
 

 

 2020/2021لسنة الدراسية :ا                                                          الدوسن        -متوسطة مغزي قاسم

 د  45ة : المد                                المستوى : ثالثة متوسط                                      

 الفرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

 ن(10)التمرين االول :

 : -1-حقق علي الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة إحدى حصص األعمال المخبرية في 

مؤشري  وكذا عدم إنحراف عدم توهج المصباحب فوجىءغلقه للقاطعة  بعد

 (. رغم سالمة كل عناصر الدارة2( و)1العنصرين )

 فسر عدم توهج المصباح واقترح حال مناسبا (1

 : وغلق الدارة بعد تعدبل الدارة الكهربائية (2

 اعد رسم التركيب الصحيح )المخطط النظامي للدارة الكهربائية ( -ا

 موضحا عليه الجهة اإلصطالحية للتيار الكهربائي )خارج المولد(

 وبين الغرض منهما وطريقة تركيبهما في الدارة 2و1سم العنصرين -ب     

 100 السلم و 5Aالعيار عند استعمال  50التدريجة  الى( 1إنحرف مؤشر العنصر ) (3

 1الجهاز                                               النتيجة( -التعويض-)العالقةاحسب شدة التيار الكهربائي       

 300والسلم  10vالعيار ند استخدام ع 180التدريجة  الى( 2ف مؤشر العنصر )إنحر (4

 النتيجة( -التعويض-)العالقةقيمة التوتر الكهربائياحسب     

 2لجهاز ا                                                                                                                  

 ن(10)الثاني التمرين

 بائيومخالط كهر  250wيحمل الداللة انتقلت مروة لمسكنها الجديد وبهذه المناسبة اهدت لها جارتها مجفف شعر

 200wيحمل الداللة 

  الداللتينماذا تمثل  (1

 ساعة ونصف لمدة مافشغلته والمخالط الكهربائي ارادت مروة تجريب المجفف

و  التي يحولها المجفف نتيجة(-تعويض–الكهربائية )عالقة   احسب الطاقة (2

 كال على حدى خالل هذه المدة المخالط الكهربائي

 تيجة(ن-تعويض–)عالقة استنتج الطاقة االجمالية المستهلكة للمجفف والمخالط الكهربائي (3

 نتيجة(-)تعويض  kjعبر عن النتيجةب  (4

 500whما هي المدة الالزمة ليحول المجفف طاقة قدرها  (5

 
 ابلتوفيق للجميع                                                                         بن بوزيد حسني–ساكل محمد الأس تاذ 
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 2020/2021لسنة الدراسية :ا                                                      الدوسن      -متوسطة مغزي قاسم

 د  45لمدة : اثالثة متوسط                                                                          المستوى :

 الفرض الثاني في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

 ن(10)التمرين االول :

 : -1-في إحدى حصص األعمال المخبرية حقق علي الدارة الكهربائية الموضحة في الوثيقة 

غلقه للقاطعة فوجىء بعدم توهج المصباح وكذا عدم إنحراف مؤشري  بعد

 (. رغم سالمة كل عناصر الدارة2( و)1العنصرين )

 فسر عدم توهج المصباح واقترح حال مناسبا (1

 : وغلق الدارة بعد تعدبل الدارة الكهربائية (2

اعد رسم التركيب الصحيح )المخطط النظامي للدارة الكهربائية ( -ا

  موضحا عليه الجهة اإلصطالحية للتيار الكهربائي )خارج المولد(

 وبين الغرض منهما وطريقة تركيبهما في الدارة 2و1سم العنصرين -ب

   100 والسلم  3Aالعيار عند استعمال  50التدريجة  الى( 1إنحرف مؤشر العنصر ) (3

 النتيجة( -التعويض-)العالقةاحسب شدة التيار الكهربائي                

     1از الجه          300والسلم  5vالعيار ند استخدام ع 180التدريجة  الى( 2إنحرف مؤشر العنصر ) (4

 النتيجة( -التعويض-قيمة التوتر الكهربائي)العالقةاحسب  

 

                                                      

                                                                                                                2لجهاز ا                                                                                                               

 ن(10)التمرين الثاني

 بائيومخالط كهر  300wيحمل الداللة انتقلت مروة لمسكنها الجديد وبهذه المناسبة اهدت لها جارتها مجفف شعر

 220wيحمل الداللة 

 ماذا تمثل الداللتين (1

 ارادت مروة تجريب المجفف والمخالط الكهربائي فشغلتهما لمدة ساعة ونصف

 يحولها المجففنتيجة( التي -تعويض–الكهربائية )عالقة   احسب الطاقة (2

 كال على حدى و المخالط الكهربائي خالل هذه المدة

 تيجة(ن-تعويض–استنتج الطاقة االجمالية المستهلكة للمجفف والمخالط الكهربائي)عالقة  (3

  نتيجة(-)تعويض  kjعبر عن النتيجةب  (4

 600whما هي المدة الالزمة ليحول المجفف طاقة قدرها  (5

 ابلتوفيق للجميع                                                                         بن بوزيد حسني–الأس تاذ ساكل محمد  
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