
 8201نوفمرب   املتوسطة :التاريخ :
 ساعة واحدة املدة :األوىل متوسط                          املستوى:

 فرض حمروس للثالثي األول يف مادة العلوم الفيز#ئية و التكنولوجيا    

 نقطة) 12( اجلزء األول : 
 نقاط) 06(التمرين األول :

 : -1- يف الوثيقة إليك الرتكيب الكهرDئي املبّني 
 ينقص الرتكيب حىت يصبح دارة كهرDئية؟ العنصر الذي ما -1
 .د رسم الرتكيب مع إضافة العنصر الناقصأعِ  -2
 .املوافق للرتكيب بعد تعديلهة) Dستعمال الرموز النظامي(ط النظامي رسم املخطّ اُ  -3
 بعد إضافة العنصر الناقص) ( 

 نقاط) 06( التمرين الثاين :
 -2-إليك املخطط النظامي للدارة الكهرDئية املبني يف الوثيقة 

 2K -2L-M-E -1Kارة الكهرDئيةسّم عناصر الّد -1
 ؟Mو  2Lما نوع الربط بني العنصرين   -2
 ؟2Kالعنصر   ماذا حيدث عند غلق -3
 ؟هذه احلالةيف   Mماذا نقول عن العنصر   -4

 )نقاط 08(: اجلزء الثاين

 الوضعية اإلدماجية :

الحظ مدير مستشفى عني مران  أنه عند تلف أحد مصابيح الرواق  انطفأت 
فاستعان بكهرDئي  لتصليح اخللل و الذي بدوره طلب احلصول  ،املصابيح األخرى 

 بكة الكهرDئية اخلاصة على املخطط النظامي للشّ 
 املستشفى.برواق 
واق دارة الرّ خطط النظامي لاملمتثل    -3-الوثيقة 

 ارات الكهرDئية؟كيف نسمي هذا النوع من  الدّ   -1
 املصابيح األخرى؟ يف رأيك ما هو سبب انطفاء-2
 (اذكر نوع الربط املناسب) حىت ال تتأثر املصابيح األخرى بتلف إحداها ؟، كيف ميكنك ربط املصابيح   -3
 .للدارة الكهرDئية مبّينا عليها نوع الربط املناسب خمطط نظاميرسم إجابتك بدّعم -

 بالتوفيق                                                              1/1الصفحة 

 

 -1-الوثيقة 

 -2-الوثيقة 

 -3-الوثيقة 
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 األول التصحيح النموذجي  ملوضوع الفرض احملروس  للثالثي

 نقطة) 12( : اجلزء االول
 نقاط)06( ل:حل التمرين األو 

العنصر الكهرDئي الذي ينقص الرتكيب حىت يصبحا تركيبا لدارة كهرDئية -1
 املولد الكهرDئي)-العمود الكهرDئي ( البطاريةهو : 

 إعادة رسم الرتكيب مع إضافة العنصر الناقص-2
 للرتكيبرسم املخطط النظامي املوافق -3

 نقاط)06( حل التمرين الثاين :
 رة الكهرDئية تسمية عناصر الدا -1

L ئيDمصباح كهر - M ئيDحمّرك كهر-EئيDئي)-بطارية أعمدة  (عمود كهرDمولد كهر 

1k 2-قاطعة  بسيطة مغلقةk قاطعة بسيطة مفتوحة
 .على التسلسلL و املصباح  M نوع الربط بني احملرك   -2
و ميكن أن يتعرض للتلف  لعدم وجود  تزداد شدة توهج املصباحو  يتوقف احملّرك عن الدوران2Kعند غلق القاطعة  -3

 .منصهرة حتميه
 مستقصرنقول عن احملرك يف هذه احلالة أنه  -4

 نقاط) 08( اجلزء الثاين  :
 : اإلدماجيةحل الوضعية 

 .الدارة الكهرDئية ذهاب و إ#بيسمى هذا النوع من الدارات الكهرDئية  :  -1
 .على التسلسلتلف إحداها أل�ا كانت موصولة  عنداملصابيح  سبب انطفاء -2
 إحداهاحىت ال تتأثر بتلف  على التفرعتوصيل املصابيح جيب  -3
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العمود الكهرDالعمود الكهرDئيهو : 
رسم الرتكيب معادة رسم الرتكيب مع إض

للرتللرتكنظامي املوافق طط النظامي املوافق 
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