
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 السنة ألاولى متوسط: املستوى                                         مديرية التربية لوالية سيدي بلعباس           

 ساعة واحدة : املدة                                                  متوسطـــــــة ميسوري الشيــخ مــــزاوروا       

 والتكنولوجيافي العلوم الفيزيائية  1الوقفة التقويمية 
 

     الظواهر الكهربائية

 )نقاط11(  : ـىألاول وضعيةال        

ين إلى فوجين وقّدم لهـــــــمخبرية فّوج لاستاذ الالـال ــــــعملاأفي حصة 
ّ
ل املناسبة ـــــما الوسائــمتعل

أ.ألتشغيل دارات كهربائية مختلفة 

 -1-قام بتركيب الدارة الكهربائية املبينة في الوثيقة  :أالفوج لاولأأأ1

أ؟سم العناصر املرقمة أ-أ

أ.......................أ4...................أ3....................أ2..........................-1

 أرسم مخطط هذه الدارة وحدد عليه الجهة إلاصطالحية للتيار ؟ -ب
 
 
 

 أرسم في إلاطار  أأأأأأ
 
 
 

يتوهج املصباح  حتىأنقديةقطعة فترة تفاجأ الفوج بتقطع السلك فوضعوا في الفراغ بعد -

    -2-كما توضحه الوثيقة 

 برأيك هل الفوج على صواب ؟ علل  -جـ

 .............................................................أ:أالتعليل..........................أ

وعدم لكنه تفاجأ بتلف البطارية   -3-قام بتركيب الدارة املبينة في الوثيقة  :أثانيالفوج الأ2

أ.أتوهج املصباح

أالبطارية ؟ تلففسر سبب  -أ
................................................................................................................................................... 

أكيف نسمي هذه الدارة ؟ -ب
أ...............................................................................................................................

 ...................................................... كيف نتجنبها ؟ -جـ

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1am.ency-education.com



 )نقاط11(  : ثانيةال وضعيةال        

أتفاجأ في ال ,أبعد إنتقال عائلة أحمد إلى منزلهـم الجديد
ّ
مصباح غرفته فإن يل أنه عند تلف ل

ــــــه وجد أن مشكل لكنـــــــفقام بإشعال مصباحه اليدوي ملعرفة ال,أه ينطفئ ـــــمصباح غرفة أخت

أ   -1-إستـــــعان في الصباح بكهربائي الذي طلب املخطط كما توضحه الوثيقة ,أتوهجه ضعيف 

أكيف نسمي هذا النوع من الدارات ؟ -أ أأ1أ

أ.................................................................

أفسر سبب إنطفاء مصباح غرفة أخته ؟ -ب

أ.........................................................................

أدعم إجابتك بمخطط؟ إقترح حل لتفادي املشكل؟ -جـ

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ........................................................................أ:أالحل

 -1-الوثيقة أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

أأأ

أأرسم في إلاطار  

أ

أ

الكهربائي بإصالح املشكل قام أحمد بتفكيك مصباحه اليدوي ومعرفة سبب  بينما إنشغل   2

أأ-2-التوهج الضعيف كما توضحه الوثيقة 

أماسبب التوهج الضعيف ؟برأيك أ-أ

أ.....................................................................

أماذا تقترح على أحمد حتى يكون التوهج جيد ؟ -ب

-أ2-الوثيقة أأأأأأأأأأأأأأأ ..………………………………………………………………………

 / ....21نقطة  ال إلاسم واللقب

أ

أ

أ

 بالتوفيق أحبائي أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 بالعلم وألاخالق ترتقي ألامم                                                                              خليفي محمد أمين  : ألاستاذ
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