
 7602نوفمبر   60  :التاريخ                                                        عين سردون                    -محمد بوعيسي :المتوسطة 
 ساعة واحدة :المدة                                                                    األولى متوسط                          :المستوى

 فرض محروس للثالثي األول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                       

 (نقطة 07) :الجزء األول  
 (نقاط 60):التمرين األول 

 : -0-الوثيقة ن في إليك التركيب الكهربائي المبي  
 ينقص التركيب حتى يصبح دارة كهربائية؟ العنصر الذي ما -0
 د رسم التركيب مع إضافة العنصر الناقصأع   -7
 .الموافق للتركيب بعد تعديلو (ةباستعمال الرموز النظامي)ط النظامي رسم المخط  ا   -3
 (بعد إضافة العنصر الناقص ) 

 (نقاط 60) :التمرين الثاني 
- 7-الوثيقة إليك المخطط النظامي للدارة الكهربائية المبين في 

 K1- E- M-L2- K2  ارة الكهربائيةسم  عناصر الد   -0
 ؟Mو   L2ما نوع الربط بين العنصرين   -7
 ؟ K2العنصر   ماذا يحدث عند غلق -3
  ؟ىذه الحالةفي   Mماذا نقول عن العنصر   -4
 

 (نقاط 60) : الجزء الثاني          
  :الوضعية اإلدماجية 

الحظ مدير مستشفى عين مران  أنو عند تلف أحد مصابيح الرواق  
فاستعان بكهربائي  لتصليح الخلل و الذي  ،انطفأت المصابيح األخرى 

 بكة الكهربائية الخاصة بدوره طلب الحصول على المخطط النظامي للش  
 .برواق المستشفى

 واق دارة الر  مخطط النظامي لالتمثل    -3-الوثيقة  
 

 ارات الكهربائية؟كيف نسمي ىذا النوع من  الد    -0
 المصابيح األخرى؟ في رأيك ما ىو سبب انطفاء-7
 (اذكر نوع الربط المناسب) حتى ال تتأثر المصابيح األخرى بتلف إحداىا ؟، كيف يمكنك ربط المصابيح   -3
 . للدارة الكهربائية مبي نا عليها نوع الربط المناسب مخطط نظاميرسم دع م إجابتك ب- 
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   التصحيح النموذجي  لموضوع الفرض المحروس  للثالثي األول                                 

  

  نقطة) 12( : الجزء االول

  نقاط)06( ل:حل التمرين األو 

العنصر الكهربائي الذي ينقص التركيب حتى يصبحا تركيبا لدارة كهربائية -1

  المولد الكهربائي)-البطاريةالعمود الكهربائي ( هو : 

  إعادة رسم التركيب مع إضافة العنصر الناقص-2

  رسم المخطط النظامي الموافق للتركيب-3

  

  نقاط)06( حل التمرين الثاني :

       رة الكهربائية تسمية عناصر الدا -1

 L   مصباح كهربائي - M  محّرك كهربائي-E  كهربائي)مولد  -بطارية أعمدة  (عمود كهربائي  

1k 2-قاطعة  بسيطة مغلقةk قاطعة بسيطة مفتوحة  

   .على التسلسل L و المصباح  M نوع الربط بين المحرك   -2

و يمكن أن يتعرض للتلف  لعدم وجود  تزداد شدة توهج المصباحو  يتوقف المحّرك عن الدوران  2Kعند غلق القاطعة  -3

   .منصهرة تحميه

  مستقصرنقول عن المحرك في هذه الحالة أنه  -4

  نقاط) 08( الجزء الثاني  :

  : اإلدماجيةحل الوضعية 

  .الكهربائية ذهاب و إيابالدارة يسمى هذا النوع من الدارات الكهربائية  :  -1

  .على التسلسلتلف إحداها ألنها كانت موصولة  عندالمصابيح  سبب انطفاء -2

  إحداهاحتى ال تتأثر بتلف  على التفرعتوصيل المصابيح  يجب  -3
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