
 2019/2020 ل��ة ال�راس�ة:ا م�ل�د ف�ع�ن ت�� وزو  ال���س�ة:
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 ال�.��ل�ج�ا في مادة العل�م الف�%ائ�ة و األولىال�ق�%��ة ال�قفة 

 ن):6ال�ض�1ة االولى(

مالم��ه م+ض+عا دون  ) CD(  ) م,�+ن )ه�&ائ$ا م# ق"�� ن�اسي Aج��(  ال�الم�� ب�ق���اث�اء ع�ل م���� قام 

) م�C+عة م# ال�+ل$�����# و مغلفة ب+رق االل���+م و غ��   Bيالم; ه�ا الق"�� )��ة ( )Sف+ق حامل عازل (  

)1(ال+ث$قة  م,�+نة  

ب�أHI ماهي ال�ادة ال�ي ص�ع م�ها -1

 ��KالA؟

ماذا I�Pث لل��Nة م��ع��ا  ف�� -2

؟ب�س+مات ت�R$R$ة

؟س� ه�ه الUاه�ة-3

 ن):14ال�ض�1ة ال5ان�ة (
ص+ل تعRل ال�أخ� الNه�&ائي ال�+ ان�قل[ عائلة ع�� إلى م�]# جPيP ولN# أث�اء إقام�ه� واجه�ه� YعX ال�,اكل م�ها 

 :-ل�# ان�U ال,]–ع�# م# ال�أخ� الNه�&ائ$ة Yالbالجة , فاراد ع�� اصالح العRل, ذه� الى م�ل ب$ع االدوات , ف+جP ن+ 

 )ب�اHI ا� م# ال�أخ�ي# م�اس� ؟علل 1

 
 اش��g ع�� ال�أخ� ال��اس� و اراد ت�)�fه ف+جP اسالك ال�ي س�+صله Yه م��لفة.

 ل����l ب��ه�. س� االسالك, و اع��j kقة-2

ي لNه�&ائوانقRاع ال�$ار اYعP اصالح ال�أخ� و ت+ص�له  Yالbالجة. اص�� ع�� CYعقة )ه�&ائ$ة ع�P ل�; m$]لها ال�عPني. 

 .o$[�ت,غ�ل ال Pع� 

 و ذلY H�لء الPKول االتي: ساعP ع�� في مع�فة أسfاب ه�ه ال�,]الت ال�ي واجه�ه�-3

 ال�;9  ال�78ل 
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((ال+ث$قةم,�+نة  م,�+نة  

ب�أHI ماهب�أHI ماهي ال�-1

�A؟

مماذا I�Pث لل��Nة م��  ا I�Pث لل��Nة

؟R$ة

؟ه�ة

�اء إقام�ه� واجه# أث�اء إقام�ه� واجه�ه�

�ل ب$ع االدواتى م�ل ب$ع االدوات , ف

ئيي Nه�&ائلNه�&ائ$ار ا



 

ل�ها م��ع� أعP رس� م�kR ال��)�� الNه�&ائي م���ا عل$ه ال�عPيالت و االضافات ال�ي ت�اها م�اسfة ل��اIة  االجهlة و -4

 الNه�&ائي. م# اخRار ال�$ار 

 :-ان�U ال,]ل�#–قPC مع�فة خCائs ه�ا ال�أخ� الNه�&ائي و معاي�ة ت+ت�ه انlK ع�� ال��K&��# ال�ال���# 

 : 1م= ال78ل -5

 ما اس� ه�ا الKهاز ال�� اعRى ال�$ان؟-أ

ما ن+ع ال�$ار الNه�&ائي ال�+ضح في ال�$ان؟ و اعk -ب

 رمlه 

 :2م= ال78ل -6

 )؟ 220V ماذا ت�bل الu$�ة (-أ

 اس���ج v$�ة ال�+ت�  االعU�$ة-ب
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العقبات الممكن 
مصادفتها

االهداف المراد  التحكم فيها الموارد المراد 
ارساءها

 

صعوبة تفسر ظاهرة 
التكهرب

يتمكن التلميذ من تفسير ظاهرة التكهرب الموضحة 
في الوثيقة المقدمة له و يتعرف على ان النحاس ناقل 

للشحنات الكهربائية من القضيب نحو الكرية  
يسمي الظاهرة الحادثة 

الوضعية تتناول موارد 
حول التكهرب  الوضعية 

االولى 

صعوبة ترجمة المشكلة
صعوبة القيام 

بالتعديالت على 
المخطط

يتمكن التلميذ من الربط بين المشكلة بما تلقاه من 
موارد خالل العملية التعليمية و بالتالي تفسير 

الحوادث التي وقعت ألصحاب المنزل
القيام بالتعديالت الالزمة على المخطط 

هذه الوضعية تجعل 
التلميذ يالمس واقعه 

المعيشي حيث يمكن ان 
لمشكلة في تصادفه هذه ا

حياته اليومية و هي 
حدوث صدمات 

كهربائية عند مالمسة 
انقطاع التيار الثالجة و 
في المنزل

الوضعية 
الثانية 

 

2019/2020الدراسية: السنةالمادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيامتوسطة: مولود فرعون

االستاذة: بركاين لمياءمذكرة الوقفة التقويمية االولىالمستوى: الرابعة متوسط 

 الميدان االول : الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية: يحل مشكالت من الحياة اليومية متعلقة باستغالل التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة 

بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب 
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omيتمكن التلميتمكن التلميذ م
ي الوثيقةفي الوثيقة المقدمة ل

حنات الكهربائيللشحنات الكهربائية من
لظاهرة الحادمي الظاهرة الحادثة 

omomomomوارد 
 الربط بين المشيذ من الربط بين المشكل

 التعليمية و باعملية التعليمية و بالتالي
صحاب المنزت ألصحاب المنزل

على المخطط مة على المخطط 
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العالمة التصحيح النموذجي الوضعية
  

1) المادة التي صنع منها الجسم  A هي : االيبونيت او البالستيك 

2-تفسير ماذا يحدث للكرية:
) من القضيب النحاسي تنتقل الشحنات السالبة للقضيب النحاسي الى   D) الى النهاية ( Aعند تقريب الجسم (  

) و الكرية فيحدث تنافر للكرية.  C) ثم الى الكرية فتتماثل الشحنات (السالبة) بين النهاية ( Cالنهاية ( 

3-تسمية الظاهرة: تكهرب بالتأثير 
 

الوضعية 
االولى 

1)المأخذ المناسب هو: 

) ألنه يحمي االشخاص من خطر الصدمات الكهربائية2المأخذ االرضي (الشكل

2)تسمية االسالك :

سلك الحيادي و سلك االرضي –سلك الطور 

-طريقة التمييز بينهم:

االسالك الكهربائية:استعمال االلوان النظامية لعوازل 

اللون االحمر : الطور

اللون االزرق : الحيادي

اللون االخضر : االرضي

3- اسباب هذه المشكالت التي واجهتهم:

السبب المشكل

سلك الطور يالمس الهيكل المعدني للثالجة -

عدم وجود التوصيل االرضي-

اصابة عمر بصعقة كهربائية عند لمسه الهيكل 

للثالجةالمعدني 

زيادة الحمولة (قيمة التيار المستعمل لتغذية االجهزة -

اكبر من القيمة المسموح بها من طرف القاطع  

التفاضلي)

انقطاع التيار الكهربائي

الوضعية 
 الثانية

التصحيح النموذجي للوقفة التقويمية االولى
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لوضعية الوضعية 
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4-اعادة رسم مخطط التركيب الكهربائي :

5-من الشكل 1:

-اسم الجهاز الذي اعطى البيان هو:  

راسم االهتزاز المهبطي 

نوع التيار الكهربائي الموضح في البيان هو : تيار كهربائي متناوب -

AC  - ~ رمزه :         
6-من الشكل 2: 

) : التوتر الكهربائيV 220تمثل القيمة (     -

قيمة التوتر االعظمي : -

Umax = Ueff * 1.41

Umax= 220*1.41          

Umax= 310.2v        
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: تيار كهربائي متناون هو : تيار كهربائي متناو
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