
 م2019/2020: الدراسية  السنة                                           .واضية  -قني قغران:أ متوسطة

 م2019ديسمبر  02اريخ:الت                            متوسط                           أولى:المستوى

 :ساعة و نصفلمدةا

 والتكنولوجيافي مادة العلوم الفيزيائية  ولالثالثي األ اختبار

في حصة األعمال المخبرية قام  ن(06:)التمرين األول

 :(01)أمين بإجراء تجربة حسب الشكل 

عند غلق القاطعة الحظ عدم توهج المصباح فظن أن -

السبب راجع لتلف المصباح ،ثم أعاد التجربة باستخدام 

 الماء المعدني فتوهج المصباح.

عدم توهج المصباح ساعد أمين لمعرفة سبب  .1

    ؟في الحالة األولى وتوهجه في الحالة الثانية
                                                                                               -(01)الشكل -                                                                          

         التالية : الموادب )النقي(إذا استبدل الماء المقطر ماذا يالحظ أمين .2
 حالة المصباح المواد

  خاتم من ذهب

  زجاج

  قطعة نحاس

  مسطرة بالستيكية

 على الجدول أكمل العبارة التالية:اعتمادا -3     

  تنقسم المواد إلى قسمين :مواد .............للكهرباء و مواد .................للكهرباء.    

 (ن06)التمرين الثاني:

لى شكل متوازي أراد محمد قياس حجم ممحاة ع

ضعها في مخبار مدرج كما في المستطيالت ،حيث و

 الشكل المقابل :

هذه الطريقة المستعملة من طرف كيف نسمي  .1

 محمد؟
أحسب حجم الممحاة في هذه الحالة )حسب  .2

  الشكل المقابل(؟
 أحسب حجم الممحاة بطريقة أخرى. .3

 إذا علمت أن أبعادها :

L=50mm، l=0,3 dm  ,      h =1Cm  

   -أقلب الورقة -                                                                                          
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 (08الوضعية اإلدماجية:)

كون من شبي يتخبارة عن بيت الكهربائية قرر أحمد انجاز مشروع و هو عبعد نهاية ميدان الظواهر 

سائل من الو مجموعة البيت باالنارة فقام بشراء،أراد تزويد مطبخ و رواق  ، ستقبالة إغرفغرفة نوم ،

 مصابيح و أسالك توصيل(. –قواطع  –)بطارية 

  :ا يليأثناء قيامه بالمشروع واجه عدة مشاكل ،ساعد أحمد في إتمام مشروعه باإلجابة عم

 ؟؟مثل ذلك بمخططكي تكون اإلنارة جيدة غرفة االستقبالما هو نوع ربط مصباحي  (1

 
نسمي دارة التحكم في  كيف (2

الرواق من مكانين  مصباح

 مختلفين؟مثل ذلك بمخطط؟

 
بعد ربط العناصر انطفأت  (3

ح و الحظ أحمد سخونة المصابي

 البطارية.و في األسالك 
 ما سبب ما حدث؟-أ

 

 خطر استعمال الكهرباء في المنزل ؟( نصائح لحماية األشخاص و الممتلكات من 03)قدم -ب

 

 

 

 

 

 

 

  

 بالتوفيق للجميع
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