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اقلب الصفحة

نقطة ) الجزء االول ( 12

نقاط )   6التمرين االول ( 
  BCمن ساق  معدني  دون لمس Aنقرب قضيب زجاجي مدلوك بالصوف 

  Dموضوعة على حامل عازل ومالمسة لكرة نواس مغلفة بااللمنيوم 

 . -1-موضح في الوثيقة  كما هو

 ؟ Aما نوع شحنة القضيب  -1

 ع تفسير ذلك ؟صف ماذا يحدث لكرة النواس ؟ م -2

 ا نوع الشحنة الكهربائية التي تحملها كرة النواس؟م -3

 الساق  Aمس القضيب الماذا يحدث للكرة اذا  -4

 مع التفسير؟ BCالمعدني 

 

 نقاط  ) 6التمرين الثاني :(  
واالخر  مستمرلاتحضيرا للموسم الدراسي الجديد اقتنت مؤسسة تربوية لوازم مخبرية من بينها مولدين احدهما للتيار 

ة في كيفي  لمخبريااحتار  لسقوط ورقة المعلومات عنهما، وبسبب التشابه الكبير بين الجهازين و نظرا  للتيار المتناوب
 التفريق بين الجهازين .

 قدم طريقة للتفريق بين الجهازين ؟ -1

 . -2-وضح في الوثيقة از على شاشته الرسم المفاعطى الجه Nبجهاز ين المولدأحد  قام االستاذ بربط  -2

 ؟ Nأذكر اسم الجهاز  -أ         

 ا نوع التوتر الموضح في الرسم ؟ مع التعليل ؟م -ب        

 ؟ Nليها الفولطمتر عند ربطه بالجهاز شير اأحسب القيمة التي سي  -ج       

 أحسب تواتر هذا التيار ؟ -د       
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.-1-في الوثيقة ضح في الوثيقة 

؟؟AAضيب لقضيب 
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ق ــيــوفـــتــالــب  

 نقاط  8الجزء الثاني : 

ركبة :الوضعية الم

 لشبكةلمعالجة بعض المشاكل الكهربائية في منزله ، استدعى سعيد الكهربائي واستظهر له مخطط ا
 .  -3-المنزلية الموضح في الوثيقة 

لقديم بأخر أكثر ل منذ ان قام باستبدال المكيف الم يعد يشتغ -1-حيث اكد سعيد للكهربائي ان المأخذ رقم 
اطعة ه للقاستطاعة منه ، وانه تعرض لصدمة كهربائية عندما قام بتغيير مصباح غرفة الجلوس رغم فتح

 كما الحظت زوجته انها تتعرض لصدمة كهربائية كلما لمست الغسالة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلوب :

؟ حل لها  قدم عرضا تفصيليا للمشكل الموجودة في منزل سعيد مع اقتراح-1

 جمبع ضعا فيه جميع عناصر االمن الكهربائي التي تراها مناسبة مع اصالحاأعد رسم الشكل و-2
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