
 

 

 

 

  

متوسط  لثةمستوى: السنة الثا             م الفيزيائية           الثاني في العلو     فرض الثالثيي      لرجام_      متوسطة: سهلي سعيد _  

 النظيفة, البدي� الطاقات من الشمس�ية الطاقة تعترب -ٔ  :الوضعية أ�وىلىل
 .الكهر7ئية 5لطاقة العقالين 1س�هتالك منمسحت  واليت املت%ددة و
 -1-مالفعل اFهنايئ املرجو من الوثيقة  .2النظيفة؟ و البدي� 7لطاقة يقصد .ما ذا1
 مث احلصي� الطاقوية لهدا الرتNيب. .شلك السلس� الوظيفIة ,السلس� الطاقوية3

 ).2حىت النبات ^س�تغل ضوء الشمس يف ٕانتاWه 5لامدة العضوية(وثيقة  -ب
 .يف Wدول صف مكوiت امجل� الكمييائية قgل وبعد التفاeل الكمييايئ عيانيا مث4

 .mمييائية موازنة. 5جمهرN qل مبعادeرب عن التفاe . 

 الوضعية  الثانية:ٔشلك eىل زمxI فهم الرتNيب التجرييب املقابل ساeده لفهمه
7ٕالWابة عام ييل:   
اجلهاز املس�تعمل ��؟ وNيف �ربط وما امسلهدف من الرتNيبة املقاب�؟ ا . ما1  
يف ا�ارة؟   
eد رمس ا�ارة الكهر7ئية 7س�ت�دام الرموز النظامIة موظفا فهيا العنرص2ٔ .  
حيدد اجلهة 1صطالحIة 5لتيار الكهر7يئ املس�متر. ا�يالكهر7يئ    
شدة التيار املارة يف املصباح eلام ٔن :ٔحسب الطاقة احملوq من قgل املصباح �الل ساeة وا�دة بو�دة اجلول. مث ٔحسب  .3  

تدرجيات  10ٔمgري                 السمل=  5تدرجية            العيار=  0.3القراءة =       

  

 

 

 النظيفة, البدي� الطاقات من الشمس�ية الطاقة تعترب -ٔ   :الوضعية أ�وىل
 .الكهر7ئية 5لطاقة العقالين 1س�هتالك منمسحت  واليت املت%ددة و
 النظيفة؟ و البدي� 7لطاقة يقصد .ما ذا1
 -1-. مالفعل اFهنايئ املرجو من الوثيقة 2
 .شلك السلس� الوظيفIة ,السلس� الطاقوية مث احلصي� الطاقوية لهدا الرتNيب.3

 ).2ضوء الشمس يف ٕانتاWه 5لامدة العضوية(وثيقة  حىت النبات ^س�تغل --ب
 .يف Wدول صف مكوiت امجل� الكمييائية قgل وبعد التفاeل الكمييايئ عيانيا مث4

 .mمييائية موازنة.5جمهرN qل مبعادeرب عن التفاe .  

 الوضعية الثانية::ٔشلك eىل زمxI فهم الرتNيب التجرييب املقابل ساeده لفهمه
7ٕالWابة عام ييل:   
. ما الهدف من الرتNيبة املقاب�؟ وما امس اجلهاز املس�تعمل ��؟ وNيف �ربط1  
يف ا�ارة؟   
eد رمس ا�ارة الكهر7ئية 7س�ت�دام الرموز النظامIة موظفا فهيا العنرص2ٔ .  
الكهر7يئ ا�ي حيدد اجلهة 1صطالحIة 5لتيار الكهر7يئ املس�متر.   
حسب الطاقة احملوq من قgل املصباح �الل ساeة وا�دة بو�دة اجلول. مث ٔحسب شدة التيار املارة يف املصباح eلام ٔن :. 3ٔ  

تدرجيات  10ٔمgري                 السمل=  5تدرجية            العيار=  0.3القراءة =       
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وما امس املقاب�؟ 

نلن ام الرموز ا
لكهر7 يتيار ت5ل

ل ساeة وا�دة
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