
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
  المستوى : اولى متوسط

  2017/2018السنة الدراسية : عيسات المرسلي                                                                              متوسطة 
  

 المدة : ساعة واحدة                 الفرض االول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                              
 

 التمرين االول : (06ن)
  ديك الجدول التالي : ل - 1

 
 

 

 

كھربائي                                                                    و  حركئي لدارة تحتوي على مارسم المخطط الكھربا - 2
 ثم بين عمود و قاطعة و اسالك توصيل ياستعمال الرموز النظامية 

  التيار الكھربائي للنموذج الدوراني 

  ماھو الشرط الذي يجب تحقيقه لكي يدور المحرك -3    

 

 

  
  ن ) 06التمرين الثاني : ( 

  اليك الدارة الكھربائية التالية :
 
 

  

 

 استبدل القاطعة بالمواد في الجدول المقابل  - 1
  في الخانة Xبوضع عالمة و اكمل الجدول 

  المناسبة .
 اكمل البيانات بما يناسبھا  1لديك الرسم التخطيطي وثيقة  - 2

  

 

 

 

 

 

 

 

العنصر 
  الكھربائي

 ذھاب قاطعة   قاطعة  كھربائي محرك  كھربائي مصباح   كھربائي عمود
  اياب

  التوصيل سلك   ضوئي صمام

  
  النظامي الرمز

              

 

 الدارة الكھربائية باستعمال المخطط النظامي 

  +      ‐                                   

  نوع المادة   حالة المصباح  المواد

   عازلة   ناقلة  يتوھجال   يتوھج

           بالستيكية مسطرة

           معدني مدور

          نحاسي قضيب

          طبشور قطعة

          زجاجية قطعة

          ورق المنيوم 

          قطعة خشب 
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  ن) 08الوضعية االدماجية : (

منتھية به و اراد االب ان ان االشغال الكھربائية غير  االى منزلھم الجديد فوجدو امحمد تلميذ يدرس السنة اولى متوسط انتقلو  
 تكون بعض التوصيالت الكھريائية كالتالي : 

قاطعات بحيث اذا فتحنا القاطعة االولى ينفطئ مصباح واحد و يبقى االخران متوھجان و  3مصابيح و  3غرفة االستقبال فيھا _1
ن و اذا فتحنا القاعة الثالثة فقط ينفئ المصباح اذا فتحنا القاطعة الثانية فقط ينفطئ المصباح الثاني فقط و يبقى االخران متوھجا

  و طلب من ابنه محمد ان يساعده على ذلك .الثالث فقط و يبقى االخران متوھجان .

باستعمال الرموز  ب برسم المخطط الكھربائي للدارةبصفتك تلميذ يدرس االولى متوسط ساعد محمد في انجاز ما طلب منه اال 
  النظامية .

  .يب الدارة الكھربائية مانوع الترك -2

  .ربط الدارات الكھربائية التي درستھا  اذكر انواع -3

  .قاطعتان على التفرع . ماھو الشرط الذي ينبغي تحقيقه لكي يتوھج المصباح تحتوي على مغلقة  في دارة كھربائية -4
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 .................................................................................................................................................  

 

  ....................................... االسم :

  ....................................... اللقب :

  ....................................... القسم :

  الكھربائيةلمخطط النظامي للدارة ا
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  المالحظة   العالمة
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