
 
 تصحيح الخطأ صحيح أو خطأ العبارة

   .كلها دارةنضع القاطعة على التسلسل مع المولد الكهربائي للتحكم في ال

   . ةعاديلتركيب دارة كهربائية من نوع ذهاب و إياب نحتاج لقاطعة 
ما وهجهفإن  ت التفرع بطارية و مصباحين متماثلين علىفي حالة تركيب 

 ينخفض مقارنة بالتوهج العادي للمصباح.
  

 زعنانفي حالة تركيب بطارية و مصباحين متماثلين على التسلسل،إذا 
دي أحدهما من غمده فإن اآلخر يزداد توهجه مقارنة بالتوهج العا

 للمصباح.

  

    وئي تغذية الدارة بالتيار الكهربائي.ض-الكهرو  وظيفة الصمام
   ) g/Lبوحدة ( ركيز المحلول المائييقاس ت

 : ،أجب عن األسئلة الموالية الخاصة بكل شكل إن وجدت بعد غلق القاطعة  :2تمرين 

 أذكر نوع التركيب؟�
 ؟، وهل تتوهج المصابيح و هل يشتغل المحركهل يتوهج الصمام الكهروضوئي�
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sssنضع القاطعةنضع القاطعة علىsss

msssركيب دارة كهرلتركيب دارة كهربائية
بطاريبطارية والة تركيب في حالة تركيب 

mمقارنة بالتوهجفض مقارنة بالتوهج العاد
كيب بطارية وة تركيب بطارية و مصباحي

))g/Lg/Lبوحدة (بوحدة (لمائيex/ضوئي تغذية الدارةوئي تغذية الدارة بالتياض-هروxaه فإن اآلخر يزن غمده فإن اآلخر يزداد توه /em/إنإن وجق القاطعةعد غلق القاطعة

ركيب؟
c، وهل، وهل تتوهروضوئيم الكهروضوئي

uc
3شكل ed-e

1am.ency-education.com



 
 

 الوضعية اإلدماجية:

عق كبيرة مال (08)  من حليب سيليا، قامت األم بسكب ثمانية )1L(لتحضير واحد لتر
 من الماء. )900mL(ميليلتر 900من الحليب الجاف سيليا في  

 ا هو الجسم الُمذيب و الجسم المذاب في هذه العملية؟م -1س

و نرمز  15gلحليب الجاف إذا كان معدل كتلة الملعقة الواحدة هو أحسب كتلة ا -2س
 2Mلكتلة الحليب الجاف بــ: 

ها من الماء كتلت   )900mL( ميليلتر 900حسب كتلة المحلول إذا علمت أن أ -3س
)=900g1M( 

 ا؟الحليب الذي حضرته األم ممددا أو مركزا؟ و لماذ هل -4س

معلومة:

 125gيكون مركزا إذا احتوى على كمية من الحليب الجاف تتجاوز الحليب المحّضر 
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من الحليبمن الحليب الج

ممما هو الجسا هو الجسم امم-1س

لحليلحليب اب كتلة احسب كتلة ا
22MMجاف بــ: ب الجاف بــ: 

حلول إذا عل المحلول إذا علمت أ

ألم ممددا أوته األم ممددا أو مرك

من الحليب اكمية من الحليب الجاف
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