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 2020 -2019السنة الدراسية:                                                                االخوة الش�داء حميدات متوسطــة: 

 ســــــــــــــــــــــــا  1املدة :        tu مادة العلوم الفfCيائية والتكنولوجيا   الفـــــــــرض األول                                   

 
 نقاط)10ــــى : (ــــــــ*الوضعية األولـــــــ

طلب األستاذ من التالميذ إنجاز مشروع  تكنولوtÅ للكشف عن ال��نات الك�ر�ائية ، ف�ان من بCن gذه املشارÃع  -

§ tu (الوثيقة   )-1-مشروع أيمــــــــــــــــــن  امل̈و

ة سالبة من القرص املعد ي دون أراد األستاذ تجر�ة مشروع أيمن فقام  بتقرYب قض`ب إيبون`ت م��ون ,��ن -

. §Èنا ?Cمالمسته فلم ت©نافر ورق�� األملنيوم  فقال األستاذ بأن مشروعه غ 

�از) الذي أنجزه أيمن ؟ -/1Kذا املشروع (ا�g yس�º كيف 

 tu رأيك أين ا�4لل وملاذا لم ت©نافر ورق�� األملنيوم ؟  -/2

   - yت©نافر ورق�� األملنيــــــــــــــوم ؟  ماذا تق@?ح ح� 

 * ,عد إصالح ج�از أيمن لوحظ  تنافر الورقتCن  من جديد 

 دعم اجابتك بالرسم فسر سÊب تنافر الورقتCن مع تحديد نوع ال��نة ال�� تحمل�ا  ؟ -/3

 مانوع التك�رب الذي إعتمد عليه tu التجر�ة ؟  -/4

 صف  ماذا يحدث للورقتCن ملا نبعد قض`ب اإليبون`ت امل��ون ؟ -/5

 نقاط)10*الوضعية الثانيــــــــــــــــة : (
الك�ر�ا�ي املوصول بالثالجة لب`ت عمر فاراد اصالح العطل فذgب ا�� محا بيع االدوات فوجد نوعCن من  املأخذÌعطل 

 .الك�ر�ائية انظر الش�ل  املأخذ

 ؟علل؟املناسب  املأخذبرايك ماgو -1

 .املناسب واراد تركيبه فوجد االسالك املوصولة به مختلفة  املأخذى عمر ? اش@-

 ؟سم االسالك واعط طرYقة للتميfC بي�Ïم -2

 عند ملسه ل�ي�ل الثالجة وتوصيله بالثالجة اص`ب عمر بصعقة ك�ر�ائية  املأخذ,عد اصالح -

 ؟فسر سÊب الصدمة  واعط حال مناسبا لتفادي مثل gذا النوع من الصدمات -3

 .2و1ومعاينة توتره انجز عمر التجر�تCن التاليتCن انظر الش�لCن  املأخذقصد معرفة خصائص gذا -

�از الذي اعطى لنا البيان -4Kالبيان الش�ل . س�� ا� tu §  ؟1ومانوع التيارامل̈و

 ؟  2الش�ل  واست�تج قيمة التوتر االعظ�� ؟ V230 ماذا تمثل القيمة -5

 ؟ اق@?ح تجر�ة ت�تج مثل gذا التيار الك�ر�ا�ي-6

 

  تتمyz لكم التوفيق  استاذتكم بلفضيل         1/1الصفحة    

-1-الوثيقة 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
sالوضعي*الوضعية األ*

ms
طلب األستاذطلب األستاذ من-

§ عو أيمــــــــــــــــــن  املوع أيمــــــــــــــــــن  امل̈و وشر

عوع أيم وذ تجر�ة مشرألستاذ تجر�ة مشر

فر ورق�� األملنيوم ت©نافر ورق�� األملنيوم  

�از) الذKازع (ا��Kعوع (ا� وا املشر

لم ت©نافر ورقملاذا لم ت©نافر ورق�� األمل

ملنيــــــــــــــوم ؟  األملنيــــــــــــــوم ؟ 

تCن  منقتCن  من جديد  قر رر الو

��نة ال�� تحوع ال��نة ال�� تحمل�ا

؟

؟ ؟ ننامل��و`ت امل��ونن

طل فذgب اح العطل فذgب ا�� مح

جة 


