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 2017/2018متوسطة : الشهيد حساني الحاج تيارت                       السنة الدراسية : 
 د30سا 1 :متوسط                                         المدة الزمنية  3المستوى: السنة 

 

 
 

 ن)06( التمرين األول :
 
   ) :1الشكل  إليك الشكل التالي ( -/1

اذا يمكن أن نالحظ على الشاشة في رأيك ؟م-أ)
 اهو دور الموشور األول في التجربة؟  ماهو دور الموشور الثاني في التجربة ؟م -ب)  
                                                         كيف نسمي هذه العملية ؟ -ج)  
 ذكر المجاالت الضوئية التي يتكون منها الضوء األبيض ؟أ -/2
 4-3-2-1استعمال النموذج التركيب الجمعي أعطي لون كل منطقة من المناطق المرقمة ب -/3

 ؟ -2-في الشكل       
 

 -1-الشكل  

 -2-الشكل  
 ن) 06(: الثانيالتمرين

 
 أكمل الجدول التالي :

 
 الجهاز       الوحدة      الرمز    المقدار الفيزيائي

   القوة المحركة الكهربائية

     P   

  A       أمبير  
 أوم متر   
 
 
 

    Bleu أزرق 
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ال الشكل التاليإليك الشكل التالي (amلتمرين األالتمرين األول 
كن أن نالحظ عذا يمكن أن نالحظ على

ر الموشور األو دور الموشور األول في
     ه العملية ؟ي هذه العملية ؟

ئية التي يتكونالضوئية التي يتكون منه
ب الجمعي أعتركيب الجمعي أعطي ل
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 الوضعية االدماجية :

 :  المقابل الشكل في المبين التركيب حبيبة انجزت
 
                              .الدارة في شيء اي تالحظ لم القاطعة غلق بعد و
 
كهربائي مخطط-  ذلك موضحا المشكل لهذا حال جد ؟ السبب ماهو برايك - 1

 ؟ المشكل حل بعد ميساء تالحظ ان يمكن ماذا
- سلمه متر مبيراأل ان علمت اذا - 2   20 :ريجةالتد عند المؤشر توقف و تدريجة 100

- العيار باستعمال 5A ؟ الدارة في المار التيار شدة احسب  
- : المقابل الشكل في المبينة المقاومة ضافةإ حبيبة رادتأ - 3
 

 ؟ يحدث ان تتوقع ماذا ؟ قيمتها حدد
-  البطارية طرفي بين المحركة القوة نأ علمت ؟اذا الدارة في الجديدة التيار شدة احسب (4,5v) 

 

 

 

 

 

 

 - ²لتوف<ق لمك مع متنيايت -

 

  " ٕاننا خناف فقط ما جنهÌ ،وال يو�د ما خييف"ا Eىل إالطالق بعد qٔن نفهمه" 

 -فزي%ئية  حمكة -

 احمر اسود اخضر
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يميمكنماذاماذا
ععلمتاذااذا--22

Aالعياالعيارستعمالباستعمال
ضإحبيبحبيبةرادترادتأأ-3

يحانتتوقعتتوقعماذاماذا؟ها
الدارفيفيلجديدةالجديدةلتيار

<<<فف<ق<قلمك ففتوتو تل ²--ca
ٕ"ا Eىل اال"ا Eىل إالطال "ايف يفخيخي خيخياو�د ما 
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