
 :اِحّذ طاخ١ٓ تٕٟ ٚع١ٓمتىسطت

 اٌظٛا٘ش اٌىٙشتائ١ح انمجال:
 انشحىت انكهزبائيت+ ومىذج مبسط نهذرة

 دعمـــــــــــــــــــــــــــال دروس

4102/4102  األستـــاذ: نطزش وبيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10سهسـهـــــت رقم: را ػض٠ّح. إرا وٕد را سأٞ فىٓ   : إلى السلسلة رمز الدخول

 أتذكز األهم:

يحتوي مأخذ التيار الكهربائي على ثالثة أطراف اثنان منهما  -
أنثوية,احداهما موصولة بالطور)سلك التوصيل االحمر (واالخر 

واالخضر( فهو االصفر بالحيادي )االزرق( اما الطرف الثالث)
 موصول باالرض 

 يستعمل التوتر الكهربائي بين الطور يستعماللجهزة الكهربائية -
لمس سلك الطور  يتلقى االنسان الصدمات الكهربائية في حالة -

 أولمس الطور والحيادي معا
تحمي المنصهرات الموصولة على التسلسل مع االجهزة  -

المفاجئ والخطير كهربائية التركيبات الكهربائية من االرتفاع ال
 لشدة التيار الكهربائي.

( والتوصيل االرضي  disjoncteurيحمي القاطع التفاضلي) -
المتصل بالهيكل المعدني لبعض االجهزة الكهرومنزلية من 

  الصدمات الكهربائية.
 

 :تمزيه رقم ☜

 اٌفشاغاخ تّا ٠ٕاعثٙا أِأل

o  :ٌٍىٙشتاء ٔٛػاْ ّ٘ا..................... ٚ ................. 

o  .............. اٌدغّاْ اٌّشحٛٔاْ تٕفظ إٌٛع ِٓ اٌىٙشتاء

 ٚاٌدغّاْ اٌّشحٛٔاْ تٕٛػ١ٓ ِخرٍف١ٓ ِٓ اٌىٙشتاء ...........

o ِادٞ غ١ش ِشحْٛ )ِىٙشب( تاٌىٙشتاء أْ ٠ّىٓ ٌدغ ُ

 ٠رىٙشب تؼذج طشق ٟ٘: .......... ٚ .............. ٚ ............

o  ............. اٌدغُ اٌّادٞ اٌزٞ ٠ىرغة إٌىرشٚٔاخ ٠رىٙشب

 ٚاٌدغُ اٌّادٞ اٌزٞ ٠فمذ إٌىرشٚٔاخ ٠رىٙشب ............

 :تمزيه رقم ☜

 ( أِاَ اٌؼثاسج اٌصح١حح×ضغ ػالِح )

 ٌزسج ِرؼادٌح وٙشتائ١ا.ا 

 .ذحًّ ٔٛاج اٌزسج شحٕح وٙشتائ١ح عاٌثح 

 .ذٛخذ ػذج أٔٛاع ِٓ اإلٌىرشٚٔاخ 

  ورٍح اإلٌىرشٚٔاخ اٌرٟ ذذٚس حٛي ٔٛاج رسج ِا ،صغ١شج خذا

 تإٌغثح ٌىرٍح ٔٛاج ٘زٖ اٌزسج.

  :ْٚاٌم١ّح اٌؼذد٠ح ٌشحٕح اإلٌىرشe
-
 = -1.6 . 10

-20
C  

  4.8.10ل١ّرٙا اٌؼذد٠ح خغُ ٠حًّ شحٕح وٙشتائ١ح عاٌثح
-12

C 

 00000ف١ىْٛ تزٌه ػذد اإلٌىرشٚٔاخ اٌضائذج ف١ٗ ٘ٛ 

 إٌىرشْٚ.

 .اٌدغُ ِشحْٛ إ٠داتا ٌٗ ص٠ادج فٟ ػذد اإلٌىرشٚٔاخ 

 .اٌرىٙشب ٘ٛ ػ١ٍّح ذح٠ًٛ اإلٌىرشٚٔاخ 

 .اٌزسج ال ذحرٛٞ ػٍٝ شحٕاخ وٙشتائ١ح ألٔٙا ِرؼادٌح 

 ِ ْٛٔٛاج ِشوض٠ح حغة ّٔٛرج سٚرسفٛسد ٌٍزسج ، فئٔٙا ذرى ٓ

 ِٛخثح اٌشحٕح ذذٚس حٌٛٙا إٌىرشٚٔاخ عاٌثح اٌشحٕح. 

 تمزيه رقم: ☜

A  ٚB  ،وً ِّٕٙا ِؼٍك تخ١ظ خٍّراْ ١ِىا١ٔى١راْ ِشحٛٔاْ إ٠داتا

 .01حش٠شٞ وّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ اٌٛث١مح

 

 

 

 

  03,  02,  01ِٓ ت١ٓ اٌشعِٛاخ اٌّث١ٕح فٟ اٌٛثائك: 

 . A  ٚBتائ١ح ٌٍدٍّر١ٓ اخرش اٌشعُ إٌّاعة ٌٕٛع اٌحاٌح اٌىٙش
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 تمزيه رقم:  ☜ 

 اٌٛث١مح.فٟ  ٌذ٠ٕا ٔٛاط وٙشتائٟ وّا ٘ٛ ِث١ٓ

 ِثً اٌمٜٛ اٌّؤثشج ػٍٝ اٌىشج ذّث١ال و١ف١ا. (1

 ٔمشب ِٓ اٌىشج ِغطشج ِٓ اٌثالعر١ه  (2

 ِذٌٛوح تّٕذ٠ً ٚسلٟ

 ِارا ٠حذز ٌٍىشج؟ تشس إخاتره. ( أ

 ِا ٟ٘ اٌمٜٛ اٌّؤثشج ػٍٝ اٌىشج ( ب

 فٟ ٘زٖ اٌحاٌح ِثٍٙا و١ف١ا.

 تمزيه رقم: ☜

الرشذ ذدشتح ذث١ٓ أْ ٕ٘ان ٔٛػاْ ِخرٍفاْ ِٓ اٌشحٕح 

 اٌىٙشتائ١ح. ِارا ذغرٕرح؟

 تمزيه رقم:  ☜

 و١ف ٠ّىٕٕا ِؼشفح:

 اٌحاٌح اٌىٙشتائ١ح ٌدغُ ِا. -

 ٔٛع وٙشتائ١ح خغُ ِادٞ ِشحْٛ ) ِىٙشب(. -

 تمزيه رقم: ☜

     A , B ; C , D , Eإ١ٌه األخغاَ اٌّشحٛٔح اٌرا١ٌح: 

 / ٠Cدزب  ٠C  /Bدزب   Dثا , ِٚشحْٛ عٍ  Cإرا ػٍّد أْ 

A  ٠ذفغB  /A   ٠دزبE . 

 ؟ A , B , D    أٚخذ إشاسج وً ِٓ  -1

 .  E     ٚDِارا ٠حذز ت١ٓ  -2

 تمزيه رقم: ☜

 ِثً تّٕٛرج سٚرسفٛسد ) إٌّٛرج اٌىٛوثٟ( اٌزساخ اٌرا١ٌح:

إٌىرشٚٔاخ ( , األ١ٕ١ٌَّٛ  7إٌىرشٚٔاخ( , األصٚخ )  8األوغد١ٓ )

 إٌىرشْٚ( 1إٌىرشْٚ(، ا١ٌٙذسٚخ١ٓ )  17س )إٌىرشْٚ(, اٌى13ٍٛ)

 إٌىرشْٚ(. 11اٌصٛد٠َٛ ) 

 تمزيه رقم: ☜

 أذُّ اٌدذٚي اٌراٌٟ:

 انذرة انكزبىن األكسجيه األسوث

………….. 8 ………….. 
ػذد 

 اإلٌىرشٚٔاخ

………….. …….. -1.6×10
-19

c 
اإلخّا١ٌح  اٌشحٕح

 اٌغاٌثح

+11.2×10
-19

c ……… …………. 
اإلخّا١ٌح  اٌشحٕح

 اٌّٛخثح

 تمزيه رقم: ☜

 ٠حًّ شحٕح وٙشتائ١ح ل١ّرٙا ِشحٛٔاْ،  C1   ٚC2خغّاْ 

qc1= 4.8×10
-12

C    ًّ٠ٚحC2   شحٕح وٙشتائ١ح ل١ّرٙا 

qc2= -1.6×10
-14

C  

ِا ٘ٛ اٌدغُ اٌزٞ فمذ ٚاٌدغُ اٌزٞ إورغة إٌىرشٚٔاخ؟  -

 تشس إخاتره.

  

  

 

ػذد اإلٌىرشٚٔاخ اٌّفمٛدج أٚ اٌّىرغثح تإٌغثح ٌىً  أحغة -

eخغُ. ػٍّا أْ شحٕح اإلٌىرشْٚ 
- 
= -1.6×10

-19
C   

 تمزيه رقم: ☜

 ِا اٌفشق ت١ٓ ت١ٕح اٌدغُ إٌالً ٚاٌدغُ اٌؼاصي -

 إ١ٌه اٌّٛاد اٌرا١ٌح: خشة , تالعر١ه , صخاج , ٔحاط , حذ٠ذ ،  -

 ِطاط ، حش٠ش ، فحُ ، ٚسق أ١ٕ١ٌَّٛ

 ي اٌراٌٟ:إِالء اٌدذٚ -

 ػاصي ٌٍىٙشتاء ٔالً ٌٍىٙشتاء

  

 تمزيه رقم: ☜

ٌمض١ة ِؼذٟٔ تٛاعطح لض١ة إ٠ث١ٔٛد ِذٌٛن  Dٍّٔظ إٌٙا٠ح 

 S( ِٛضٛع ػٍٝ حاًِ خشثٟ  CDػٍّا أْ اٌمض١ة اٌّؼذٟٔ )

 Bٌٍمض١ة اٌّؼذٟٔ ذالِظ وش٠ح خف١فح ِٓ األ١ٌَّٕٛ  Cٚإٌٙا٠ح 

 ىً .ِؼٍمح تٛاعطح خ١ظ حش٠شٞ وّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ اٌش

 

 

 

 

 

 

 لض١ة اال٠ث١ٔٛد.ِا ٔٛع وٙشتاء  -1

 صف ِا ٠حذز ٌىش٠ح األ١ٌَّٕٛ. تشس إخاتره -2

 (. Bِثً و١ف١ا اٌمٜٛ اٌّؤثشج ػٍٝ اٌىش٠ح ) -3

( تحاًِ Sِا را ٠حذز ٌٍىش٠ح إرا اعرثذٌٕا اٌحاًِ اٌخشثٟ) -4

 ِؼذٟٔ. تشس إخاتره.

 وضعيت إدماجيت تمزيه رقم:              ☜

لاَ ١ٌٚذ تذٌه لض١ة ِؼذٟٔ ) ٔحاعٟ( فٟ حصح األػّاي اٌّخثش٠ح 

ثُ لشتٗ ِٓ لصاصاخ تؼذ أْ أِغه تا١ٌذ ِثاششج طشفٗ اٌثأٟ، 

ٚسل١ح، فالحظ ِغ صِالئٗ ػذَ إٔدزاب ٘زٖ اٌمصاصاخ ٔحٛ طشف 

 اٌمض١ة اٌّذٌٛن.

 فغش ِا حذز. -1

الرشحد عٕذط ػٍٝ ص١ٍِٙا ١ٌٚذ أْ ال ٠ّغه اٌمض١ة  -2

ذٕدزب لصاصاخ ِثاششج ت١ذٖ ٚأْ ٠غرؼ١ٓ تٍّمظ خشثٟ وٟ 

 اٌٛسق.

 ً٘ إلرشاذ عٕذط واْ فٟ ِحٍٗ؟ ػًٍ. -

 تمزيه رقم:             وضعيت إدماجيت ☜

فٟ ٠َٛ ذخٍٍرٗ عحة وث١فح ٚتشق ٚسػذ، الحظ ِحّذ أثٕاء حذٚز 

صاػمح، أْ خٙاص اٌرٍفاص اٌّٛصٛي تاٌٙٛائٟ ٚاٌغ١ش ِٛصٛي 

 ٟ :تاٌر١اس اٌىٙشتائٟ، لذ أص١ة تاحرشاق ٚفغاد ذاَ. عاػذ ِحّذ ف

 ذفغ١ش ِا حذز. -1

أروش و١ف ذشىٍد ٘زٖ اٌصاػمح؟ ِٛضحا تشعُ ِا ٟ٘  -2

 األعثاب اٌرٟ أدخ إٌٝ احرشاق اٌرٍفاص

 ِا ٟ٘ اٌحٍٛي اٌّمرشحح ٌرفادٞ ِا حذز فٟ ِٕضي ِحّذ. -3
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