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الجزء الثاني
نقاط )8(الوضعیة اإلدماجیة

إلى النتائج في إحدى الحصص التطبیقیة أجرینا مجموعة من القیاسات الكھربائیة و توصلنا
التالیة :

التجربة الثانیةالتجربة األولى
,ૡ,ૠ
,ૡ,ૠ
,ૡ,ૠ
,ૡ,

انقل الجدول التالي و أتممھ-1

التفرعالتسلسلنوع الربط
قانون الشدات = =
==قانون التوترات

سابقتینارسم مخططي الدارتین الكھربائیتین للتجربتین ال-2

انتھى

بالتوفیق

الجزء األول

نقاط) 6) التمرین األول:
عبارة أو رمز مما یلي في الجدول التالي:ضع كل

-األوممتر-الواط-الفولت-األمبیر متر-األوم-الواطمتر-األمبیر-الفولتمتر
−  −  − 

جھاز قیاسھ وحدة قیاسھ رمزه المقدار الكھربائي
المقاومة الكھربائیة

التوتر الكھربائي

االستطاعة الكھربائیة

التیار الكھربائيشدة 

(6 نقاط ) التمرین الثاني:
 مصابیح متماثلة یحمل كل منھا الداللتین التالیتین 6ثریا بیت بھا(220V/40W)
ماذا تعني الداللتان المكتوبتان على المصابیح؟
 ثالثة مصابیح أو ستة مصابیح باستعمال ارسم مخطط الدارة الكھربائیة التي تسمح بتشغیل

قاطعتین؟
 احسب استطاعة التحویل لھذه الثریا في حالة استعمال ثالث مصابیح و في حالة استعمال

ستة مصابیح؟
ما قیمة شدة التیار التي تمر في كل مصباح؟
أوجد شدة التیار الكلیة في حالة استعمال كل المصابیح؟
إذا اتلف أحد مصابیح الثریا ، ھل یؤثر على المصابیح األخرى؟ علل إجابتك؟



23/04/2015التاریخ: الفرض األول للفصل الثالث (علوم فیزیائیة و تكنولوجیا المستوى:السنة الثالثة متوسط المؤسسة:متوسطة محیوتي بلعید (ع/بوشقیف)
قیمة شدة التیار التي تمر في كل مصباح:

 =  ∗ =و منھ    



=




= ,ૡ

 شدة التیار الكلیة في حالة استعمال كل المصابیح:
ൌܜ ۷ ܖכ ൌ ǡૡכ ൌ ǡૡۯ

 ، یؤثر على المصابیح األخرى الإذا اتلف أحد مصابیح الثریا

.ألن المصابیح مربوطة على التفرع و ھذا یعني أنھا مستقلة عن بعضھا

الجزء الثاني
نقاط ) 8(  الوضعیة اإلدماجیة

 في إحدى الحصص التطبیقیة أجرینا مجموعة من القیاسات الكھربائیة و توصلنا إلى النتائج
التالیة :

التجربة الثانیةالتجربة األولى
,ૡ,ૠ
,ૡ,ૠ
,ૡ,ૠ
,ૡ,

انقل الجدول التالي و أتممھ-1

التفرعالتسلسلنوع الربط
قانون الشدات =  =  =  =  +  + 
=قانون التوترات  +  + =  =  = 

سابقتینمخططي الدارتین الكھربائیتین للتجربتین الرسم -2

الجزء األول

التمرین األول: (6 نقاط)
الجدول : المكان المناسب في ضع كل عبارة أو رمز  فيو

جھاز قیاسھ
وحدة قیاسھ رمزه المقدار الكھربائي

األوممتر األوم  المقاومة الكھربائیة
الفولتمتر الفولت  التوتر الكھربائي
الواطمتر الواط  االستطاعة الكھربائیة

األمبیر متر األمبیر  شدة التیار الكھربائي

التمرین الثاني: (6 مقاط )
 مصابیح متماثلة یحمل كل منھا الداللتین التالیتین  6ثریا بیت بھا(220V/40W)
 الداللتان المكتوبتان على المصابیح:
40W :استطاعة تحویل الطاقة لكل مصباح
220V .التوتر الكھربائي الذي یعمل بھ كل مصباح :

 ثالثة مصابیح أو ستة مصابیح باستعمال رسم مخطط الدارة الكھربائیة التي تسمح بتشغیل
قاطعتین.

ب استطاعة التحویل لھذه الثریا في حالة استعمال ثالث مصابیح احس:
ᇱൌ  כ ൌ  כ ൌ 
و في حالة استعمال ستة مصابیح:

 ൌ כᇱ ൌ  כ ൌ  ��
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