
 

 

 المدة: ساعة ونصفالمستوى : الثالثة متوسط                                                   •

مودج   
ول الن  ي    الأ 

ان  صل الث 
ان  الف  ح رج لأمت  ت  مق   ال

 : األوىلالوضعية  •

ل التمرين التالي ليقارن بين جوابك  ب منك حلحتى يتاكد ايمن من فهمه لميدان الطاقة ط

 وجوابه: 

 مما يلي:  ماهي العبارة الصحيحة -1
ب طاقة )حركية/كامنة(  س انها تكتعلى طريق افقي ، ف دراجةندما تسير ع ❖

تسب طاقة )حركية/كامنة ك وعندما تصعد على طريق مائل فانها ت

 وحركية( 
 فقد(طاقة.يد الضغط على نابض او تمديده فانه )يكسب/عن ❖
 تغذيتها للمصباح.البطارية طاقة عند  )تكتسب/تفقد( ❖

 كل مصباح متوهج)يكسب /يفقد( طاقة. ❖
 اكمل الجدول التالي:  -2

 االداء فعل  لرمز ا  تحويل نمط ال  فعل الحالة  الرمز  نمط التخزين  

  W    طاقة حركية

   تحويل اشعاعي  توهجي    

 Epp     بُغذي 

  Q    طاقة كامنة مرونية 

 لوضعية الثانية: ا •

لفيزياء  تتميز ورشة ا  

   أجهزةباحتوائها على العديد من 

الجهاز المبين في منها القياس  

 :األولىالوثيقة 

ى الجهاز ف علتعر -1

 . استخدامهمجال واذكر 

 . مةسم العناصر المرق -2

عند تحقيق الدارة  -3

الموضحة الحظنا 

نحو  ( 1)انحراف العنصر

 يسار.ال
لك وكيف بين سبب ذ-أ

 معالجته. تم ي

 



 

 

 : عد اصالح الخلل تم ضبط الجهاز عند القيم التالية ب -4

 25ريجة المؤشر عند التد انحرف،تدريجة  100السلم   5Aالمعيار 

 احسب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة 

شدة التوتر تنتج قيمة االستطاعة المستهلكة من طرف المصباح اذاعلمت ان س ا -5

 V=12vالكهربائي هي 

 :الوضعية االدماجية •

الجزائرية عدة    األسواقيوجد في 

- من المصابيح الكهربائية   أنواع

 - الحظ الوثيقة التالية 

 .مما يضع الزبون في حيرة 

أي المصباحين ا فبونكنت زو ل -1

 ستختار، مع ذكر التعليل.

يوميا احسب الطاقة باعتبار ان مدة تشغيل كل مصباح هي خمس ساعات  -2

 صباح خالل اليوم الواحد. مالمحولة من طرف كل 
 تكلفة كل مصباح خالل يوم واحد. احسب  3daسعر الكيلواط الساعي هو  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المدة: ساعة ونصف المستوى : الثالثة متوسط                                                   •

مودج   حل  
ول الن  ي   الأ 

ان  صل الث 
ف  ان  ال ح رج لأمت  ت  مق   ال

 : األوىلالوضعية  •

ل التمرين التالي ليقارن بين جوابك  ب منك حلط الطاقةحتى يتاكد ايمن من فهمه لميدان 

 وجوابه: 

 ماهي العبارة الصحيحة: -3
كامنة(  /حركيةب طاقة )س انها تكتعلى طريق افقي ، ف دراجةندما تسير ع ❖

 كامنةتسب طاقة )حركية/ك وعندما تصعد على طريق مائل فانها ت

 ( حركيةو
 فقد(طاقة.ي/كسبد الضغط على نابض او تمديده فانه )ي عن ❖
 تغذيتها للمصباح.البطارية طاقة عند  (فقد)تكتسب/ت ❖

 /يفقد( طاقة. يكسبكل مصباح متوهج) ❖
 اكمل الجدول التالي:  -4

 االداء فعل  لرمز ا  تحويل نمط ال  فعل الحالة  الرمز  نمط التخزين  

 يُدير W تحويل ميكانيكي  ي دور Ec طاقة حركية

 تُشع Er تحويل اشعاعي  توهجي   Ei طاقة داخلية 

 بُغذي  We ي تحويل الكهربائ ي سقط Epp طتقة كامنة ثقلية 

 تُشع Q يل حرارياحو ي تمد  Epp طاقة كامنة مرونية 

 لوضعية الثانية: ا •

لفيزياء  تتميز ورشة ا  

   أجهزةباحتوائها على العديد من 

الجهاز المبين في منها القياس  

 :األولىالوثيقة 

ى الجهاز ف علتعر -6

 . استخدامهمجال واذكر 

از هو االمبير متر  اسم الجه •

تخدم لقياس شدة التيار يس 

 في الدارة رالكهربائي الما

 )ويربط دوما على التسلسل( 
 

 

 

 



 

 

 . مةسم العناصر المرق
 

 اسم العنصر  رقم العنصر  اسم العنصر  رقم العنصر 

 المعيار  3 المؤشر 1

 التدريجات 4 م لالس  2

 

 يسار.نحو ال (  1)عند تحقيق الدارة الموضحة الحظنا انحراف العنصر  -7

 معالجته.  تملك وكيف يبين سبب ذ-أ

يث لت  ؤشر في الجهة اليسرى هو وجود خلل في التركيب حف المنحراسبب ا

 لقطاب الجهاز ترام حتم اي

 عكس اقطاب البطارية ترح هو الحل المق 

 : عد اصالح الخلل تم ضبط الجهاز عند القيم التالية ب -8
 252ريجة التدالمؤشر عند  انحرف ، تدريجة100السلم   5Aالمعيار 

 .احسب شدة التيار الكهربائي المار في الدارة 

 المعيار(/السلم × شدة التيار الكهربائي=)القراءة 

I=(25×5)/100=1.25A 

شدة التوتر تنتج قيمة االستطاعة المستهلكة من طرف المصباح اذاعلمت ان س ا -9

 V=12vالكهربائي هي 

P=U×I 

P=12×1.25=15w 

 :الوضعية االدماجية •

الجزائرية عدة    األسواقيوجد في 

- من المصابيح الكهربائية   أنواع

 - الحظ الوثيقة التالية 

 .مما يضع الزبون في حيرة 

أي المصباحين ا فبونكنت زو ل -4

 ستختار، مع ذكر التعليل.
طاعته اقل وبالتالي لحويله للطاقة مصباح الثاني الن استبونا ساختار الزلو كنت 

 اقل 

يوميا احسب الطاقة  خمس ساعاتباعتبار ان مدة تشغيل كل مصباح هي  -5

 المحولة من طرف كل اصباح خالل اليوم الواحد. 
 5h:األولالنوع 

5h   E=P×t           P1=75w       t= 

E=75×5=375wh 



 

 

 E=p×t      P=15w         t=5hالنوع الثاني:

E=15×5=75wh 

 تكلفة كل مصباح خالل يوم واحد. احسب  3daعر الكيلواط الساعي هو س  -6

1Kwh=1000wh 

E1=375Wh=375/1000=0.375Kwh 

E2=75Wh=75/1000=0.075Kwh 

 حساب التكلفة  

 1.125Da=3×0.375:األولنوع ال

 0.225Da=3×0.075النوع الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


