
الل صاحل خوا	ية ا		م�وسطة: ::س�نة 22019//22018راس�ية
 ونصف  دة : سا�ةةم�وسط                                                                                                    اململ  33املس�توى:  

  إختبار الثالثي الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
 

  ن )     4: (   ا)متر%ن ا#ٔولل
 ) 1600w ،220 vكت<ت �ىل مدف7ٔة 6هر.ئية ا	اللتان  ( 

 ماذا تعين ا	اللتان ؟.1
 سا�ات .لواط ساعي مث .جلول   4احسب الطاقة احملوI Jالل .2

 
 

                                                                                                   
 1و ثيقة 

 ن)       4ا)متر%ن الثاين  : (
\سقط أ#مطار امحلضية اليت 

تتكون من محض الكربيت �ىل 
املباين وا#bٓر التارخيية اليت تتكون 
من ا)لكس فklدث تفا�ل gمييايئ 

) ومادة ا)لكس املوجودة يف    بني حملول محض الكربيت ( 

) فlنتج  gربوzت ا)اكلس�يوم (  احل~ارة والرIام ٕامسها الكمييايئ 
رائق ا)لكس وي��ج ٔ�يضا حملول ٕامسه كربيتات  ء و�از �كشف عنه بتعكر خبار املا

 ) ا)اكلس�يوم    ( 
 مس الغاز املنطلق ،واكتب صيغته الكمييائية ..1
 ما يه أ#نواع الكمييائية املتفا�� ؟ وما يه أ#نواع الكمييائية الناجتة؟.2
 .     ذgر احلاJ الفزي�ئية )لك نوع gمييايئ اكتب معادJ التفا�ل الكمييايئ ووازهنا مع..3

                            
 ن )) 44:( ا)متر%ن الثالث   

  2قامت ٔ�مرية مع ٔ�عضاء فو�ا  يف خمرب العلوم الفزي�ئية  بتحقlق الرتgيبة املوحضة يف الوثيقة 
 gيف ربط املصبا�ان واحملرك مع املو	 يف ا	ارة الكهر.ئية؟.1
 احملرك قامت ٔ�مرية بغلق القاطعة مفر تيار 6هر.يئ يف ا	ارة من Iالل توجه املصبا�ني ودوران .2

 ٔ�/ ما نوع التيار لكهر.يئ املار يف ا	ارة؟
 ب/ �دد �ته إالصطالحlة �ىل الشلك بعد ٕا�ادة رمسه .

                                                                         ٔ�رادت مىن من الفوج قlاس شدة التيار الكهر.يئ املارة يف ا	ارة            .3
            ٔ�/ ماهو اجلهاز اªي \س�تعم§ ¦لقlاس ؟وgيف %ربط يف ا	ارة                                                       

 نظايم ب/ ارمس �ىل ا®طط رمزه ال 
 5Aالعيار املس�تعمل و  5ج/ احسب شدة التيار الكهر.يئ املار يف ا	ارة ٕاذا �لمت �ٔن مؤرش اجلهاز املس�تعمل يف القlاس احنرف حنو التدرجية 

 تدرجية . 50والسمل مقسم ٕاىل 
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 2وثيقة                                                       

                                                                                

 اقلب الورقة                                                                                                      
 

 ن )  8:(   الوضعية إالدماجlةة
راى ٔ�ب ش�¾ء ٔ�ن زوج�ه ٔ�صبحت �ري قادرة �ىل تلبية �اجlات ٔ�فراد ٔ�رسهتا، 

فاشرتى لها مك�سة 6هر.ئية 
زنل ، ليخفف عهنا ٔ�عباء امل

توفر الوقت واجلهد وتقوم 
 .لتنظيف Äرس�ة وÂكفاءة  .

ش�¾ء ملا رٔ�ت املك�سة   
Iاجلها شعور إالس�تكشاف 

ٔ�ال وهو  معرفة مكوzهتا 
ا	اIلية وgيف تعمل ، 

فشغلت مÅارشة حمرك البحث 
ية ، لتعرف بعدها ٔ�ن املك�سة مبIٔ7ذ التيار لشحن البطار  �رب ÉنرتنÈت لكهنا صدمت بنفاذ بطارية هاتفها النقال  فوصلته 

 تتكون من مضÏة هواء عبارة عن حمرك وعنفة تقوم Äشفط أ#وساخ من غبار وÌ�ٔربة اكنت قد سقطت �ىل Éرض .
  الس�ندات : 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

 من مÔطلق مكÓس�باتك القÅلية والس�ندات اجب عن Éس�ئ� :          --التعلمية 
 الزمن مس�توى البطارية ينقص ،وعند توصي§ مبIٔ7ذ التيار الكهر.يئ مس�توى البطارية يبدا يف الز�دة.عند اس�تعامل الهاتف النقال ملدة من .1

 Øد تفسريا ª×  من مÔطلق ما درس�ته عن الطاقة  . �
 شلك السلس� الوظيفlة لعمل املك�سة ..2
 ال�د امجلل املسامهة يف الوصول �ىل الفعل ا)هنايئ عند بداية الÓشغيل . اجنز احلصي� الطاقوية.3
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تصصلته  صصنقال  فونقال  فو ننل هتفها ا  ها
ٔشفطشفط أ#وساخوساخ من غب Äش  تقوم 

بييبدا يفبدا يف الز�دة ييرية بطارية  بل توى ا
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