
 
 
 
 
 
 

 :ن) 06( األولال����� �
 أك�ل الف�اغات ال�ال�ة :

 ال#�لة ن�� ت!��� ال�اقة رم� ت!��� ال�اقة ن�� ت���ل ال�اقة رم� ت���ل ال�اقة

W  م�%ان�%ي Ec دوران ال-ي+ام� *اقة ح�&�ة 

……. + Er  ل ح�ار��	
 ت�هج ال�12اح �اقة داخلة .....… .........+ت

و�ل م�ان�ي�ت .........  Ec ........ دوران ع#لة س�ارة 

  Epe .......... 9;اس��الة نا 

 سق�> ح#� كام�ة ثقلة + ح��ة ......+......  

 م1-أ ان�فا@ ال�اقة :-1

 ..................... -ال�اقة ال+هائ�ة = ال�اقة اإلب�-ائ�ة + ................ 

ص������:م� ب�� العالقات اآلت�ة اخ�� عالق��� -2

    ,         ,         ,    , 

 :ن) 06( الOانيال����� �
 ح1 ال�0ل ج/ا ث- أج( على األس$لة ال#الة : ال

 ســـا ب	ح/ة ال<	ل ؟  1أح>( ال;اقة ال9
	لة لل789اح خالل  -1

 لMه�Kائة Iاس#ع9ال ال�م	ز ال�Fامة ؟ أرس- مC;D ال/ارة ا -2

3-  �8�فة العPة ؟  03ما و في ال/ارة الMه�Kائ

 ع�/ غلT القا�عة نالح1 أن :  - 

 0.3الق�اءة :  -                          

 A 5العار :  -                          

  10 ال>ل- : -                          

4-   ار الMه�Kائي ؟أوج/ ش/ة ال#

 .............ة ة لواليــــة ال�
بيـــر�ــمدي

 ...........................مؤسسة 
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 : ن)08(ال�ضع�ة االدماج�ة�
ي كيفية ا نحو البحث فحيث يتجه العالم حالي . والمتجددة النظيفةت البديلة الطاقاطاقة المياه من  تعتبر

تي دول المن الوالجزائر  استغاللها على احسن وجه وباقل التكاليف حتى تكون بديال للبترول والغاز .
عن  مثاال  الشكل(انظر إلى السند)في كيفية استغاللها ، في سنوات المقبلة طرت برامج طموحة خالل الس

 هذه الطاقة . كيفية استغالل
 .؟ وظيفية بسلسلة عنها معبراالمصباح   اشتعال كيفية اشرح درست ما على اعتمادا 1-
 .د؟ مفيال غيرالمفيد و الطاقوي التحويل مبينا للتركيب الطاقوية السلسلة أنجز 2-
 ؟ عند بداية االشتغال للتركيب الطاقوية الحصيلة نجزا 3-

 يوم) ؟90ثالثي ( ثم التكلفة خالل ستهلكها  بالجول ثم بالكيلوواط الساعييالطاقة التي  حسب ا -4 

-+Tاتال : 
100اس��اعة ال�12اح � W 
 ي�م�ا .  4Hم-ة االش�غال : �
 KWhدج لـ  4ث�� ال�ح-ة �
 ال^%ل : �
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الأنجزأنجز22--
الحالحصينجزنجزاا33--
الطاالطاقة احسب حسب اا-4
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