
 الدينامو  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية        

 رابعة متوسطالمستوى :                                                      سعد بن أبي وقاصمتوسطة: 
 ساعة ونصفالمدة :                                                       /المسيلةعين الخضراء   

 و ةالفيزيائيالثاني في مادة العلوم االختبار      

    التكنولوجيا

                  ن ( 21الجزء األول )

 ن(6) التمرين األول

CuCl2نضع كمية من محلول كلور النحاس )
  

        الكهربائي  (  في وعاء التحليل 

 نغلق القاطعة فنالحظ :و  -2-كما في الوثيقة       
 اآلخر المسرى عند احمر *  انطالق غاز عند احد المسريين وتشكل راسب *  توهج المصباح     

 . ؟ اشرحالمصباح  جتفسر توهبم  -2   

         ماهي الشوارد المتواجدة في المحلول ؟ -1    

 .نمذج ما حدث عند كل مسرى بمعادلة كيميائية -3   
  .اكتب المعادلة اإلجمالية  -4   

   

 

  

 -2-وثيقةال                                                                              

              
 راسم االهتزاز عجلة مسننة ن(6التمرين الثاني )

  

 لمهبطي اطي راسم االهتزاز ندير العجلة المسننة للدينامو الموصول بمرب
   -1-الوثيقة  على شاشته رظهيف كما في الشكل المقابل

 ؟ هي مكونات الدينامو  األساسية ما  -2
                                                                 ينامو     دعمل ال مبدأاذكر   -1
                                                                        -1-من خالل الوثيقة -3         
 نوع التوتر المعاين ؟ وهل شغل الماسح ؟ ما-ا(                 
                                             .ألعظمي اقيمة التوتر  احسب -ب(                

   .احسب د ور هذا التوتر -ج                
                                                                         تواتره ؟. اوجد -د(                 

        
 
 

                                                                  

        
   -1-وثيقةال                                                                                   

 
  

 
 
                     1/2الصفحة 

   ن(:8الجزء الثاني)      

  : نيتها الجديد فالحظت ربة البيت حادثتبي إلى انتقلت أسرة     -أ(  
                             .المعدني  كهربائية كلما لمست هيكل ثالجتها تتعرض لصدمة   ـ 1      
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 محلول كلور النحاس

 شاشة
 



 قاطع  تفاضلي

                                                          آن واحدفي  الثالجة مع المدفأةوالمكواة إذا شغلت  في الغرفة ائيانقطاع التيار الكهرب  ـ 1      
 ،   الذكر  من األجهزة السالفة  جهازين فقطفي حين الينقطع التيار الكهربائي إذا شغلت               
 -3-الحظ الوثيقة - هي السبب. ثالجةال أن  نتظف              

  وماذا تقترح على ربة البيت لتفادي الحادثتين ؟  سبب كل حادثة ما رأيكفي    -                 
 حاولت ربة البيت إزاحة الثالجة من مكانها  (    بحثا عن سبب الصدمة الكهربائية-ب   

 لكنها لم تفلح لوحدها .           
               لماذا لم تتمكن ربة البيت من إزاحة الثالجة ؟ك في رأي   -                   

            بسهولة . اقترح عليها حال يمكنها من إزاحة الثالجة       -                     
      

  
         

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 األرض                                                                                                           

 
 

 -3-الوثيقة    
                                              

                                                                     
 

 

 
 

 

 

 
 

www.elbassair.com 

                                                                            

                                                              

                                           1/1الصفحة : 

 مدفأة كهربائية مكواة  
 كهربائي

 ثالجة
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