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فرض  1الدورة  ، IIالمستوى :األولى اعدادي

2012/2013

مدة اإلجاز :ساعة واحدة

………

االسم الكامل …………………………………………………………………………….……………………….:القسم……………………………:الرقم

الترتيبي…………………….……:

الموضـ ـ ـ ـ ـ ــوع

التنقيط

التمرين األول
1ـ املء الفراغ بما يناسب 2) :نقط(

ـ إذا أتلف أحد المصابيح المركبة على.............ال تنطفىء المصابيح األخرى.
ـ يمر التيار الكهربائي خارج المولد من القطب..........نحو القطب ..........
ـ المولدات............لها قطبين ،أحدهما موجب و اآلخر سالب.

2ـ صنف المواد التالية لمواد موصلة
وعازلة :مسطرة بالستيك،مفـاتيح حديد،

هواء ،خشب ،خاتم من ذهب وماء 3) .نقط(
3ـ أعط مقـابل المصطلحات التالية  2) :نقط (
تركيب على التوالي ................................ :

العوازل
4ـ

حدد

الحالة

:

...............................

:.......... ...................

: ..............................

Circuit électrique
Ampèremètre

التي

سيشتعل فيها المصباح بعد

غلق قـاطع التيار 1) .نقطة (
…………………
…………………
التمرين التاني

…………………

نعتبر التركيب المبين في التبيانة التالية:

1ـ حدد طبيعة التراكيب التالية 3) :نقط(

ـ المصباح  L1و المصباح ....................... :L2
ـ المصباح  L1و المصباح ....................... :L3
ـ المصباح  L3و المصباح ....................... :L2
2ـ نفترض أن المصباح  L1أتلف ماذا يحدث للمصباح التالي مع التعليل 2) :نقط(
ـ .........................:L2؛.................... ............. ............. ............. .................
ـ .........................:L3؛........................ ............. ............. ...........................
3ـ نريد قياس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح  3) .L1نقط(

أـ ما اسم الجهاز الذي يجب استعماله…………………………….
ب ـ أضف إلى التبيانة اعاله الجهاز مع إحترام كيفية تركيبه
ج ـ عند تركيبه استقرت اإلبرة عند أحد التدريجات كما هو مبين في الشكل جانبه .احسب قيمة التوتر المشار إليه

من طرف الجهاز :

………………………………………………………………..
التمرين الثالت

أتمم التبيانة التالية التي تتكون من مصباحين و و قـاطع تيار جهاز الڤولطمتر و
جهاز األمبيرمتر باإلضافة إلى مولد مع إحترام الرمز اإلصطالحي لكل عنصر و كذا كيفية
تركيب أجهزة القياس 4) .نقط(

اهلل ولي التوفيق
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فرض  1الدورة  ، IIالمستوى :األولى اعدادي
مدة اإلجاز :ساعة واحدة

………

االسم الكامل …………………………………………………………………………….……………………….:القسم……………………………:الرقم

الترتيبي…………………….……:

الموضـ ـ ـ ـ ـ ــوع

التنقيط

التمرين األول
1ـ املء الجدول التالي بما يناسب 2) :نقط(
المقدار الفيزيائي

رمزه

جهاز القياس

وحدته

يركب على التوالي أم على التوازي

شدة التيار الكهربائي
الڤولطمتر

2ـ أجب بصحيح أو خطأ 2( :نقط)
ـ عند إتالف أحد المصابيح المركبة على التوازي تنطفئ المصابيح األخرى ..................... :
ـ الهواء موصل ردىء للتيار الكهربائي .................... :

ـ يمر التيار الكهربائي المستمر خارج المولد من القطب الموجب نحو القطب السالب.................... :

ـ عند إضافة مصباح على التوازي في دارة كهربائية التتغير شدة إضاءة المصابيح األخرى.................... :
3ـ أعط مقـابل المصطلحات التالية  2) :نقط (
تركيب على التوازي ................................ :

دارة كهربائية

..... .. .. ................... :

:.......... ...................

: ..............................

Les conducteurs
Voltmètre

4ـ حدد التركيب
الصحيح معلال جوابك:
(2نقط)

…………………………………………………………………………………………………
التمرين التاني

نعتبر التركيب المبين في التبيانة التالية:
1ـ حدد طبيعة التراكيب التالية 3) :نقط(

ـ المصباح  L1و المصباح ....................... :L2
ـ المصباح  L1و المصباح ....................... :L3
ـ المصباح  L3و المصباح ....................... :L2

2ـ نفترض أن المصباح  L1أتلف ماذا يحدث للمصباح التالي مع التعليل 2) :نقط(
ـ .........................:L2؛.................... ............. ............. ............. .................
ـ .........................:L3؛........................ ............. ............. ...........................

3ـ نريد قياس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح  3) .L1نقط(

أـ ما اسم الجهاز الذي يجب استعماله ………………………
ب ـ أضف إلى التبيانة اعاله الجهاز مع إحترام كيفية تركيبه

ج ـ عند تركيبه استقرت اإلبرة عند أحد التدريجات كما هو مبين في الشكل جانبه .احسب قيمة التوتر المشار إليه
من طرف الجهاز…………………………………………………………………………………..
التمرين الثالت

طلب منك أحد أصدقـائك مساعدته في تزيين لعبة دراجة و ذلك بإضافة مصباح في األمام و آخر في الوراء .مستعمال مولد
و قـاطعي تيار كل واحد منهما يتحكم في إضاءة مصباح.قم بإقتراح تركيب يحترم الشروط و ذلك برسم تبيانة له ) 4نقط(
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فرض  1الدورة  ، IIالمستوى :األولى اعدادي

2012/2013

مدة اإلجاز :ساعة واحدة

………

االسم الكامل …………………………………………………………………………………….……………………….:القسم……………………………:الرقم

الترتيبي……………………………….……:

الموضـ ـ ـ ـ ـ ــوع

التنقيط

التمرين األول

1ـ إختر الجواب الصحيح3( :نقط)

ـ الهواء (عازل للتيار الكهربائي  /موصل رديء للتيار الكهربائي)

ـ عند اتالف أحد المصابيح تنطفىء باقي المصابيح في تركيب (على التوالي  /على التوازي)
ـ نقيس شدة التيار الكهربائي بواسطة (الڤولطمتر  /األمبيرمتر)

ـ يمر التيار الكهربائي المستمر (من القطب الموجب نحو السالب  /من القطب السالب نحو الموجب)
ـ الوحدة العالمية للتوتر الكهربائي ()A / V
2ـ املء الجدول التالي 1.1( :نقطة)
العنصر الكهربائي

وظيفته

رمزه االصطالحي

مولد
فتح أو غلق الدارة الكهربائية
3ـ أعط مقـابل المصطلحات التالية  2) :نقط(

التيار الكهربائي المستمر ................................:
دارة كهربائية

..... .. .. ................... :

:.......... ...................

Les isolants

Montage en série :..............................

 4ـ حدد الحالة التي

سيشتعل فيها المصباح.
)1.5نقطة (
…………………

…………………

…………………

التمرين التاني
نعتبر التركيب المبين في التبيانة التالية:

1ـ حدد طبيعة التراكيب التالية 3) :نقط(

ـ المصباح  L1و المصباح ....................... :L2
ـ المصباح  L1و المصباح ....................... :L3
ـ المصباح  L3و المصباح ....................... :L2
2ـ نفترض أن المصباح  L1أتلف ماذا يحدث للمصباح التالي مع التعليل 2) :نقط(

ـ .........................:L2؛.................... ............. ............. ............. .................
ـ .........................:L3؛........................ ............. ............. ...........................

3ـ نريد قياس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح  3) .L1نقط(

أـ ما اسم الجهاز الذي يجب استعماله…………………….
ب ـ أضف إلى التبيانة اعاله الجهاز مع إحترام كيفية تركيبه

ج ـ عند تركيبه استقرت اإلبرة عند أحد التدريجات كما هو مبين في الشكل جانبه .احسب قيمة التوتر المشار إليه من طرف
الجهاز…… ……………………………………………………………………………..
التمرين الثالت
طلب منك أحد أصدقـائك مساعدته في تزيين لعبة دراجة و ذلك بإضافة مصباح في األمام و آخر في الوراء .مستعمال مولد و
قـاطع تيارواحد يتحكم في إضاءة مصباحين معا.قم بإقتراح تركيبين يحترمان الشروط و ذلك برسم تبيانة لهما4(.نقط)

