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وزارة الرتبية الوطنية
متوسطة بوسعيد عائشة – عني متوشنت

السنة الدراسية2022/2021 :
املستوى :رابعة متوسط

فرض الفصل األول يف مادة العلوم الفيزايئية

املدة :ساعة ونصف

التمرين األول 5) :نقاط(
لمعرفة نوع الشحنة الكهربائية التي ُيشحن بها قضيبين  Aو  Bعلقت أنفال كل قضيب في
حامل بخيط عازل ثم دلكت طرف كل منهما بفرو أرنب وقربت من كل طرف قضيب زجاجي

تجاذب
A
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مشحون أيضا .الحظت في الحالة  1حدوث تجاذب القضيب  Aوفي الحالة  2تنافر القضيب

xa

 -1ما نوع شحنة القضيب الزجاجي؟ هل فقد أم اكتسب شحنات أثناء دلكه؟ مبر ار اجابتك
برسم توضيحي3 .ن

الحالة 1

co
m

/e

 -2استنتج نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الطرف المدلوك لكل من القضيبين  Aو 2 .Bن
تنافر
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قام سليم في حصة بتجربة أمام زمالئه بتدوير العنصر  Aبواسطة محرك

يعمل ببطارية بجوار وجه العنصر  Bحسب الشكل .1
 -1ما اسم الظاهرة التي حققها سليم؟ 1ن

 -العنصر 1 .A+Bن

cy

 -البطارية التي تغذي المحرك1 .ن

en

 -2سم العنصرين  Aو  Bمحددا دور كل منهما في هذه التجربة.
1ن
 -3ما نوع التيار الكهربائي الناتج عن كل من:

-e
du

التمرين الثاني  08 :ن

الحالة 2

 -4قارن بين هذين التيارين الكهربائيين من حيث القيمة ومن حيث
الجهة1 .ن

 -5عند تدوير العنصر  Aكيف يكون توهج الصمامين الكهروضوئيين؟ برر اجابتك2 .ن
 -6نستبدل الصمامين بجهاز الغالفانومتر .ماذا تالحظ بالنسبة لحركة مؤشره؟ برر اجابتك1.ن

اقلب الصفحة

صفحة  1من 2

www.ency-education.com/4am

الوضعية االدماجية  07:ن
بغرض دراسة ظاهرة التكهرب قام األستاذ بتقسيم التالميذ إلى
مجموعتين وقدم لهم الوسائل الالزمة للقيام بالتجارب.

الفوج األول :دلك قضيبا من البالستيك بقطعة صوف وقربه من كرية من

البوليسترين مغلفة باأللمنيوم وغير مشحون دون أن يالمسها .الوثيقة .1
 -1صف ماذا يحدث للكرية مع الشرح3 .ن

الوثيقة 1

s

الفوج الثاني :قام بتحقيق التجربة الموضحة في الوثيقة 2

m

معدني

 -صف ماذا يحدث للكرية مع الشرح3 .ن

xa

 -في حالة استبدال القضيب  DEبقضيب بالستيكي.
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فسر ما يحدث للكرية1.ن
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عازل
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الوثيقة 2
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أساتذة المادة يتمنون لكم كل التوفيق

صفحة  2من 2
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