
  

 

 ن)12(الوضعية األو�� 

) و للتأكد من :�ة التوصيل 1تفرع وفق ا45طط الك�ر�ا�ي (الوثيقة ,عد أن أتم ك�ر�ا�ي توصيل مأخذ ك�ر�ا�ي لغرفة ا��مام من علبة ال

 استعمل ج�از الفولطم@?  حيث و جد أن :

�از أشار ا�� قيمة   Bو  C بCن املر�طCن K0 ا�  V   نCط��از اشار ا�� القيمة  Cو   Aو بCن املرK220ا� V 

 ؟  La phaseأي مر�ط يمثل الطور       -أ -1

 . الطور سلك  أذكر طرYقة أخرى للكشف عن      -ب 

 براسم االf@gاز امل�بطي مضبوط ع�b ا��ساس`تCن  نر�ط املأخذ الك�ر�ا�ي السابق-2

        ) Sh=5ms/DIV  (-   )Sv=104 V/DIV(  الوثيقة) tu شاشته �bر عgالظا yzاملنح �b2باالعتماد ع( 

 ما نوع التوتر الك�ر�ا�ي بCن طرtu املأخذ الك�ر�ا�ي ؟  )أ

ما نوع  التوتر بCن طرtu البطارYة ؟  قارن التوترYن  tu جدول . )ب

 .fو التواتر   T  , الدور     Umaxحدد قيم املقادير الفfCيائية التالية : التوتر األعظ��  )ت

   .بطرYقتCن    Ueffاست�تج قيمة التوتر املنتج  )ث

 

 

   الوضعية الثانية : (8ن)

) .tu1 حصة األعمال ا�45?ية قام كمال مع أستاذه بتجارب ��دف دراسة ظاgرة علمية أنظر  (الش�ل   

 ؟ مع أستاذه ما �t الظاgرة العلمية ال�� أراد كمال دراس��ا -1

 حدد نوع ال��ن الك�ر�ائية لألجسام املدلوكة ؟-2

 ) 01الرأس املعد ي لل�اشف الك�ر�ا�ي  ( من    ��C    q= -3.2 xنته م��ون قض`ب كمال قرب -3

 (ايبون`ت أم زجاج )؟ علل  ��ون مانوع القض`ب امل  -أ

 .  بالرسم؟ اشرح ماذا يحدث مدعما اجابتك  S2  و  S1ماذا تالحظ ع�b مستوى ورق�� األملنيوم    -ب

§ الش�ل نصل الرأس املعد ي لل�اشف األول  بالرأس املعد ي لل�اشف الثا ي بواسطة مس  2طرة بالس©يكية  كما ي̈و

 ؟ علل   M2و M1ماذا تالحظ ع�b مستوى ورق�� األملنيوم  -ج          

 ماذا يحدث لو اس©بدلنا املسطرة البالستكية بقض`ب نحا¬»� ؟ علل -د       

 .   S2و  S1و ورقتي األلمنيوم  المشحون  حدد طرق تكهرب كل من القضيب -هـ                

-2الوثيقة   
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,عد أن

استاستعمل ج

و CبCن املر�طCن بCن املر�طCن 

أي مرأي مر�ط يم      -أأ-1

أذكر طرأذكر طرYقة أخ    --بب

ط املأخذ الك�ر�ا�نر�ط املأخذ الك�ر�ا�ي الس

Sh  (-    ) )Sv=104 V/DIV104 V/DIV(

ي بCن طرtu املأخلك�ر�ا�ي بCن طرtu املأخذ الك

Yة ؟  قارنن التوترYة ؟  قارYنن YYرر طارtu البطا

الية : التوتر األئية التالية : التوتر األعظ��

U نCقتYن بطرCقتYطر.  

gرة علمية أنظة ظاgرة علمية أنظر  (الش

لل�اشف الك�رد ي لل�اشف الك�ر�ا�ي  (

..الرسمبالرسمتك 
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  ةالنموذجي اإلجابة النقطة 

ن)51,(

ن)51.(

ن)2(
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)ن 2( 
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 ن) 12(حل الوضعية األو�� :  

نكشف عن سلك الطور أيضا باستعمال مفك ال�?اt³ ال�اشف بحيث  -ب   g Aو   La phase يمثل الطور   الذي  ر�طامل -أ -1

 يتوµ´ مصباح االشعار .

2-� توتر متناوب   الك�ر�ا�ي:     ا�ي بCن طرtu املأخذ نوع التوتر الك�ر

 . التوترYن ة قارن, م  : توتر مس@?  نوع  التوتر بCن طرtu البطارYة  ما-3

 

 حدد قيم املقادير الفfCيائية التالية :-4

 

=Umax      :                                    Umax=Sv x nv= 104 x 3التوتر األعظ�� � 312 V 

 T                  :                                                    T=Sh X nh = 5 X 5 = 25ms=0.025 s  الدور �

  =    f                                     :                                40 Hz f=1/T    =  1/0.025التواتر �

 /Ueff                          = 220 V  Ueff=Umax است�تج قيمة التوتر املنتج �

gو التونر الذي ºشC? اليه ج�از الفولط م@? �
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 حل الوضعية الثانية :

 : �t ظاgرة التك�رب  الظاgرة العلمية ال�� أراد كمال دراس��ا  مع أستاذه)1

 ) سالب ال��نة , الزجاج (+)موجب ال��نة -: االيبون`ت (حدد نوع ال��ن الك�ر�ائية لألجسام املدلوكة )1

 الن ��نته االجمالية سالبة ايبون`ت  ��ون نوع القض`ب امل)2

3(    

  ,     S2و  S1ورق�� األملنيوم  تنافر  ظالحن�

عند ملس الرأس املعد ي ت�تقل االليك@?ونات  ا��  ورق�� األملنيوم  ع�? الساق املعد ي فتب¾§ ل�ما نفس ال��نة �

 الك�ر�ائية في©نافران 

 الرسم :  �

 

 

 

  

 

 

 

 الن البالس©يك عازل ك�ر�ا�ي .    M2و  M1مستوى ورق�� األملنيوم  عدم حدوث أي Á»�ء ع�b حظ نال �

 الن األملنيوم ناقل ت©نافر ورق�� األملنيوم لو اس©بدلنا املسطرة البالستكية بقض`ب نحا¬»� �
 تكهرب القضيب بالدلك و تكهرب الورقتين بالتأثير �
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حدد قيم املحدد قيم املقادير-44

   axالتوتر األعظ��التوتر األعظ�� �

          ::                            TTرالدور

                 :                                  fواتر 

   Ueffeffلتوتر املنتج يمة التوتر املنتج 

s

? اليه ج�از الفولط ºشC? اليه ج�از الفولط م@?

s

) سالب ال��) سالب ال��نة

سالبة 

ع�? الساق املعد ي فتبوم  ع�? الساق املعد ي فتب

c
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