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 لمدة: ساعةا                                          التكنولوجيا   الفرض األول في مادة العلوم الفيزيائية وو

 نقاط)5.6( التمرين األول:
 نقوم بدلك أحد طرفي قضيب ايبونيت بقطعة حرير ثم نقربه من قصاصات ورقية. أ)

صف ماذا يحدث؟-1
الشحنة الكهربائية التي حملها القضيب؟ما نوع -2
كيف نسمي هذه الظاهرة وما نوعها؟-3

 (B)لكرية ا،حيث (CD)ثم نجعله يالمس الساق  ب) نقوم بدلكه مرة ثانية
 :-1-كما في الوثيقة  (CD)و تالمس الساق  متعادلة كهربائيا

معدني.  (CD)إذا كان الساق ◄  في الحالتين: (B)ماذا يحدث للكرية -1
خشبي.  (CD)إذا كان الساق ◄                                                   

معدني: (CD)في حالة الساق -2
مدعما اجابتك برسم يوضح ذلك.صف ماذا يحدث للكرية؟ ◄
بأي ما نوع الشحنة الكهربائية التي ستظهر على الكرية؟ و ◄

 ؟ طريقة تكهربت
 

 نقاط)5.5( :الثانيالتمرين 
 دراسة خصائص تيار كهربائي حققنا التجربة المرسومة لغرض

 : -2-في الوثيقة  
سم العناصر المرقمة.-1
. طبيعة التيار المدروساستنتج -2
)،Tو الدور( maxUالتوتر األعظمي عين على المنحنى -3
 .احسب قيمتيهماثم  

أذكر جهاز درسته يعمل على نفس المبدأ (مبدأ إنتاج التيار -4
).  الكهربائي

 

 
           نقاط)8( الوضعية االدماجية:

تملك ربة المنزل غسالة وثالجة كهربائيتين، الحظت أنه عندم توصل هذين الجهازين بالتغذية الكهربائية مع تشغيل 
 المصباح ينقطع التيلر الكهربائي.

 .تمثل الوثيقة المرفقة مخطط التركيب الكهربائي في المنزل
الكهربائي.اذكر سبب انقطاع التيار -1

 *اقترح حال لتشغيل كل من الجهازين والمصباح في نفس الوقت.
اعد رسم مخطط التركيب الكهربائي مبينا عليه التعديالت  -2

لحماية كل جهاز من االجهزة  واالضافات التي تراها مناسبة
الكهربائية السابقة و مستعملها من أخطار التيار الكهربائي مع 

                                                                          أو إضافة.تبرير كل تعديل 
  

 بالتوفيق
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نقوأ)

1-
ما نو--22
كيفكيف نسم--33

 نقوم بدلكه مرب) نقوم بدلكه مرة ثان
و تالعادلة كهربائيامتعادلة كهربائيا

(Bذا يحدث للكريماذا يحدث للكرية 

                                          
ممعدني((CDCD))لساق الة الساق 

مدع يحدث للكرية؟ ماذا يحدث للكرية؟ 
 الكهربائية التشحنة الكهربائية التي ست

حققنا التجربة اائي حققنا التجربة المرس
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ية الكهربائية مالتغذية الكهربائية مع تش
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