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ل ا������   ::::))))نقـاط  نقـاط  نقـاط  نقـاط      05((((    التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول

  .خارج المولد...........إلى...........عندم مرور التيار الكهربائي في الدارة فان الحبيبات تنتقل في أسالك التوصيل من  -

  .في دارة كهربائية.........لقياس شدة التيار الكهريائي و هو يربط دوما على  ...........يستعمل  -

  ................و يرمز لها بالرمز .......... و حدة شدة التيار الكهربائي هي  -

  ..........أو فقدتها ، فانها بالضرورة قد .......... لة ما ، إذا اكتسبت جم............ و ال ............... الطاقة ال  -

  .من جملة أو أو جمل أخرى أو قدمتها لها     

  

  :أربط بسهم كل عبارة بمايناسبها  ::::))))نقـاط  نقـاط  نقـاط  نقـاط      04( ( ( (     التمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثاني
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            ::::    ))))نقـاطنقـاطنقـاطنقـاط    03((((    التمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالث
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        ::::    ))))نقـاط  نقـاط  نقـاط  نقـاط      03((((    الرابعالرابعالرابعالرابعالتمرين  التمرين  التمرين  التمرين  

  .للواحد ) W(واط  45استطاعة التحويل لمصباحي االنارة األمامية لسيارة تساوي إن 

  ) .kwh(و بالكيلوواط ساعي ) J(أحسب الطاقة المحولة في المصباحين خالل ساعتين من التشغيل معبرا عنها بالجول  -

  

        ::::    ))))نقـاط  نقـاط  نقـاط  نقـاط      03((((    الخامسالخامسالخامسالخامسالتمرين  التمرين  التمرين  التمرين  

  ).kwh(ك و سا  13,9هاز طاقة قدرها ، حّول الج) s(ثا  50شغلت ايمان مجفف الشعر خالل 

  .جففمأحسب استطاعة التحويل لهذا ال -

  

        ::::    ))))نقـاط  نقـاط  نقـاط  نقـاط      02((((    السادسالسادسالسادسالسادسالتمرين  التمرين  التمرين  التمرين  

  .عمود كهربائي و قاطعة و مصباح كهربائي و صمام ثنائي و أمبير متر: لديك العناصر الكهربائية التالية

  .مثل بمخطط دارة كهربائية على التسلسل تحتوي على هذه العناصر -

  

  

 بالـتوفيـــــــق

 و التكنولوجياو التكنولوجياو التكنولوجياو التكنولوجيا        ةةةةالفيزيائيالفيزيائيالفيزيائيالفيزيائيالعلوم  العلوم  العلوم  العلوم  في مادة  في مادة  في مادة  في مادة          الثانيالثانيالثانيالثانياالختبار  االختبار  االختبار  االختبار  
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