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اــــــــــــــــة والتكنولوجيــــــــــــيف مادة:العلوم الفيزئي االختبار االول
 نقطة)12اجلزء االول:( 
 نقاط) 6: (التمرين االول     
 +    -       اراد فوج صغير من تالميذ السنة الرابعة متوسط       

 ائي لبعض المحاليل المائيةالقيام بتجارب على النقل الكهرب 
                                     3-2-1ثالثة /.وس م
ق�ة  ه,ل�ي 

              /�ا ه� م��A في األش>ال ال�قابلة :    

  1- A��
 A                    B؟                      BوAاعC اس, ال�(

 2               :   /ه
	ائ�ة /ل دارة غلG القا�عة فيع�� - 2  

 في /ل حالة؟   ب
ر اجاب�Nفي /ل دارة؟ لل�"�اح ماذا ��Kث   

 :    1األول الUأس ماء مق$
 الى  ع�� اضافة -3  

 ؟ماذا ت(���ج؟ في هXه الKالة صف ماذا ��Kث      

 معادل�ي ال�فاعل ع�� /ل م(
[؟؟ دع, اجاب�N \>�ا\ة 1في الUأس  ��Aماذا ي��ج \��ار ال�(
 أ) -4  
 .لهXا ال�Kل�ل الUه
	ائياس���ج ال�عادلة ال���Uائ�ة االج�ال�ة  )ب     

     التمرين الثاني: (6 نقاط)
    وفق المخطط الكهربائي  غرفة الحمام من علبة التفرع كهربائي ل) توصيل مأخذ un éléctricienبعد أن أتم كهربائي(  

 :حيث وجدأن ~على المبدل   أكد من صحة التوصيل استعمل جهاز الفولطمتر للت )    و1(الوثيقة
V220أشار الى قيمة الجهاز CوAينمربطبين ال  .   V0قيمة الىأشار ازالجه CوBن بطمرببين ال   
                                               ب)أذكر طريقة اخرى للكشف عن  الطور؟ ؟  phase  la  يمثل الطور مربطأ)  أي -1  
-    div/  المأخذ الكهربائي السابق براسم االهتزاز المهبطي مضبوط على الحساسيتين نربط-2   5ms/div V100  
  2الوثيقة باالعتماد على المنحنى الظاهر على شاشته   

والتوتر بين طرفي الماخذ من حيث  في بطارية اعمدةالتوتر بين طر بينقارن أ)ما نوع التوتر بين طرفي المأخذ الكهربائي؟ 
   ؟الجهة والشدة

 . fالتواتر -Tلدور ا  - maxU التوتر االعظمي  حدد قيم المقادير الفيزيائية التالية:  ب)   
 -2-الوثيقة            div         V100/                     .2ماهو عدد المرات التي يتكرر فيها المنحنى في الوثيقة)ج  
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ئيةغسالة كهربا

 نقاط)8اجلزء الثاين:(        
                                                                 

الوضعية اإلدماجية 
 

انتقلت عائلة إسالم إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنئة وأخذ معه كهدية جهازا كهربائيا كتبت عليه الدالالت   

 التالية:

صادفتها أسرته في منزلهم الجديد حيث: تينكهربائي حادثتينأثناء الحديث اشتكى إسالم من   

ثالجة والغسالة ومجفف الشعر مع اشتعال المصباح ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل.شغلت االسرة الكلما   

ته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.عندما أراد تغيير مصباح غرف بصدمة كهربائية أصيب  قد  أن إسالم كما   

)3(الوثيقة بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل  

    

                       

:  التساؤالت  هذه ستجيب عن اكيد باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة متوسط ولو كنت مكان الصديقين         

؟    ماذا تعني الدالالت المكتوبة على الجهاز الكهربائي -1  

اسباب كل حادثة مع تقديم حلول مناسبة لكل منها؟قدم  -2  

بائي السابق مبينا عليه التعديالت واإلضافات التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من أعد رسم مخطط التركيب الكهر -3

عـــــــبالتوفيـــــــق للجمي                        ؟ها من أخطار التيار الكهربائي ياألجهزة الكهربائية السابقة ومستعمل  
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sأثناء الحديثأثناء الحديث اشت

الشغلت االسشغلت االسرة الاكلما  ل

بصأصيأصيب قد قد سالمأن إسالم

بب كل هذه الفة سبب كل هذه الحوادث
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