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よُ ائُ زُ ةُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ةُالد   ُيُ اط  بُ عُ ةُالش 

ُُةيُ 
بُ 祈ُ التُ おُُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُُة ُيُ 
بُ 祈ُ التُ ُةُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُـــُـةُيُ  س  ُــــよُُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س   íꞌꞌُ بُ ــُـةُاصُ الخ．ُُ ら ُ ر 

ـــُُةيعُ 

 
ُ

ُنقاط(6ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ُ)ةُاأولىال．ضعيُ 
ت   ٚبغ  تج بإعٖاد  ابعغ متوسط، قام اأستاٗ  稼ٚ ال السنغ  ٚب أقسام  كه 稼الت  ٝٙ ٍٚ د تقٖيږ ڣش ح وض稼 من أجل 

شحن   ٛجاجي  اأ كيفيغ  أنبوب  بٖلڊ  قام  حيث  ٚب،  التكه ٚائڄ  ط بمختلف  من    岫勲岻جسام  قطعغ  بواسطغ 
بها من قطعغ أمنيوم   稼ٚ وف، ڣق 稼الص岫串櫛岻    ٛڋ ٚع نو岫繰岻  ، 稼موضوعغ علګ حامل عا قغ بواسطغ  اٝ معل稼 ڣڣضع ك

ٚب من النهايغ   ٚڬ بالق ٚي لقطعغ اأمنيوم، كما   岫串岻خيط ح
 稼هو موض 稼ح في الت 稼ٚيبي ركيظ الت ُ(ُب01．ثيقةُ)للج

1)  稼ما نوع الش 稼ٚبائي 稼ٜ حنغ الكه جاجي؟غ التي يحملها اأنبوب ال
ٚع النواٝ (2 ًحا ،صف ما يحٖف لك 稼ٚسږ؟ موض ٗلڊ ب
الت稼 ن    - الس稼 عيٖ  ٚبغ  ٛڋ  ج العا الحامل  باستبٖاڋ  岫繰岻ُابقغ 

 بحامل ′خٚ ناقلب 
ٚب (3 稼ماٗا يحٖف عنٖها؟ فس

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُُُُُُُُُُُُُُنقاط6ُ:ُ)انيةثُ ةُالال．ضعيُ  

 稼ٙع تشتغل الس ًل  يا 稼أڣ   稼َها، حيث يعمل ال بالبط ن  箇ٙڬ شح ٚڣ 稼ٙيغ، ڣمن الض ٙع علګ شحنها م  ـ ا ا 稼ٚڅ السي ب نوب امتواجٖ في مح
ٙسممث稼 ( ت  2ة)الوثيقغ      أهږ عناصٚ م   اتخطيطي    ال 

稼ب  َنو  稼ٙعب السي ا

د ، ڣ (02)ال．ثيقةُمغ في  ٚق稼 م  ـ العناصٚ ال سږ   (1 稼ٖ 稼ٚ  م  ـ نصٚ الالع  ح 稼ٚ  تَ م  ـ ض ڣالعنصٚ الح ضبح

2)  稼نو ٚع التي يعتمٖ عليها م  اه 稼الظ 稼سږ 稼ٙع في عملڢب ب الس يا

 ُむُاما:おكن．ل．جيُا ةُوالت  العل．مُالفي季يائي 
ابعةُلاُ:ست．ُ・اُم  よُُط مت．س 

2021ة12ة01ُاريみ:التُ 
ُلاختباُر نصéُةُُوساع:おُامد ُ الفصلُاأو 

01ال．ثيقةُ

ُ-02-ال．ثيقةُ( ．ب  )ام ن 

اينُة جهاらُام ع 

�酸 = �, 捜�/纂餐�        ����� = 想�/纂餐�
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ٚبائي ام   (3 ه 稼ياٙ الك 稼ما نوع الت 稼ٚف امنو  ب؟ ما هي خصائصڢ؟ نتٌ من ط

ننا من معاينغ ه٘ا الن稼 هاٛ ال٘ڬ ي  سږ稼 الج   (4 稼ٚبائيب مك وتٚ الكه 稼وع من الت 

يڗ في دً اعتما (5 稼اينغ امب 稼يحسظ ما يلا ، (02)ال．ثيقةُا علګ جهاٛ امع: 

اڋ( ،  ���鍬ٚ اأعظمي  التوت稼  -أ 稼ڣالتوتٚ امنتٌ )الفع鍬蚕讃讃ب  

稼ٖ  -ب  ب fواتٚڣالت桑  稼ٙڣ ال

 نقاط(8ُ:ُ)لثةاةُالثُ ال．ضعيُ 

 稼ٚ ،  تع 稼ٚبائي ٙشٖتڢ لجلظ الكه ٚبا╋ في بيتهږ العائلي، فأ بعٖ قٖڣمڢ ڣ ض صٖيقڊ سعيٖ لجملغ من مشاكل الكه
 أعلمڢ سعيٖ بما تشتكي منڢ عائلتڢ:  

•  稼ي 稼ٚبائيغ في ′ڗ ڣاحٖ، ينقطع الت ٜع الكه ٚبائيب عنٖ تشغيل جميع اأجه  اٙ الكه

•  稼ٚبائي ٚفغباإصابغ بصعقغ كه  غ عنٖ تغير مصباٍ الغ

•  稼ٚبائي الغب اإصابغ بصعقغ كه 稼غ عنٖ مس هيكل الغس 

 稼يڗ في إليڊ مخطط الت 稼ٚبائي الخاص ببيـ سعيٖ امب  ب (祈01كيえُ)التُ ركيظ الكه

1)  稼د سبظ كل مشكلغ من امشاكل الس 稼ٖ  ابقغب ح

2)   稼لتفادڬ امشاكل التي اشتكـ منها عائلغ سعيٖب اقتٍر حل  

ٚبائي لبيـ سعيٖ  (3 ٙسږ امخطط الكه ٚاها مناسبغ لحمايغ  أعٖ  نا عليڢ التعٖيلػ ڣاإضافاػ التي ت 稼مبي

 稼ٜع من خطٚ التي ٚبائيب اأشخاص ڣاأجه  اٙ الكه

 

 

 

-祈-01كيえُالتُ   
(2000W, 220V) 

(100W, 220V) 

(3000W, 220V) 

(20A, 220V) 
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ّ  ٖ ٚيغ ال يغ الجزائ ّالجمهٙڤ ٚاطيغ الش  ّعبيغيمق
ٙع التّ  ا 祈ّبيغ الڤطنيغٛو

ٚيغ   وسط ٚالجزائ 祈بيغالتّ مٖي

ٙسغ ّٚ ꞌꞌمٖ غ  ꞌꞌّځفڤّ جا╋ والتّ ال ّٙ بّڤ-الخاص   - يعغٛ

ّ
 

 
 

ّ                                        (  نقاط 0ة: )الڤضعيغ 茅ولګ

ٚبائيغ التي يحملها أنبوب  بت ٜجاجي: نوع الشحنغ الكه  ن(تة) بموجبغ شحنغال

ٚف  ب2 ٚع النّواٝ نحو الط  ن(2ة+0بة)ب(DE)لقطعغ أمنيوم  (D)تتجاٗب ك

                             

ٚف  ب3 ٚع النّواٝ للط  ن(2ة+0بة) ب(D)تنج٘ب ك

:祈ٛجاجي مٖلوك مشحوڗ إيجابًا من قطعغ أمنيوم  التفسي ٚيظ أنبوب  موضوعغ علګ حامل  (DE)عنٖ تق
ٚف  ناقل ٚٹ إلكت祈ڣناػ في الحامل الناقل، فيصبح للط ٚ إلكت祈ڣناػ  (D)تتف ٚبائيغ موجبغ فتهج شحنغ كه

ٚف  ٚبائيغ معاكسغ فيحٖف تجاٗب (D)النّواٝ إلګ الوجڢ ال٘ڬ يقابل الط   بفيصبح لهما شحنغ كه
ّنقاط( 0) غ:نيالڤضعيغ الثا

ٚقمغ  بت ٚ ام ّتحٖيٖها:ڣ تسميغ العناص

ٚ امتحٚض     بت ٚ امحٚضب2ڣشيعغ: العنص   ب مغناطيس: العنص

ٙع في عملڢ:  ب2 ٚع التي يعتمٖ عليها ُمنوب السيا ٚڣمغناطيس يالظاه ٚيض الكه  بالتح

ٚف امنوب:  ب3 ٚبائي امنتٌ من ط ٙ الكه ٚبائي متناڣبنوع التّيا ٙ كه  بّتيا

ع( ڣ خصائصڢ:  ّٖ  جهغ متغي祈تيڗبقيمغ )ش

ٚبائي:  ب4 ٚ الكه ٛ ال٘ڬ يمكننا من معاينغ ه٘ا النوع من التّوت ٛ امهبطيبالجها  ٙاسږ اهت季ا

ٚ 茅عظمي ّوحساب ا ب0 اڋ:لتڤت ٚ الفع  ��山仕 التڤت = 仔 × 傘� = 惣 × 想 = 層匝惨 

 

ع كنڤلڤجيا: اماد   العلڤم الفي季يائيغ والت 

ابعغالامستڤڥ:   ٚ ّ ّڋتصحيح  طمتڤس  ٙ الفصل 茅و   اختبا

 ن1

 ن1 

 

 ن 5.0
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山蚕讃讃 = 仔 × 傘� = 山仕��√匝 = �. 想�惨 

参  حساب الٖٙو والتڤاتٚ: ب0 = 仔 × 傘� = 宋. 捜 × 想 = 匝� 讃 = 層参 = 層匝 = 宋. 捜 �� 

ّنقاط( 8) :لثغالڤضعيغ الثا
ّ

ّالحلڤڋ امقت祈حغّالسبظّاشكاڋ

  ٜع عنٖ تشغيل جميٸ أجه
ٚبائيغ في آڗ ڣاحٖ،  الّكه
ٚبائي ٙ الّكه ّ.ينقطٸ الّتيا

  ،ٛائٖع  حمڤلغ 

�التعليل:  = 山 × � � = �山 = 捜層宋宋匝匝宋 = 匝惣. 層�� > 匝宋� 

 

  يسمح ٚ استبٖاڋ القاطع ب¨خ
ع ‶كب祈ب  ٖ ٙ ش ٚو   بم

  القاطع علګ قيمغ ٙٛ ضبط 
ٙ ‶كب祈ب  شٖع تيا

التقليل من استعماڋ 茅جهزع 
ٚبائيغ في ′ن واحٖب ّالكه

  ٚبائيغ إصابغ بّصعقغ ّكه
ٚفغب  عنٖ تغي祈 مصباٍ الغ

 

 ٚكبغ علګ سلڊ الحيادڬ والقاطعغ  القاطعغ م
ّ مفتڤحغب

  ٚكظ القاطعغ في سلڊ الطٙڤ ت
 ٙ بٖڋ الحيادڬ بعٖ قطع التيا

ٚبائي علګ كامل الشبكغ عن  الكه
ٚيق القاطع التفاضليب ّ ط

  ٚبائيغ إصابغ بّصعقغ ّكه
 عنٖ مس هيكل الغّسالغب

 

 سلڊ الطٙڤ يامس الهيكل امعٖني لأجهزعب 

  ٘لغ ٗاػ الهيكل امعٖني بامأخ栢 ٙبط عٖم 
ٙض ي )عٖم 茅 ٙض ي(ب 茅 ٘ٙبط الهيكل بامأخ ّ

  عزڋ سلڊ الطٙڤ علګ هيكل
 الغسالغب

  ٚيط تغليڀ سلڊ الطٙڤ بش
ٛڋب  اصق عا

 ٙض ي 茅 ٘بامأخ ٛ ّبتڤصيل الجها

ٚبائي لبيـ سعيٖ مبّينا عليڢ التعٖياػ ڣإضافاػ ب2   :ٙسږ امخطط الكه

 

ّ
ّ

ّ
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