الثانوية اإلعدادية عبد العزيز
الفشتالي
االسم الكامل........................
الرقم.........:القسم............:

المترين ا ألول

فرض حمروس رمق  1من ا ألسدس الثاين
مادة  :الفزايء والمكياء
مدة الاجناز :ساعة واحدة

السنة الدراسية2015/2014 :
األسـتاذ :أحمد بلقة

20

(8نقط) :

سلم
التنقيط

 )1امأل الفراغ بما ٌناسب
......................
و
........................
و
.........................
و
........................
من
البسٌطة
الكهربائٌة
تتكون الدارة
3 ,5
المصابٌح المركبة على ......................................تكون حلقة واحدة مع المولد
تسمى األجسام التً ال تسمح بمرور التٌار الكهربائً ب .....................................
إذا إتالف أحد المصابٌح المركبة على  .................................فان جمٌع المصابٌح تبقى مضٌئة
2,5
 )2اجب بصحٌح أو خطأ
ٌعتبر المصباح مولدا للتٌار الكهربائً ..............................
مصابٌح السٌارات مركبة على التوالً ........................
2
كلما زاد عدد المصابٌح فً التركٌب على التوازي كلما قلت اإلضاءة .........................
ٌعتبر قاطع التٌار من ثنائٌات القطب .............................
ٌضًء المصباح عندما تكون الدارة الكهربائٌة مغلقة ....................
(زجاج -االلومنٌوم -صوف  -خشب).
 )3صنف المواد التالٌة إلى موصلة و عازلة
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

المترين الثاين (8نقط).

الحض التبٌانة جانبه
 )1ماهً مكونات هذه الدارة ...............................................................
.........................................................................................
 )2نفتح الدارة بٌن سلكٌن لندرج بٌنهما قطعة من النحاس.هل سٌمر التٌار
الكهربائً؟علل جوابك .................................................................
.....................................................................................................................................
 )3كٌف ركب المصباحان  L4و........................................... .................................................... L3
ثم كٌف ركب المصباحان  L2و.................................................................................................. L1
 )4اعد رسم التبٌانة وأضف إلى الدارة محرك مركب على التوازي مع المصباح  L1فقط و قاطعٌن للتٌار ٌ K1:تحكم فً المصباح
 L4فقط وٌ K2تحكم فً جمٌع عناصر الدارة حٌث المصباح L4هو الغٌر مضًء فقط

1
1
1

2 .5

2 .5

 )5باستعمال الرموز اإلصطالحٌة المستعملة فً الكهرباء ،ضع تبٌانة للدارة الكهربائٌة التالً

المترين الثالث (4نقط)

1

نعتبر تركٌبا ٌحتوي على عمود وأسالك التوصٌل و ثالثة مصابٌح  L1و L2و  L3ومحرك .عندما نزٌل المصباحٌ, L1نطفئ المصباح
 L2فقط .عندما نزٌل المصباح , L3تبقى جمٌع عناصر الدارة مشتغلة.
 )1كٌف تم تركب الم صباح L2و المحرك علل جوابك ؟ .................................................................................
....................................................................................................................................
 )2ارسم تبٌانة هذا التركٌب مع إضافة قاطع التٌار واحد ٌتحكم فً  L1و  L2معا بحٌث  L3مضًء و المحرك مشتغل فقط
ارسم التبٌانة خلف الورقة

هللا ويل التوفيق
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