للشاشة كريات من البوليستيرينالزجاجية و بعد نزعه الحظ التصاق بض ال

 .لكريات البوليسترين التي حدثت ما اسم الظاهرة - 1

 قدم تفسيرا مجهريا لما حدث. - 2

II – ب مني ني ال تطلبعد ذلك فاجأه بهدية تتمثل في دراجة هوائية تحتوي على مصباحين أمامي و خلفي لكنه قال له : يا ب

ك لن أطلب منطمئن فإراء البطارية في كل مرة فال تستعمل المصباح إال عند الضرورة فتبسم أحمد وقال ألبيه من هذه الناحية ش

 ابنه. ، فدهش األب من إجابة  ينتج التيارإطالقا ذلك ألن الدراجة تحتوي على جهاز ال يحتاج الى البطارية كي 

ما إسم الجهاز الذي أشارإليه احمد.-1

 اعط شرحا بسيطا لكيفية انتاج التيار في هذا الجهاز مبرزا ما يلي: – 2 

 .لعنصرين األساسين ، إسم الظاهرة التي تنتج التيارا -      

لكل  ميز النظاميمن حيث الخصائص مبرزا التر الدراجةالجهاز الموجود في بالبطارية و بتج نوضح الفرق بين التيار الم – 3

 واحد منهما.

 
 نقاط) 10(:  التقييمية الثانيةلوضعية ا

قال بمخالط متوسط تحضر عصير برت 4 يذةموابنتها هبة تل ،بينما كانت األم تحضر طبق السردين باستعمال فرن كهربائي 

تأكد لل سيالرئيلقاطع توجهت األم الى ا ،وفجأة انقطع التيار وتوقفت جميع األجهزة ، كانت آلة الغسيل تشتغل كذلك ، كهربائي 

عواقب وفا من التوقفت خف ة دون أن تنجح فكررت العملي(أي ينزل) ، فوجدته مفتوح فأعادت رفع زره  فيعود الى وضعه األول 

 لجأت  الى ابنتها لتجد لها الحل .و 

 المطلوب :

  مقابلكما هو مبين على المخطط ال الفرن الكهربائيهوعطب السبب  أنبعد عدة محاوالت اكتشفت هبة  أ/

  ؟كيف كشفت هبة سبب المشكلبرأيك  /1

 ؟ و ماذا تقترح لكي تتجنبه ؟. الرئيسيما سبب عدم اشتغال القاطع  /2

 ؟الرئيسي قاطعالن البيت غير مزود باما ذا يحدث لو ك /3

.ةوضع جميع عناصر الحمايمع  بشكل صحيحباضافة مصباح لالجهزة المذكورة  كامال أعد رسم المخطط ب/.

 حساسية القاطع مساوية �موع شدات التيار املارة يف األجهزة. :مالحظة
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الزجاجية والزجاجية و بعد

ما اسم الظاهما اسم الظاهرة-1

فسيرا مجهرياقدم تفسيرا مجهريا لما

 فاجأه بهدية تت ذلك فاجأه بهدية تتمثل ف

ل مرة فال تستعمفي كل مرة فال تستعمل

تحتوي على جهجة تحتوي على جهاز ال

ليه احمد.شارإليه احمد.

لتيار في هذنتاج التيار في هذا الجها

.ة التي تنتج الظاهرة التي تنتج التيار

بالجهاز الموجوالجهاز الموجود فيبة و 

4ممميذيذةلممنتها هبة تلوابنتها هبة تل

توج،ميع األجهزةت جميع األجهزة 

يية دون أن تة دون أن تت العمليررت العملي

اللمخطط ال للمقابلمقابلطط


