
اختبار الثالثي الثاني في العلوم الفيزيائية  :متوسطة 
 والتكنولوجية

 الثالثة متوسط :مستوىال
 التوقيت : ساعة ونصف 2017/2018الموسم الدراسي :

 

 ن) 6( التمرين األول:
 

لتركيب الضوئي هو تفاعل كيميائي حيث يقوم  النبات ا�
األخضر في وجود الضوء بتحويل غاز ثنائي أكسيد 

  لغلوكوزالكربون والماء إلى غاز األكسجين وسكر 
)6O12H6C( الوثيقة)1 (. 

الكيميائية  واألنواعالكيميائية المتفاعلة  األنواعحدد .1
الناتجة.

الموافقة ووازنها.اكتب معادلة التفاعل الكيميائي .2
 حدد العوامل المؤثرة في هذا التفاعل.3

 
 ن)6( التمرين الثاني:

 
قمنا بتركيب دارة من اجل معرفة الجهة االصطالحية للتيار الكهربائي �

كهربائية وفق المخطط النظامي التالي:
) وبين دوره في الدارة.1سم العنصر (.1
.إجابتكبرر)1L(بعد غلق القاطعة هل يتوهج المصباح .2
من اجل قياس شدة التيار الكهربائي المارة في الدارة نزعنا العنصر .3

) ووضعنا مكانه جهاز القياس:1(
a(.سم جهاز قياس شدة التيار الكهربائي وكيف يربط في الدارة
b(اعد رسم الدارة مبينا عليها جهة مرور التيار الكهربائي.
c( على سلم  320التدريجة توقف مؤشر الجهاز بعد غلق القاطعة عند

احسب  0.5Aالجهاز ضبط على المعيار  أنعلمت  فإذاتدريجة 500
 شدة التيار المارة في الدارة.

 

 

 
ن) 8( :اإلدماجيةالوضعية 

 
تركيبه نصح التقني الذي قام بتركيبه والد  كبير بعدمن الحجم ال ئيمكيف هوا أمينةبحلول فصل الصيف اشترى والد �

  .واحد أنالكهرومنزلية في  األجهزةبعدم تشغيله مع بعض  أمينة
 السند:�
 :أمينةمنزلية الموجودة في بيت كهوال األجهزة إليك�

.لوالدهافي شرح سبب تحذير التقني  أمينةساعد PMD= 6 KWفاذا علمت ان .1
.واحد أنالتي ال يجب تشغيلها مع المكيف في  األجهزةماذا تمثل الداللة التي يحملها كل جهاز مع تحديد .2
ساعات يوميا. 4احسب الطاقة التي يحولها المكيف اذا اشتغل .3

دج4كيلواط ساعي هو 1كان سعر  إذاثم احسب تكلفة استهالك هذه الطاقة في الثالثي �

 .... معين في الشدة ..... ذخر بعد الموتالرشد. إلىالعلم أنيس في الوحدة .....صاحب في الغربة ..... دليل 

1الوثيقة   

 500wثالجة دائمة االشتغال   3000wغسالة  3500wمكيف هوائي  2000wفرن كهربائي 
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األحدحدد .11
الناتجالناتجة.

اكتب معاداكتب معادلة الت.22
حدد العواملحدد العوامل المؤثر.3

s
 الجهة االصطعرفة الجهة االصطالحيexن)ن)6(ي:

طط النظامي الالمخطط النظامي التالي
) وبين دوره) وبين دوره في ا1ر (

هل يتوهج المطعة هل يتوهج المصباح
يار الكهربائيدة التيار الكهربائي المار

لقياس:جهاز القياس:
كهربائي وكيفر الكهربائي وكيف يربط

مرور التيارجهة مرور التيار الكهرب
202التدريجالتدريجة عند اطعة عند 

 0.5A.5Aى المعيار بط على المعيار 
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