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 اEة ونصفـــــــــــدة: س@ملا                          لوج<ا        و  =م�>ان التجرييب لشهادة التعلمي املتوسط يف العلوم الفزي%ئية والتك""

 : ن)66(  اLمترJن اHٔول

2-يف وEاء حيتوي Eىل كربيتات الن>اس ( )Al(اHٔملنيوم  صف<>ة  منجزء  نغمر
4+SO2+Cu(  1كام هو موحض يف الوثيقة  

 صف ما حيدث يف هذه التجربة -1

  بـــ : موحضا احلاo الفزي%ئية Lلك فرد qٔكتب معادo التفاEل الكمييايئ احلادث ووازهنا -2

 الصيغة الشاردية -

 الصيغة اجلزيv<ة -

 qٔقرتح جتربة تبني فهيا ذ{ شارك يف التفاEل؟ z مل  اxيهو الفرد الكمييايئ ما  -3

 : ن))6((اLمترJن الثاين

 رت مالفولط و ) موصول جبهازي رامس =هزتاز املهبطي م"تظم دينامو درا�ة (جعلته املس�"ة يف �اo دوران املقاب� متثل الوثيقة

  

 

 

 

 

 

  2و  1مس العنرصJن  -1

 2و  1بني العنرصJن الظاهرة احلادثة  مس  -2

 �رر ا�ابتك؟ ا�ينامو ه���ي  اxي التيارطبيعة  اس�ت��ج -3

 وما رمزه؟ التو�ر اxي يق�سه رامس =هزتاز املهبطيامس  ما -4

 ؟ وما رمزهما امس التو�ر اxي يق�سه �از الفولط مرت  -5
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صفصف ما--11

تتتككتب معتب معادo ا--22 كqكككٔٔ

شلشاردية- غة ايغة ا يلصلص اا

<vv<ة<ة يييغة اجلزيغة اجلزvيي يلص ا

يييميمييايئ يايئ  ميميميلكلك zشار zململ اxياxيالفرد ا

"��"ة يف �اo"ة يف �اo دوران �سس سسململ تجعلته ا
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 :ن)88((الوضعية إالدماج<ةة

 ربة ب�ت من مشلكني يف مطبخها،Eانت 

قطاع التيار الكهر²يئ رمغ بقاء ²مل´³ٔذ الكهر²يئ الحظت ان ) �ديدة (ل�س هبا qٔي عيب)Congélateur: عند ربط مجمدة (املشلك اHٔول

 )3(وثيقة  مش�تع�. بيحصاامل

 يف حترJكها ملعاينة املشلك و�دت صعوبة ¼برية : عندما qٔرادت حسب ا¹مدةاملشلك الثاين

 ٔq- ب انقطاع التيار الكهر²يئ يف امل´³ٔذ اخلاص ¹²مدةÀ؟ اعط �الما س }x 

 لتفادي هذا املشلك فرس سÀب املشلك الثاين واعط �ال -ب
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 قاطع تفاضلي
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qٔ-ب انقطاعÀب انقطÀسسÀÀÀ ما ما 

شششململشلكشلك ا- ÀÀÀسسÀب اÀب ا رسفرسرس 
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