
الوضعية 1 : 
6��عة األولى م= تالم�8 ال��ة ال�ا�عة ب
�6	ة  ال
)ل�ل  ال5ه�	ائي ال.��� �في وعاء م���اه  م=  قام? ال

 .  2lFeC   ، �إضافة ال�اء ال�ق��  لK�6 صلI شاردG و ه� م�)�ق Dل�ر ال)�ي� ال�Cائي الغ�اف�?

  ال�Cائي. )�ي� اك
I ال&�غة الQارد�ة ل�)ل�ل Dل�ر ال*1
................................... ............... 

 أك�ل    معادالت    ال
فاعل  ال)ادثـة.*2
 

 ح�I ال�عادلة :...........................،    ت�سI مادة : ع�� ال�ه.�
               .............…………  + …….….    

 

 ح�I ال�عادلة :.................................،    ان�الق : ع�� ال�&ع�
    .............………..   ……….  +.. 

 
 ..............................................                 ........................................           :اإلج�ال�ةال�عادلة 

 
الوضعية 2 : 

أما  المجموعة الثانية من التالميذ  ، قامت بمعاينة  التوتر  الكهربائي بين طــرفي  مـولد                
  التيار         الموجود في دارة التحليل  الكهربائي البسيط.               

ما نوع  التوتر الكهربائي  بين طرفي  هذا المولد ؟  كيف عرفت  ذلك ؟-1
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
................................................................................؟   ................ما رمز هذا التوتر الكهربائي-2

 ...........................؟   ................................................................................................. و ما خصائصه
ارسم  الشكل الذي  يظـهر على راسم اإلهتزاز  المهبطي ، إذا علمت أن :-3

 
                     n =  3 div         *         Sv =  2 v / div

 لهذا التيار .maxU أوجــد  التوتر  األعــظمي-4
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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معاينة  التوت بمعاينة  التوتر 
   البسيط.ربائي البسيط.
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الوضعية اإلدماجية:

  . عائلة سلوى جزء من تركيب كهربائي لمنزل( المخطط الكهربائي)      لسفليا يمثل الشكل
؟ لماذا  ؟   1.  هل يتوهج  المصباح رقم    2احترق  المصباح  رقم -1

.................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………. 

.  2ير المصباح ــيـقامت سلوى  بــتــغ-2
  ة ــو كانت  القاطعــفلة سلوى حتى لــالط له رض ــتعـت أن  الخطر الذي يمكن هــو ما -

ما السبب ؟و مفتوحة  ؟  
...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

األجهزة  التالية في نفس الوقت ، فانقطع التيار الكهربائي. بتــشغـيل قامت أم ســلوى   -3
 
 

                   
 
 
 

 
 
 
 

 المنزل ؟ فيما سبب انقطاع التيار الكهربائي  *
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 
 ما هي الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة. -

...............................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

،محترما  إضافة النقائص و تصحيح األخطاء الواردة فيهأعـــد رسم المخطط الكهربائي  مع   -4
 . [ دون ربط أي جهاز].قواعد األمن الكهربائي.
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 : 1ال�ضع�ة
6��عة األولى م= قام�في وعاء م���اه  م=  تالم�8 ال��ة ال�ا�عة ب
�6	ة  ال
)ل�ل  ال5ه�	ائي ال.���  ? ال
 .  2lFeC    ال�Cائي)�ي� الDل�ر  م�)�ق  شاردG و ه� لK�6 صلI �إضافة ال�اء ال�ق��  ،�اف�?غال

  .ال�Cائي )�ي� ك
I ال&�غة الQارد�ة ل�)ل�ل Dل�ر الا*1

)(aq)-l2C+2+Fe( 

 .ةـل
فاعل  ال)ادثا    التمعاد    أك�ل*2
 

 ح�I ال�عادلة :  ،ال)�ي� ت�سI مادة : ع�� ال�ه.�
  (s)Fe             -2e    +(aq)2+Fe 
 

 ح�I ال�عادلة :،  غاز ال5لـ�ر  ان�الق : ع�� ال�&ع�

 -2e   +)g(2lC(aq)-l2C 
 

 )g(2lC +   (s)Fe                      (aq))-l2C+2+Fe(        :ال�عادلة اإلج�ال�ة

 
الوضعية 2 : 

أما  المجموعة الثانية من التالميذ  ، قامت بمعاينة  التوتر  الكهربائي بين طــرفي  مـولد                
  التيار         الموجود في دارة التحليل  الكهربائي البسيط.               

ما نوع  التوتر الكهربائي  بين طرفي  هذا المولد ؟  كيف عرفت  ذلك ؟-5
 وجود  مولد التيار المستمر في الدارة  (بطارية).لسبب توتر كهربائي  مستمر.  

DCأو       =؟   ما رمز هذا التوتر الكهربائي-6
 بتغيــّر الزمن و له جهة واحدة.ثابت  الشدة  ؟    و ما خصائصه

ا علمت أن :ذارسم  الشكل الذي  يظـهر على راسم اإلهتزاز  المهبطي ، إ-7
 

                     n =  3 div         *         Sv =  2 v / div

 لهذا التيار .maxU أوجــد  التوتر  األعــظمي-8
Umax =  Sv x  n

Umax = 2 x 3 =  6 v

اختبار  الفصل األول في الفيزياء تصحيح 

1

1

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................
.................................................

U(v)

t(ms)

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s?اف�?�اف��،�

ك
Iا**11

ل
فا     التالتمعادمعاد   ل

ال)��سI مادةت�سI مادة:�
F               -2e

  ح�I،ز ال5لـ�رغاز ال5لـ�ر

(aq)

(sFeFe                        

معاينة  التومت بمعاينة  التوتر 
   البسيط.ربائي البسيط.

عرفت  ذلكف عرفت  ذلك ؟
 الدارة  (بط في الدارة  (بطارية
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الوضعية اإلدماجية:

  . عائلة سلوى جزء من تركيب كهربائي لمنزل( المخطط الكهربائي)      السفلي يمثل الشكل
؟ لماذا   ؟  1 .  هل يتوهج  المصباح رقم   2احترق  المصباح  رقم -4
، ألن  التركيب بالتفرع. 2نعم يتوهج  المصباح رقم -5

.  2ير المصباح ــيـبــتــغ لوى قامت س-6
  ة ــو كانت  القاطعــحتى ل فلة سلوىــالط له رض ــتعـت أن  هــو الخطر الذي يمكن ما -

؟ ما السببو ؟   مفتوحة 
 الخطر:  لمس الطور  و التعــّرض  لصعقة كهربائية  و السقوط .-
 السبب :  القاطعة مــركبة بسلك  الحيادي.-
 

التالية في نفس الوقت ، فانقطع التيار الكهربائي.  األجهزة بتــشغـيل    قامت أم ســلوى-7
 
 

                   
 
 
 

 
 
 

 المنزل ؟ فيالتيار الكهربائي  انقطاعما سبب  *
30أكبر من الشدة التي يتحملها القاطع التفاضلي ، A37شدة التيار الكلية التي تجتاز األجهزة  - A. 
زة في نفس الوقت.ـدة أجهـتشغيل ع -
 حل هذه المشكلة.هي الحلول المقترحة ل ما -

 .A 40تغيير القاطع التفاضلي بأخر يتحمل  أو  A 40ضبط القاطع التفاضلي على الشدة - :الحلول
 . دة أجهزة في نفس الوقتــيل عـدم تشغـع-

 تصحيح األخطاء الواردة فيه إضافة النقائص ود رسم المخطط الكهربائي  معـــأع   -4       
 . .[ دون ربط أي جهاز]محترما قواعد األمن الكهربائي. ،

20 A12 A

المخطط

4في المأخذ 3في المأخذ 

)  الكهربائي  ( المخطط 

ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s- ما

و ؟؟  مفتوحة مفتوحة 
الخالخطر:--
السببالسبب :  الق-

بتــ  أم ســلوىمت أم ســلوى

زلالمنزل ؟
من الشدة التيكبر من الشدة التي يت

لقاطع التفاضيير القاطع التفاضلي ب

تصحيح األخطتصحيح األخطاص و

y-ee


