
قراطية الشعبيةالجزائرية الديمالجمهورية   
خنشلة_ علي انسيغة دصيا :متوسطة       متوسط   الرابعةالسنة : المستوى     وزارة التربية الوطنية               

ساعة  :المدة        مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا  في األول فرض الثالثي      12/11/2018
  ارر��ا>مترينني �ىل اخل��35ٔد    �اجلجل

 ا>متر+ن اEٔول: (08 نقاط))
حبيث +كون املرسيني  )C(يف ماكن الو�اء الفارغ  اEٔربعةالتالية ، ويف لك مرة نقوم بوضع 35ٔد اEٔوعية ) 1(حنقق الرتKيبة املمثG يف الوثيقة 

 .غلق القاطعة يف لك جتربة بمث نقوم مغمور+ن يف الو�اء املوضوع ،
1(-  

a( ما يه املالحظات اليت ميكن مشاهدهتا يف لك جتربة؟ 
b( ل ٕالي هووما qاج املمكن التوصtuتvسx؟ ه من لك جتربة 

 .ن من شوارد اللكور وشوارد الصوديوم  و� ـكموهو مرKب شاردي ، ) لكور الصوديوم ( xمس العلمي مللح الطعام هو  -)2
a(5ٔكتب صيغيت ) الشاردتني  )رمزي. 
b( ِمبعادالت �ّرب  �K امللح يف املاء وتفكك لك�ف�ة احلصول �ىل الشاردتني عند احنالل  ميائية�. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )نقاط 80: (الثاينا>متر+ن 
 مtعاKسvتني  ا�ٕاشار�هيمقام �يل بتعليق Kرتني خف�فtني وم�ثلتني ومغلفtني بورق اEٔملنيوم ومشحونتني بنفس مقدار الشحنة لكن 

 .ا تت اذ�ن ٕاىل 3د التالمس ملدة و�زية وبعدها تنفصالن وتعودان ٕاىل وضع التوازن �ا، فالحظ 5ٔهنم�ا ٕاىل بعضهم�م�هبر� ـمث ق). 2الوثيقة (
 
 
 
 
 
 
 
 ؟"مtعاKسvتني  ا�ٕاشار�هيممشحونتني بنفس مقدار الشحنة لكن  "وحض �لميا املقصود من العبارة  -1
 الكرتني ؟ملاذا 3دث الت اذب بني  -2
 ما ا§ور ا¦ي لعبه ورق اEٔملنيوم 5ٔثناء التالمس ؟ -3
 .5ٔعط تفسريا ملا 3دث 5ٔثناء تالمس الكرتني وعودهتام ٕاىل وضع التوازن بعد ذ© -4

قلب الصفحةا 1/2الصفحة 
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  إال�ابة �ىل الوضعية ٕاجاريي
 )نقاط 12: (الوضعية إالدماج�ةة

  « 5ٔن املاكن ا¦ي 5ٔخtاره بعيداً وملا 5ٔراد �رKيبه تبّني  مسك#ه،و5ٔخtار « ماكº م#اسvبا يف رواق ) Climatiseur( هوائياً  فاً ��ِّ � ك شرتى 5ٔمحد مُ اِ 
ر 5ٔن +ُركِّب م¿ٔ¾ذاً  ل  ٕاليه التيار من 5ٔقرب �لبة تفرع ، ولتحق�ق هذا  عن مصدر التغذية الكهر�ئية ، فقر� +كون قريبا من املاكن و5ٔن يُوّصِ

 ) . 5الوثيقة (  .الرتKيب5ٔجنزه قل الرشوع يف  Âهر�ئياً  الغرض �5ٔد� خمططاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :�سvتغالل الوÇئق املرفقة سا�د 5ٔمحد يف حتق�ق متغاه  مينا « 
 .ة التق#ية املرفقة مع املك�ف بطاقال 5ٔمهية البياºت الواردة يف )1
.الكهر�يئ من 5ٔخطار التياروالوقائية  تتوافق مع املعايري اEٔم#يةجيب 5ٔن واليت الوسائل واEٔدوات املناسvبة ٕالجناز هذه املهمة )2
 ) . رمس اÌطططلب ٕا�ادة ال يُ (  .وتصحيحها  العيوب التق#ية واEٔم#ية الواردة يف خمططهِ )3

بالتوفيق 2/2الصفحة  انتهى

 ::بعض املزيات التق#ية Íلمنتوج

 التدفÑة  /التربيد : الوظيفة �

ر �  Í :220 v   ~ 240 vلÒشغيل العادي التو�ر املقد�

 50)  : هر�ز(5ٔو التوا�رالرتدد �

 A 9:   الÒشغيلشدة تيار �

   BTU 24000:   احلرارية السعة �
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
خنشلة_ علي انسيغة دصيا :السنة الرابعة متوسط         متوسطة: المستوىوزارة التربية الوطنية                    

تصحيح فرض الثالثي األول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا         
  ا>متر+ن اEٔولل: ((0088  نقاطط))

1(–  

 xسvتtuا�اتت:  ) bالسؤال  املالحظاتت  : ) aالسؤال  التجربة

 .الشاردية يف احلاß الصلبة Þري ºقÍ Gلتيار الكهر�يئاملرKبات  ال نالحظ 5ٔي Ý5ٔر  

 .املاء النقي مبفرده Þري ºقل Íلتيار الكهر�يئ ال نالحظ 5ٔي Ý5ٔر 

 .احملاليل الشاردية ºقÍ Gلتيار الكهر�يئ نالحظ توجه املصباح واحنراف مؤرش اEٔمريمرت 

 .املرKبات الشاردية ºقÍ Gلتيار الكهر�يئ مصهور نالحظ توجه املصباح واحنراف مؤرش اEٔمريمرت 

2(–  
a( الصيغة)لشاردة ) الرمز : 

 -Cl:    اللكور �
  +Na  :الصوديوم �

b( يف املاء  الناجتتني من تفكك ملح الطعاماحلصول �ىل شارديت اللكور والصوديوم معادالت: 
  Í   :Na  ………………………………………… Na+ + 1éلحصول �ىل شاردة الصوديوم �
    -Í    :Cl + 1é  …………………………………………  Clلحصول �ىل شاردة اللكور   �

 )نقاط  80: (الثاينا>متر+ن 
 :" مtعاKسvتني  ٕاشار�هياممشحونتني بنفس مقدار الشحنة لكن  "املقصود من العبارة )1

 ]مقدار xكÒساب = مقدار الفقد .[ 5ٔي 5ٔهنام حتمالن نفس المكية من الكهر�ء  : مشحونتني بنفس مقدار الشحنة�

ٕا3داهام موجة التكهرب واليت فقدت �دد معني من xلكرتوºت ، واEٔخرى سالبة التكهرب واليت اكÒسب :  مtعاKسvتني ٕاشار�هياملكن  �
 .نفس �دد xلكرتوºت اليت فقدهتا الكرة اEٔخرى

Eٔن الشحنات اÌتلفة تت اذب �Eٔل التïلص من xلكرتوºت الزائدة Íلكرة املشحونة �لسالب ، واسvتعادة  :الكرتني 3دث الت اذب بني )2
 .املشحونة �ملوجبالثانية xلكرتوºت املفقودة �لuسvبة Íلكرة 

( لكرتوºت تtuقل �ربه من الكرة اليت متñ فائضا يلعب دور الناقل Íلكهر�ء ، و�لتايل فٕان x:  ا§ور ا¦ي لعبه ورق اEٔملنيوم 5ٔثناء التالمس)3
 ).الكرة املشحونة �لشحنة املوجة ( ٕاىل الكرة اليت فهيا جعز يف xلكرتوºت ) الكرة املشحونة �لشحنة السالبة 

 :تفسري ملا 3دث 5ٔثناء تالمس الكرتني )4
ا ٕاىل الكرة اليت فهيا النقص ، ومبا 5ٔن العدد املراد التïلص م#ه ٕال3دى الكرتني هو عند التالمس حيدث انتقال xلكرتوºت من الكرة اليت حتمل فائضا مهن

 . يئ نفس العدد املطلوب Íلكرة اEٔخرى فٕان الكرتني تعودان ٕاىل وضع التوازن بعد معلية التفريغ الكهر�يئ وتصبöان يف 3اß التعادل الكهر�
 ]حتق�قا  ملبد5ٔ احنفاظ الشحنة الكهر�ئية [

 )نقاط 12: (الوضعية إالدماج�ة
 : ت�Òح Íلمسvتعمل :5ٔمهية البياºت الواردة يف البطاقة التق#ية املرفقة مع املك�ف )1

 .يوضع ف�ه +رKب 5ٔو ومدى مالءمtه Íلماكن ا¦ي  املنتوجمعرفة خصائص �

 .وظروف الÒشغيل اEٓمن Íلجهاز واEٔشïاص  والشدة املناسvبة معرفة نوع التيار املسvتعمل�
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:   اللكوراللكور �
+Na  ::لصوديوم الصوديوم 

 شارديت اللكوول �ىل شارديت اللكور والص
 �ىل شاردة الصحصول �ىل شاردة الصوديوم
:  ىل شاردةول �ىل شاردة اللكور 
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:الكهر�يئ  من 5ٔخطار التياروالوقائية  واليت جيب 5ٔن تتوافق مع املعايري اEٔم#يةالوسائل واEٔدوات املناسvبة ٕالجناز هذه املهمة )2

 .ٕاحضار مفك þراغي اكشف لتöديد السñ الطور من �لبة التفرع والسvتعامالت 5ٔخرى�

 .�§ارة اجلديدةٕاحضار مواد �ازß لتغطية اEٔسالك بعد ربطها �

 )طرفني لتغذية املك�ف والطرف الثالث Íلتوصيل اEٔريض ( رشاء م¿ٔ¾ذ ثاليث اEٔطراف �

 ) .  اخرض مصفر  –5ٔزرق  –5ٔمحر ( اسvتعامل 5ٔسالك ذات 5ٔلوان دليلية  �

  .اقtناء مصهر  ذو عيار م#اسب محلاية املك�ف�

-: طط وتصحيحهااÌالعيوب التق#ية واEٔم#ية الواردة يف )3

 التصحيح العيوب
 .املنصهر موصل �لسñ احليادي-

 .عيار املنصهر Þري م#اسب -

 .الطرف الثالث Íلم¿ٔ¾ذ اEٔريض Þري موصل �Eٔرض-

 .توصيل املنصهر �سñ الطور -

 .5ٔو 5ٔكرث بقليل A 9اسvتعامل م#صهر ذو عيار -

 .اسvتعامل السñ املؤرض -

 
 :شبكة التقويم

 املؤرشاتت  السؤالل  املعيارر
  العالمة
  اجلزئية

  العالمة

الرتمجة  -1
السلمية 
 Íلوضعية

  يذKر بعض فوائد البطاقة التق#ية املرفقة اليت ت�Òح Íلمسvتعمل xسvتïدام اEٔم�ل Íلجهاز - 1س 

 2س 
 وسائل 3يذKر بعض الوسائل �ىل اEٔقل  -
 .خيتار الوسائل املناسvبة اليت تناسب إالجناز وتتوافق مع الرشوط اEٔم#ية   -

 

 3س
 .الواردة يف اÌطط يذKر بعض اEٔخطاء  -
 . ملعاجلة تñ اEٔخطاءاحللول املقرت3ة يذKر  -

 

xسvتعامل  -2
السلمي Eٔدوات 

 املادة 

 1س 
 اخtيار املاكن املالمئ Íلجهاز -
 . �شغيل اجلهاز �شدة وتو�ر م#اسvبني -

 

 
 2س

 :يذKر   * 
 املفك الاكشف -
 .)ا§ليلية(اEٔسالك ذات اEٔلوان xصطالح�ة  -
 العوازل  -
 .م¿ٔ¾ذ 5ٔريض  -
 .مصهر  ذو عيار م#اسب -

 

 3س
 

 :: �سvتخرج من اÌطط اEٔخطاء الواردة ف�ه مع ذKر التصويباتت* 
 .سñ الطور �ىلالسñ احليادي وجيب توصي�  املنصهر مرKب يف -
 .حسب البطاقة التق#ية  9A+كون �ىل اEٔقل ن 5ٔ  وجيبÞري م#اسب ، 5Aعيار املنصهرة   -
 .ٕاليهامل¿ٔ¾ذ Þري مؤرض وجيب توصيل السñ اEٔريض  -

 

ا�س ام  -3
 �xابة

لك 
 �xابة

 .الÒسلسل املنطقي لٔ�فاكر -
 

  

االتقان  -4
 )xبداع(

لك 
 �xابة

 .دقة إال�ابة  -
 .تنظمي الفقرات و وضوح اخلط  -

  

انتهى الحل  2/2 الصفحة
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هنصنصهر موهر موصل-- نننململ ا

#م#اس- مهر Þريهر Þري  هنصنص ننململ يععياريار ا

ٔ¾ذ¾ذ اEٔريض ٔٔثالث Íلم¿ثالث Íلم¿ٔٔ ثثلل اطرف ا
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ي#ية امل #تتق تتتلل بببللبطاقة ابطاقة ا وسائ3ٔٔل �ىل اE الوسائل �ىل اEٔٔقلقل oوائد ا بعض فوائد ا
ٕاسب اناسب إالجناز نت تاليتبة اليت  vبس coملنا

.يف اÌطط واردة يف اÌطط 
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