
 
 

 
 

 2017/2018السنة الدراسية :                                         مدثر بوخاتم  متوسطة:

 ساعة 1 لمدة:ا                    والتكنولوجيا مادة العلوم الفيزيائية  الثاني فياختبار الثالثي       السنة األولى متوسط           المستوى:

 لقسم :ا        اللقب  :                                                                                                    االسم:

 نقاط) 06التمرين األول:( 
 التالية:اليك التركيبات 

  

 
 
    

 التركيب الرابع   التركيب الثالث                التركيب الثاني                       التركيب األول                              

البطارية؟التي تحملها  4.5vكيف نسمي القيمة -1
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

؟علل؟ما هو التركيب الذي يسمح بتوهج المصباح من بين هذه التركيبات -2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

 الرموز النظامية) باستعمالأرسم المخطط الكهربائي لهذا التركيب ( 3-
 
 
 
 
 

 

 
 ) .4.5v(داللته  3المصباح)12v(داللته 2المصباح )3.5v(داللته  1إليك ثالثة مصابيح المصباح  -4
   4.5vإذا ربطنا كل مصباح من هذه المصابيح مع بطارية داللتها  -
 ؟اقوية؟ ولماذهو المصباح الذي يكون له إنارة  ما-أ

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 ؟ضعيفة؟ ولماذاهو المصباح الذي يكون له إنارة  ما-ب
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 نقاط ) 06التمرين الثاني:( 
يحمل كل واحد منهما الداللة  ومصباحين متماثلين 12Vالداللة التالية  كهربائي يحمل التالية: مولدكهربائية تتكون من العناصر  لدينا دارة

12V  ونواقل وقاطعة مفتوحة  

 التفرعأرسم مخطط لهذه الدارة في حالة الربط على التسلسل و في حالة الربط على -1

4.5v 4.5v 4.5v 4.5v 

   

 التركيبالتركيب األول               

التي تحمالتي تحملها4.5v4.5vمةي القيمة 
……………………………

………………………………
ح بتوهج المصباح يسمح بتوهج المصباح من

…………………………………
………………………………

…………………………………
………………………………

الرالرموز النظاميةعمالباستعمال(

)) .4.5v4.5v(داللته (داللته 33صباح

..............................................
.........................................

...............................
..........................................

 كل واحد منهما الدالل كل واحد منهما الداللة 
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 2017/2018السنة الدراسية :                                         مدثر بوخاتم  متوسطة:

 ساعة 1 لمدة:ا                    والتكنولوجيا مادة العلوم الفيزيائية  الثاني فياختبار الثالثي       السنة األولى متوسط           المستوى:

 لقسم :ا        اللقب  :                                                                                                    االسم:

 

توهج المصباحين في الحالتين  كيف يكون-2

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ين تالحال في كلتاي اذا نزعنا أحد المصباحين ماذا يحدث للمصباح الثان-3

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 نقاط)08الوضعية اإلدماجية : (*
 مختلفين.ما درسه إلنجاز دارة يتمكن من خاللها التحكم في المصباح من مكانين  متوسط توظيفاراد نبيل و هو تلميذ في السنة أولى *

 .-أ –فأنجز التركيب الموضح في الشكل 
 *أخبره زميله ان هذا التركيب خطأ و اخبره انه يجب اختيار قاطعتين من نوع اخر .

 اشرح لماذا التركيب خاطئ ؟ /1
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 كيف يجب ان تكون القاطعتان كي يحقق نبيل تركيبه ؟ أعط الترميز النظامي لها ؟ /2

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
 ارسم التركيب الذي يمكن نبيل من التحكم في المصباح من مكانين مختلفين ؟ /3
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ماذا يحماذا يحدث ل-33

………………………
…………………………………

نقاط)088 اإلدماجية : (ضعية اإلدماجية : (

ex لميذ في السنة أولىو هو تلميذ في السنة أولى

.-أ–ضح في الشكللموضح في الشكل 
ب خطأ و اخبرا التركيب خطأ و اخبره انه

؟خاطئ ؟ ئ
........................................

.........................................
..............................................

........................................
 تركيبه ؟ أعط اق نبيل تركيبه ؟ أعط الترميز

..............................................
......................................

...................................................
..................................................

ين مختلفين ؟ مكانين مختلفين ؟

du
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