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 نقطة )12(الجزء األول:

 نقاط ) 06(التمرين األول:

  ).2) و(1الحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكل (

: 2Kو  1Kعند غلق القاطعتين .1

 برر إجابتك.؟  2Lو  1Lللمصباحين ماذا يحدث �

.اإلحصائية لمسحوق كلور القصديراكتب الصيغة أ) .2

 .على شوارد الكلور وشوارد القصديريحتوي محلول كلور القصدير ) ب  

صنف الشوارد المكونة لهذا المحلول.�

 بين بمعادلة كيميائية كيفية تشكل كل شاردة.�

أخطار المواد الكيميائية ؟ ات األمنية الواجب آخذها لتفاديما هي النصائح و اإلحتياط.3

نقاط ) 60(التمرين الثاني:

لمعاينة التوتر الناتج عن تحريك مغناطيس داخل وشيعة ذهابا و إيابا فظهر على استعمل وليد راسم االهتزاز المهبطي 

 :)1الوثيقة ( موضح فيالشاشة المنحنى البياني ال

 علل. التوتر الكهربائي ؟ هذا ما نوع-1

. Umax حسب التوتر األعظمي ا-2

 كم تكرر المنحنى من مرة ؟-3

.HSثم استنتج الحساسية األفقية  Tالدوراحسب  -4

بالتجهيز السابق.شراء مصباح التوهج لتوصيله وليد  داأر-5

ما هي داللة المصباح الموافقة لهذا التيار الكهربائي ؟  حسب رأيك،�
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s:الجزء األوالجزء األول) m:نقاط066((ن األول:لتمرين األول

xaرتين الكهربائيتيظ الدارتين الكهربائيتين الم

:22KK و 11KKعتين  القاطعتين 

 بر؟ 22Lو و 11LLحين لمصباحين 

 لمسحوق كحصائية لمسحوق كلور الق

على شواعلى شوارد الكلولقصدير 

للمحلول.

.ل شاردة.

أخطأخطار اخذها لتفاديب آخذها لتفادي

حريك مغناطين تحريك مغناطيس داخ

ency-education.com/4am



 

نقاط ) 08الوضعية اإلدماجية (  الجزء الثاني:

 . غرفةتركيب كهربائي في تمثل الوثيقة المرفقة مخططا  ل

 .أخطاءه ط على تقني كهربائي تبيّن بأن فيأهل المنزل مشاكل كهربائية عديدة ؛ ولما ُعِرض هذا المخط لقي 

 في رأيك ، ما هي التعديالت واإلضافات التي تراها مناسبة لهذا المخطط ؟ برر إجابتك. -1

 . محترما قواعد األمن الكهربائيخطط التركيب السابق أعد رسم م -2

 ؟ و القاطع التفاضليFعنصر الكل من دور ما  -3
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في رأ--11

أعد رسأعد رسم م--22

اكل مكل من ور دور ماما -3
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