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اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية
التمرين األول  06 ( :نقاط )
 )1أكمل الجدول التالي مع إظهار الحسابات على ورقة اإلجابة.
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التمرين الثاني  06 ( :نقاط )
عند اللحظة  t1كان مستوى الطاقة في بطارية الهاتف .Ei1=15%تم توصيله بالمأخذ الكهربائي
بواسطة الشاحن وعند اللحظة  t2أشار الهاتف إلى أن مستوى الطاقة صار. Ei2=100%
 )1شكل الحصيلة الطاقوية .
 )2أكتب عالقة انحفاظ الطاقة بين اللحظتين t1و. t2
 )3احسب الطاقة المحولة(النسبة المئوية) بين اللحظتين t1و. t2
تم استعمال الهاتف لفترة من الزمن وعند اللحظة  t3أشار الهاتف إلى أن مستوى الطاقة صار
.Ei2=45%
 )1شكل الحصيلة الطاقوية .
 )2أكتب عالقة إنحفاظ الطاقة بين اللحظتين t2و.t3
 )3احسب الطاقة المحولة(النسبة المئوية) بين اللحظتين t2و. t3
الوضعية اإلدماجية  08 ( :نقاط )
تفاجأ أحمد بمبلغ فاتورة الكهرباء والغاز التي أحضرها ساعي البريد فقرر أن يعيد حساب المبلغ اإلجمالي
لوحده ظنا منه أن هناك خطأ ما فاتبع الخطوات التالية:
العداد الكهربائي قبل  3أشهر كان يشير إلى القيمة 18000وبعد انتهاء الفصل سجل القيمة .20000
 )1ساعد أحمد عل حساب مبلغ الفاتورة ؟
 )2بما تنصحه لكي يقلل من ثمنها؟

السندات:
ثمن الشطر األول1.78:دج
ثمن الشطر الثاني 4.18:دج
ثمن الشطر الثالث 4.81:دج
ثمن الشطر الرابع 5.45:دج
القيمة الثابتة 78.66 :دج
الضريبة على الشطرين1و2هي%07:
.

الضريبة على الشطرين 3و4هي%17:
الضريبة على القيمة الثابتة هي%07:
الضرائب األخرى( السكن الحقوق الثابتة )هي  204:دج
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تصحيح اختبار الفصل الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية
التمرين األول  06 ( :نقاط )
إتمام الجدول:
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التمرين الثاني 06 ( :نقطة )
 )1كتابة الحصيلة الطاقوية.
 )2عالقة انحفاظ الطاقة:
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 )4كتابة الحصيلة الطاقوية.
 )5عالقة انحفاظ الطاقة:
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Ei1-We=Ei2

We=100%- 45%=55%
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بطارية الهاتف

الوضعية اإلدماجية (  08نقطة )
 )1حساب مبلغ الفاتورة:

2000018000 2000kwh

الفرق:

125kwh
125kwh
750kwh
1000kwh

األشطر:

(125 1.78)  (125 4.18)  745DA
الضريبة على الشطرين 1و:2

745 0.07  52.15DA

المجموع:

745  52.15  797.15DA
(750  4.81)  (1000 5.45)  9057.5DA

الضريبة على الشطرين 3و:4

9057.5  0.17  1539.77DA
المجموع:

9057.5  1539.77  10597.27DA
الضريبة على القيمة الثابتة:

78.66 0.07  5.50DA
المجموع:

78.66  5.50  84.16DA
المبلغ اإلجمالي:

797.15  10597.27  84.16  204  11682.58DA
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