الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المؤسسة  :متوسطة جريتل الطيب – أفلو-

السنة الدراسية 2017 – 2016 :

وزارة التربية الوطنية
مديرية التربية لوالية األغواط

المستوى  :السنة الثانية متوسط

التوقيت  :ساعة واحــــدة ونصـــف

اﻹﺧﺘﺒـــــﺎر اﻷﺧﻴـــــــــﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠـــﻮم
ﻴﺔ
ﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨ ﻟ
اﻟﻔﻴ ﺰﻳ
الجـــــزء األول  12 ) :ن (
التمــــرين األول  06 ) :ن (
 – 1ﻧـﺄﺧﺬ ﻣﺴﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻮﻻذ وﻧﻘﻮم ﺑﺪﻟﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﻴﺐ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺛﻢ ﻧﻘﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺴــﺎﻣﻴﺮ )) ﻻﺣﻆ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ((01
ﻋﻠﻞ ؟
أ -/ﺻـﻒ ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث؟ ّ

ب -/ﺑﻤـﺎذا ﻧﺴﻤﻲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻐﻨـﻂ؟

ﺟـ -/ﻫﻞ ﻣﻐﻨﻄﺔ اﻟﻔﻮﻻذ داﺋﻤﺔ أم ﻣﺆﻗﺘـﺔ ؟ وﻟﻤـﺎذا؟  ،د -/ﻛﻴﻒ ﻧﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﻗﻄﺎب ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻤﺎر اﻟﻔﻮﻻذي اﻟﻤﻤﻐﻨﻂ ؟
 -2ﻧﻨــﺜﺮ ﺑﺮادة اﻟﺤﺪﻳـﺪ ﻓﻮق ورق ﺷﻔﺎف ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﻨـﺎﻃﻴﺲ

الوثيقة 01

أ -/ﻋـﻠﻰ ﻣـﺎذا ﻧﺤﺼﻞ ؟ وﺑﻤــﺎذا ﻧﺴﻤﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ؟

قاطعة بسيطة

01

التمــــرين الثـــاني  06 ) :ن (

-

 -الحظ التركيبة الكھــربائية المبينة في الوثيقة ))((02

+

02

 -1سـّم العناصر المرقمـة ؟

03

 -2مـا ھي وظيــفة العنصــر  01؟
فسـر؟
 -3عند غـلق القاطعة صــف مــاذا يحـدث ؟
ّ

04

 -4مــا ذا تستنتج مــن ھـذه التجـربة ؟
الجـــــزء الثـــاني  08 ) :ن (
الوضعيـــــة اإلدمــــاجيـــة  08 ) :ن (

الوثيقة 02

 ﺗـﻤﺜﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ )) ((03اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎرة ﻟـﻌﺐ أﻃﻔﺎل. -1ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﺪد ﻃﺮاﺋﻖ ﻧﻘﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤـﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ )) ((03؟  - 2 ،ﺣـﺪد ﻧﻮع ﻛﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ؟
 -3ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ دوران اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻘﺎﺋﺪ ) (1ﺑﺈﺗﺠﺎﻩ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ – ﺣﺪد ﺟﻬﺔ دوران اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ) (2و)(3
ﻋﻠﻰ اﻟـﻮﺛﻴﻘﺔ ) (03؟
 -4إذا دار اﻟﻌﻨﺼﺮ ) (2ذو  16ﺳﻨﺎ  64دورة .
– ﻛﻢ ﻳﺪور اﻟﻌﻨﺼﺮ ) (3؟ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪد أﺳﻨﺎﻧﻪ ؟

بالتوفيـــــق

الوثيقة 03
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الحـــــل النموذجــــي لإلختبـــــــار األخيـــر
التمــــــرين

اﻟﺘﻤـــــــﺮﻳﻦ
اﻷول
)  06ن (

اﻟﺘﻤــــــﺮﻳﻦ
اﻟﺜــــﺎﻧﻲ
)  06ن (

اﻟﻮﺿﻌﻴـــﺔ
اﻹدﻣـــــﺎﺟﻴـــﺔ

الحــــــــــــــــــــل

العــــالمة

 -/01أ – المالحظة - :نالحظ إنجذاب المسامير نحو المسمار المصنوع من الفوالذ .
التبرير - :ألن المسمار أصبح ممغنط عن طريق عملية الدلك .
ب -/نسمي ھذه الطريقة من التمغنط بالتمغنط عن طريق الدلك
جـ  -/مغنطة الفوالذ دائمة .
التبرير - :ألن الفوالذ يحافظ على مغنطته عندما ندلكه على قضيب من المغناطيس
د -/الطريقة التي نستعملھا للكشف عن أقطاب المسمار الفوالذي الممغنط ھي إستعمال اإلبرة
المغناطيسية
 -/02أ -/المالحظة - :نحصل على مجموعة من الخطوط تخرج من القطب الشمالي متجھة نحو
القطب الجنوبي ب -/نسمي ھذه الظاھرة الفيزيائية بالطيف المغناطيسي
 -/ 01تسمية العناصر المرقمة :
التسمية
الرقم
المولد
01
ناقل
02
الوشيعة
03
اإلبرة
04
المغناطيسية
 -/02وظيفة العنصر  ) 01المولد ( ھي  :تغذية الدارة الكھربائية أو إنتاج تيار كھربائي مستمر .
 -/03أ -/المالحظة  :عند غلق القاطعة نالحظ إنحراف اإلبرة المغناطيسية
ب -/التبرير :إنحراف اإلبرة المغناطيسية يدل على وجود حقل مغناطيسي أنتجته الوشيعة بوجود تيار
كھربائي .
 -/04اإلستنتاج  :من ھذه التجربة نستنتج مايلي :أي ناقل يجتازه تيار كھربائي إال ويتكون حوله حقل
مغناطيسي
 -/01عدد طرئق نقل الحركة الموضحة في الوثيقة ))  (( 03ھي . 02 :
 -/02تحديد نوع كل طريقة  :أ -نقل الحركة عن طريق السيور – ب -/نقل الحركة عن طريق التعشيق
)المسننات(
-/03تحديد جھة دوران العنصرين ) ( 2و ) : ( 3الحظ الوثيقة المقابلة :
 -/04يدور العنصر ) 64 ( 3دورة
وعدد أسنانه ھي  16سنا

 01ن
 0.5ن
 0.5ن
 0.5ن
 01ن
 01ن
 01ن
 0.5ن

)  08ن (

المالحظة  1+ :على تنظيم الورقة واإلجابة معا
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 02ن

 01ن
 01ن
 01ن
 01ن

 01ن
 02ن
 02ن
 01ن
 01ن

