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ن)12األول:( الجزء

 نقاط)6(:01تمرين ال
 -1-في حصة األعمال المخبرية قام كريم مع أستاذه بتجارب بهدف دراسة ظاهرة علمية أنظر الشكل  
 ما هي الظاهرة العلمية التي أراد كريم دراستها مع أستاذه ؟-)1
 دلكهما ؟ماذا يحدث لقصاصات الورق عند تقريبها من القضيبين السابقين بعد -)2
 حدد نوع الشحن الكهربائية لألجسام المدلوكة.-)3
 -2-)  الشكل  A (من جسمالمدلوكين سابقا  يبونيت والزجاج إلقرب كريم  كال من ا -)4

 *ما هي المالحظات التي يمكن لكريم مالحظتها ؟ فسر ذلك .    
 
 
 

  )نقاط6(التمرين الثاني :
.الطريقيرىالفأصبحالظالماشتدالشمسغروببعدعودتهوعندالهوائيةدراجتهبخرج إبراهيم في نزهة -1

ماذا تقترح لكي ال يقع في نفس المشكل مرة أخرى ؟ *
 .عناصرهأهمأذكر؟اإلنارةإحداثالمسؤول عنالعنصراسمما*
 بجهاز راسم االهتزاز اإلنارةنوصل العنصر المسؤول عن -2 
 -3-الشكلفيرسم على شاشته  المهبطي 
 الذي ينتجه ذلك العنصر؟نوع التيار  ما -أ/

 ) .f( رددوالت )Tالدور(  ،)MAXU( أألعظمي التوتراوجد -ب/
 

                                                                                      
 -3-الشكل                                                                                               

 الجزء الثاني:
 )نقاط8الوضعية اإلدماجية: ( 

تشغيل مثلجة ،مسخن الماء، آلة الغسيل و المصباح في آن واحد ،  إلىتراكمت األشغال المنزلية على فاطمة فهي تحتاج 
والحظت في كل مرة تضيف فيها تشغيل الفرن إلى األجهزة السابقة انقطاع التيار الكهربائي وكانت تسمع الصوت  الذي 

 القاطع.
 
 

 فسر لفاطمة سبب انقطاع التيار الكهربائي .-/1
 اقترح على فاطمة حال بحيث تشغل الفرن دون انقطاع التيار الكهربائي . -/2
 لها. ارسم مخطط كهربائي لألجهزة السابقة مبينا  فيه عناصر الحماية الالزمة -/3

 الفرن المصباح  آلة الغسيل مسخن الماء المثلجة الجهاز
 9A7A 3A 1A 8A شدة التيار

 فرض الثالثي األول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
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*ما هي الم*ما هي المالحظ       

الهوبببدراجتهدراجتهببنزهةهيم في نزهةe/ططط))نقاطنقاط66((ثاني :
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مسخن الماء، آلةلجة ،مسخن الماء، آلة الغس
طاع التيار الكهر انقطاع التيار الكهربائي وك
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