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تمريــــــــــــــن: 1
2ن

........................................................................

) 8نقط(
الكھربائي.

 -1عرف الموصل
صل بسھم:
-2

............................................................................................................................................................................................

العمود
2ن

القاطع

المستقبل
صمام ثنائي

2ن

 -3اختر الجواب أو األجوبة الصحيحة .

منحى التيار الكھربائي المستمر ھو:

-

من القطب الموجب إلى القطب السالب داخل العمود

-

من القطب الموجب إلى القطب السالب خارج العمود

 من القطب السالب إلى القطب لموجب خارج العمود -من اختيار األستاذ

 -4اجب بصحيح أو خطأ:
2ن

في عمود مسطح الصفيحة القصيرة ھي القطب السالب....................... .

الماء عازل كھربائي................. .

ال يتغير منحى دوران المحرك إذا تغير منحى التيار الكھربائي المستمر........

يسمح الصمام الثنائي بمرور التيار كيفما كان تركيبه............... .

يزود المصباح الدارة الكھربائية بالتيار الكھربائي..................... .

يمر الضوء في األسالك الكھربائية....................... .

التركيب على التوالي ھو التركيب المستعمل في المنازل....................... .

العمود ثنائي قطب بينما المصباح ليس بثنائي قطب................ .

تمريـــــــــــن : 2

)  8نقط(

)اﳉﻮاب ﺧﻠﻒ اﻟﻮرﻗﺔ(

الحظ التبيانة جانبه :
1ن
1ن
1ن
1ن
1ن
1ن

 -1ماھي مكوﻧات ھذه الدارة؟
 -2ﻧفتح الدارة بين سلكين لندرج بينھما صفيحة بالستيكية .ھل سيمر التيار في الدارة؟ علل جوابك
 -3كيف ركب المصباحان  L1و  L2؟علل جوابك.
 -4أضف إلى الدارة قاطعين  K1 :يتحكم في المصباحين معا و  K2يتحكم في المصباح  L2فقط
 -5أضف إلى الدارة صمام ثنائي بحيث يضيء المصباح  L2و ال يضئ  L1عند إغالق القاطعين معا
 -6حدد بسھم منحى التيار الكھربائي في حلقة المصباح

0,5ن
1,5ن

 -8الحظ الشكل جاﻧبه و احسب شدة التيار التي يشير إليھا األمبير متر .

تمريــــــــــــن : 3

3ن

)اﳉﻮاب ﺧﻠﻒ اﻟﻮرﻗﺔ(

L1

.

. L1

 -7ما اسم جھاز قياس شدة التيار الكھربائي؟

1ن

L2

) 4نقط(

يسكن أحمد في غرفة مستقلة بالبادية و غير مرتبطة بشبكة التيار الكھربائي و يتوفر على تلفاز
و مصباح  ,فأشترى بطارية لتشغيل ھذه األجھزة.
 -1كيف سيركب احمد التلفاز والمصباح مع البطارية؟
 -2لمساعدة أحمد على انجاز ھذا التركيب ارسم له تبيانة لھذا التركيب مع إضافة قاطع يتحكم في
المصباح.

.
" ﻓﻠﻨﺠﻨﻲ ﺛﻤﺎر ﻣﺠﻬﻮداﺗﻨﺎ "

