
 
 
 

  
  2014/2013: ة ـیـدراسـة الـالسن

  :النقطة 

  .بواسطة سلك الطور و السلك المحاید انطالقا من مركز التحویل

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------------------------------  

  .3بینما  لم یتوھج المصباح الكاشف عند إدخالھ في الثقب 

حدد المربط المتصل بسلك الطور 

  :أخرى یمكن من خاللھا التمییز بین السلكین عن طریق قیاس التوتر بین المرابط الثالث فنحصل على النتائج التالیة

 
 

----------  

---------  
  في العلوم الفیزیائیة 3فرض كتابي 

  األســـدسالثاني

  -------------------------------- . التواليتركب جمیع األجھزة الكھربائیة المنزلیة على 

  --------------------------------- . V220قیمتھ  یوجد بین سلك الطور و المربط األرضي توتر

  --------------------------- . للتوتر المتناوب الجیبي

  ------------------------------ .الزمنیمثل المحور األفقي لشاشة راسم التذبذب محور 

  )ن4(:اجب على األسئلة التالیة في المكان المخصص لذلك

بواسطة سلك الطور و السلك المحاید انطالقا من مركز التحویل Hz50وتردده V 220زل بتیار متناوب جیبي توتره الفعال

U لھذا التوتر : -----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- : لھذا التوتر

  .tبداللة الزمن    uیمثل الرسم التذبذبي جانبھ منحنى تغیر التوتر
  الرأسیة

 ----------------------------------------------------------- 
 Umللتوتر 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------  

  .تمثل الصورة جانبھ صورة لمأخذ التیار الكھربائي

بینما  لم یتوھج المصباح الكاشف عند إدخالھ في الثقب .2عند إدخالھ في الثقب 

حدد المربط المتصل بسلك الطور  بنعمكان الجواب  إذا: ھل یمكن أن نمیز بین سلك الطور و السلك المحاید عن طریق ھذه المناولة

 ----------------------------------------  

----------------------------------------  

أخرى یمكن من خاللھا التمییز بین السلكین عن طریق قیاس التوتر بین المرابط الثالث فنحصل على النتائج التالیة

 ----------------------------------------------  

 ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------  

S = 4V/div B = 2

----------------------------------:االسم 

--------------------------------:النسب 

  --- :الرقم/2الثانیة: القسم 

  ) نقط8: (التمرین األول  

  )ن4(:أجب بصحیح أو خطأ-1

تركب جمیع األجھزة الكھربائیة المنزلیة على  -

یوجد بین سلك الطور و المربط األرضي توتر -

للتوتر المتناوب الجیبي الفعالةیقیس الفولطمتر القیمة  -

یمثل المحور األفقي لشاشة راسم التذبذب محور  -

اجب على األسئلة التالیة في المكان المخصص لذلك-2

زل بتیار متناوب جیبي توتره الفعالازود المنیتم ت

Umاحسب القیمة القصویة  . أ

لھذا التوتر Tاحسب الدور  . ب

  ) نقط8: (التمرین الثاني  
یمثل الرسم التذبذبي جانبھ منحنى تغیر التوتر

الرأسیةالحساسیة واألفقیةالحساسیة :  نعطي

----------------------------------------------------------- :ما طبیعة التوتر المدروس )1

للتوتر ة  قیمة القصویمبیانیا الحدد  )2

 ----------------------------------------------------------------------------------------
 :Ueاحسب قیمة التوتر الفعال  )3

 ----------------------------------------------------------------------------------------
 :  Tحدد مبیانیا دور التوتر )4

 ---------------------------------------------------------------------------------------
 
  : لھذا التوتر  fاستنتج  التردد  )5

 --------------------------------------------------------------------------------
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 ) نقط 4: (التمرین الثالث
تمثل الصورة جانبھ صورة لمأخذ التیار الكھربائي

عند إدخالھ في الثقب  لمفك البراغيتوھج المصباح الكاشف 

ھل یمكن أن نمیز بین سلك الطور و السلك المحاید عن طریق ھذه المناولة

  :و المربط المتصل بالسلك المحاید

  ----------- :الجواب+ 
---------------------------------------- ھوالمربط المتصل بسلك الطور + 

----------------------------------------ھوالمربط المتصل بالسلك المحاید+ 

أخرى یمكن من خاللھا التمییز بین السلكین عن طریق قیاس التوتر بین المرابط الثالث فنحصل على النتائج التالیة ةھناك طریق

  :من خالل ھذه النتائج على تعرف

---------------------------------------------- : 1السلك + 

--------------------------------------------- : 2السلك + 

------------------------------------------------ : 3السلك + 

2ms/div 

https://inscription.ma/

