
 2من  1صفحة 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

                                                                                                                                                وزارة التربية الوطنية    

 بومرداسمديرية التربية لوالية 

                2120 /نوفمبر تاريخ:ال متوسط                          الرابعة  :السنةمحفوظ                               يحمود متوسطة 

 ونصف المدة: ساعة                                 في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا ألوللفصل ااختبارإ

 طة(نق 12)الجزء األول:

 نقاط 6:  1التمرين

 :-1-الوثيقة  من أجل دراسة ظاهرة علمية قام األستاذ بإنجاز التجارب التالية

  

 - 1الوثيقة -

 .مشحون قضيب زجاحي  (D)و   قطعة من الصوف  (B) قضيب من ااإليبونيت   و  (A)نعتبر  

 ماهي الظاهرة المدروسة  مع  تحديد الطرق الحادثة في كل تجربة  ؟. -1

 .وبين دوره  c  جهاز سم ال -2

 فسر ماذا يحدث في كل تجربة محددا نوع الشحن التي تظهر على كل شكل علما أن : -3

(A)  و   2مشحون في التجربة(D)  متعادلة كهربائيامالمس لكرية معدنية بالستيكي يالمس قضيب . 

        نقاط6التمرين الثاني :

فتحصلنا على الشكل  بغرض معاينة التوتر الكهربائي لمنوبة استعملنا راسم اإلهتزاز المهبطي 

 -2-التالي كما هو مبين في الوثيقة

سم العناصر المرقمة مع ذكر وظيفة كل  -1

 عنصر.

 اشرح طريقة عمل المنوبة ومبدأ عملها. -2

 ماطبيعة التوتر المسجل برر إجابتك -3

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

www.ency-education.com/4am



 2من  1صفحة 

 

 .والقيمة التي يقيسها جهاز الفولط متر fوالتواتر Tوالدور maxUاعتمادا على البيان :أحسب التوتر األعظمي -4
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 حسب القيمة التي يقيسها جهاز األمبير متر أ -5

 R=1000Ωعلما أن 

 ط(انق8: )الوضعية اإلدماجية 

ان سخو  غسالة كهربائية موصل به في مأخذ متعدد المخارج   مجفف الشعرقامت ليلى بتوصيل      

   كهربائي

 و توقّفت األجهزة عن فانتشرت رائحة غريبة وما هي إالّ لحظات حتّى نشب حـريق في المأخذ ،

 اإلشتغال.

 .شتغال؟إلالحريق في المأخذ ولماذا توقّفت األجهزة عن افي رأيك ماهو سبب    -1

 .قدم حلوال للمشاكل السابقة -2

 وعلى ضوء مادرست: -3-بالإلستعانة بالمخطط الموضح في الوثيقة  -

 ماهي التعديالت واإلضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط؟برر إجابتك  -3

وذلك بتركيب المجفف  أعد رسم هذا المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديالت واإلضافات -4

 قطغسالة فوال
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-3-الوثيقة  
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