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 )نقاط 06( : التمرين األول

) .6V) مصباحان متماثالن توتر كل منهما (6Vلديك بطارية توترها ()1
 مدعما اجابتك بمخطط ؟ عاديةهذه العناصر الكهربائية حتى يتوهج المصباحان باضاءة  توصيلكيف يتم �
: ) 1(الشكل نحقق التركيب الكهربائي حسب المخطط )2
 المصباحان حسب المخطط ؟ ربطكيف �
 المصباحين ؟ شدة اضاءةكيف تكون بعد غلق القاطعة . �
أحد المصباحين ؟ اتالفماذا تالحظ عند �

 

   ) 2(الشكل  الحظ المخطط النظامي التالي)3
 المصباحين ؟ ربطما نوع �
 تستقصرأعد رسم المخطط النظامي للدارة ثم أضف سلكا حتى �

 .L1المصباح 
 . الدارة المستقصرةالتيار الكهربائي في  مسارأرسم �

 

 )نقاط 06( : التمرين الثاني

 المقابل مخطط دارة موجودة في بيت مريم . يمثل الشكل

 ما نوع هذه الدارة الكهربائية ؟)1
ماهي العناصر الكهربائية الموجودة في هذه الدارة ؟)2
 و ماذا تستنتج؟غير مشتعلأو مشتعلبـأتمم جدول الحقيقة)3

 Lالمصباح  k2القاطعة  k1القاطعة 
0 1 ……………………. 
0 0 ……………………. 
1 0 ……………………. 
1 1 ……………………. 

  

 )نقاط 08( : الوضعية االدماجية

في  األربعةابيح وبعد نهاية توصيل المص ,كهربائيا النشاء تركيبة كهربائية لرواق منزلهم الجديد "شريفة"أحضر أب 
من غمده فشاهد عدم توهج  ابيحثم نزع أحد المص ,نارة ضعيفة الفالحظ أن ا ,الرواق قام الكهربائي بغلق القاطعة 

 .ابيح األخرىالمص

 قنع األب بأن هذه التركيبة ال تصلح لالنارة .تأن  تكل ما حدث فأراد ت "شريفة"الحظ�
.بانارة ضعيفة في رأيك ؟ وضح ذلك بمخطط كهربائي مناسب  ابيحماهو سبب اشتعال المص)1
الكهربائي لرواق المنزل ؟ ما نوع الربط بين المصابيح الذي استعمله)2
بشكل جيد؟ وضح ذلك  ابيحو الكهربائي حتى يصبح توهج المص "شريفة"ماهو الحل الذي تقترحه على أب )3

 بمخطط كهربائي

                                                                                         

 : اختبار الثالثي الثاني في مــادة

 ــية و التــــــــــــــكنـــولــــــــــوجيـــائالعـــلـــــوم الفــيـــزيــا
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 1 الشكل

 2الشكل 

 

0 0 

1 1 

 نصف و ساعة : المدة

نظــم * أجــب * فكــر * ركــز
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