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اجلزء الأول :يف حصة الأعامل اخملربية قام وليد بدكل قضيب من الإيبونيت بواسطة قطعة صوف فاكتسب حشنة كهرابئية قميهتا
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𝒄𝟔𝟏 ،𝒒 = −𝟗, 𝟔 × 𝟏𝟎−مث قربه لكرية من الأملنيوم متعادةل كهرابئيا ،فالحظ مع زمالئه اجنذاب هذه الكرية اىل القضيب املدلوك.
قطعة صوف

قضيب اإيبونيت
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(الوثيقة)- 2 -
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 )1هل قضيب الإيبونيت فقد أأم اكتسب الكرتوانت؟ برر اجابتك.
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 )2ماذا نقصد بأأن كرية الأملنيوم متعادةل كهرابئيا؟

 )3فّس اجنذاب كرية الأملنيوم اىل قضيب الإيبونيت( .بّي ذكل برمس توضيحي).

اجلزء الثاين :متثل الوثيقة املقابةل كرية من الأملنيوم مشحونة بشحنة سالبة،
معلقة بواسطة خيط حريري وتالمس سكل حنايس هنايته موصوةل بقرص
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 )4مايه طريقة تكهرب لك من قضيب الإيبونيت وكرية الأملنيوم.

سلك نحاس ي

y-

اكشف كهرابيئ( .الوثيقة .)-3-

كرية من األملنيوم

حامل عازل

 )2ماذا حيدث اإذا استبدلنا السكل النحايس بقضيب من البالستيك؟
كاشف كهربائي

أأقلب الصفحة

ency-education.com/4am
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 )1صف ماذا حيدث لرقاقتا الاكشف الكهرابيئ .برر اإجابتك

الوثيقة -3-

الوضعية الثانية 11 :نقطة
بغرض تفحص أأطراف مأأخذ التوتر الكهرابيئ للقطاع يف أأحد أأقسام املتوسطة ،قام الأس تاذ برفقة مجموعة من التالميذ بربط هجاز
فولطمرت بّي طريف املأأخذ (الوثيقة  ) -1-وكذكل هجاز رامس الاهزتاز املهبطي ملعاينة نوع التوتر الكهرابيئ فتحصلوا عىل املنحىن يف
(الوثيقة .) -2-

هجاز رامس الاهزتاز املهبطي

s

هجاز فولطمرت
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 .1ما نوع املأأخذ الكهرابيئ يف القسم؟ مس أأطرافه؟
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 .2اقرتح وس يةل أأو طريقة أأخرى متكنك من التعرف عىل أأطراف املأأخذ الكهرابيئ.
 .4ماذا متثل القمية املسجةل عىل هجاز الفولط مرت؟
 .5أأوجد لك مما ييل:
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 .3ما نوع التوتر بّي طريف املأأخذ؟ برر اجابتك.

أأ -قمية التوتر الأعظمي 𝒙𝒂𝒎𝑼 اليت يقيسها هجاز رامس الاهزتاز املهبطي بطريقتّي خمتلفتّي.
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ب -أأحسب لك من ادلور𝑻 والتواتر𝒇 لهذا التوتر.

اإعداد الأس تاذ :حمارقة

ابلتوفيق للجميع
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عند تقريب قضيب الإيبونيت املشحون سلبا من الكرية فاإن حشناهتا السالبة تنتقل اإىل وهجها غري املقابل
للقضيب ،ويبقى الوجه املقابل للقضيب مشحوان بشحنات موجبة فيحدث جتاذب بيهنام.
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الوضعية األولى 09( :نقطة )
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التاريخ :نوفمبر 2019
اإلجابة النموذجية ملوضوع الفرض األول ملادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا
املدة :ساعة واحدة
املستوى :السنة الرابعة متوسط
العالمة
عناص ــراإلجابة
الرقم
مجزأة مجموع
 -1الإيبونيت اكتسب الكرتوانت
1
 التربير :لأنه حيمل حشنة كهرابئية سالبة.1
 -2قصد أأن كرية الأملنيوم متعادةل كهرابئيا أأن عدد الشحنات السالبة فهيا مساوي لعدد الشحنات املوجبة.
1
 -3تفسري اجنذاب كرية الأملنيوم اىل قضيب الإيبونيت.

0.5

(رمس توضيحي يبّي ذكل).
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 -4طريقة تكهرب قضيب الإيبونيت :ابدلكل وكرية الأملنيوم :ابلتاثري
اجلزء الثاين:
 -5وصف ما حيدث لرقاقتا الاكشف الكهرابيئ :حيدث هلام تنافر
التربير :عند ملس الكرية املشحونة سلبا للسكل النحايس تنتقل مهنا بعض الالكرتوانت اىل القرص املعدين
ورقاقتا الأملنيوم عرب السكل النحايس لأنه انقل فتصبح الرقاقتان مشحونتان سلبا فيحدث بيهنام تنافر
 -6اإذا استبدلنا السكل النحايس بقضيب من البالستيك ل حيدث أأي يشء لأن البالستيك عازل للشحنات
الكهرابئية

الوضعية الثانية11( :نقاط)
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كل األسئلة

 تنظيم االجابة -نظافة الورقة (قلة التشطيبات)
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الوضعية الثانية 11( :نقطة )
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نوع املأأخذ الكهرابيئ يف القسم :هو مأأخذ أأريض
 أأطرافه يه :سكل الطور – PHسكل احليادي  – Nسكل الأريض Tاقرتاح وس يةل أأو طريقة أأخرى متكنك من التعرف عىل أأطراف املأأخذ الكهرابيئ:
 طريقة المتيزي ابلألوان حبيث :الأمحر لسكل الطور – الأزرق لسكل احليادي – الأخرض والأصفرلسكل الأريض.
 أأو اس تعامل مفك براي اكشف للتيار يتوجه مصباح الاكشف يف سكل الطور.نوع التوتر بّي طريف املأأخذ :توتر كهرابيئ متناوب
 التربير :لأن منحىن التوتر املتناوب ممتوج أأي يغري اجتاهه يف هجتّي متعاكس تّي وقميته متغرية.القمية املسجةل عىل هجاز الفولطمرت :متثل قمية التوتر املنتج (الفعال)
حساب لك مما ييل:
أأ -قمية التوتر الأعظمي 𝒙𝒂𝒎𝑼 :
 الطريقة الأوىل𝑼𝒎𝒂𝒙 = 𝒏 × 𝑺𝑽 = 𝟐, 𝟓 × 𝟏𝟑𝟎 = 𝟑𝟐𝟓 𝑽 : الطريقة الثانية𝑼𝒎𝒂𝒙 = 𝑼𝒆𝒇𝒇 × √𝟐 = 𝟐𝟑𝟎 × √𝟐 = 𝟑𝟐𝟓 𝑽 :ب -حساب ادلور𝑻 𝑻 = 𝒏 × 𝑺𝒉 = 𝟒 × 𝟓 = 𝟐𝟎𝒎𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟐(𝒔) :
𝟏
𝟏
 -حساب التواتر𝒇 𝒇 = 𝑻 = 𝟎.𝟎𝟐 = 𝟓𝟎 𝑯𝒛 :
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