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السنـ ـ ـة الدراسي ـ ـة 2015-2014

املستوى :سنـة أولـ ــى متوسـ ـ ـ ــط

املدة :ساعة واحدة

اجلزء األول 12( :نقطة)
التمرين األول6( :نقاط)

حدد حاالت مرور التيار الكهربائي من عدمه فيما يلي:
 قاطعة مغلقة حلقة مغلقة من األدوات الكهربائية قاطعة مفتوحة قلب الرتكيب يف مربطي املصباح قلب الرتكيب يف قطيب العمود الكهربائي -سلك ناقل مقطوع داخليا

التمرين

الثاين6( :نقاط)

الحظ الدارة الكهربائية يف الوثيقة :-1-
سم العناصر الكهربائية املرقمة يف الشكل مع إعطاء الرمز النظامي ووظيفة كل عنصر ).صنفها يف جدول)
ّ -1
سم الدارة الكهربائية يف احلالتني( :مرور التيار الكهربائي ،عدم مروره)
ّ -2
 -3ماذا حيدث عند مرور التيار الكهربائي يف الدارة الكهربائية؟
 -4أرسم خمطط كهربائي للشكل يف (الوثيقة  )-1-باستعمال الرموز النظامية للعناصر الكهربائية.

اجلزء الثاين :وضعية إدماجية

 -الوثيقة - 1

( 8نقاط)

ذهبت مع أبيك إىل مستنقع لصيد السمك ،وكانت أول مالحظة لك وجود قطعة جليد تطفو على سطح هذا املستنقع.
(نفرتض أن املاء نقيا)
 -1يف نظرك كم تكون درجة حرارة ماء املستنقع؟ برر إجابتك.
بعد مرور ساعتني من الوقت اختفت قطعة اجلليد يف املستنقع.
 -2ما هو سبب اختفائها؟ وكيف نسمي مرحلة حتول قطعة اجلليد إىل ماء؟
حوهلا إىل الغرام.
 -3إذا أخذت  5لرتات من ماء هذا املستنقع كم تكون كتلته بالكيلوغرام؟ ّ
نأخذ كميتني متساويتني من ماء هذا املستنقع يف كأسني متماثلني ،نضيف للكأس األول قطعة واحدة من السكر ويف الكأس الثاين
نضيف ثالث قطع من السكر نقوم بالتحريك حىت يذوب السكر يف املاء ،نالحظ ذوبان السكر كليا يف الكأس األول بينما ال
يذوب كله يف الكأس الثاين:
ماذا نسمي كل من احمللول األول واحمللول الثاين؟
أ-
ب -من املذيب واملذاب يف هذين احمللولني؟
انتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
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