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  )نقط  8( 1: التمرین

 : أمال الفراغات بما یناسب من الكلمات التالیة )1

 .مغلق – كھربائي زلعا –رديء  موصل –الفولط  –السالب  – التوتر الكھربائي –التوازي  –الموجب  

 .في دارة كھربائیة......................ىعل ھذا الجھازیركب  ، و....................ووحدتھ ھي  الفولطمتربواسطة ........................یقاس  −

 ...................................................یضئ المصباح في دارة كھربائیة عندما یكون قاطع التیار  −

 .للتیار الكھربائي............................................ و الماء.. ......................................الھواء −

  .............................إلى القطب............................یمر تیار كھربائي خارج المولد من القطب  −

 :جانبھ 1الشكل مبینة في قام أحد التالمیذ التجربة ال )2

a( ؟ 1نوع التركیب المبین في الشكل  ما........................................................................ 

b(  عندما یفتح قاطع التیار الكھربائيk ویتركk1   و k2ھي حالة المصباحین  ما: مغلقینL1 وL2 ؟ 

................................................................................................................................  

c(  عندما یفتح قاطع التیار الكھربائيk1 ویتركk   وk2 ھي حالة المصباحین  ما: مغلقینL1 وL2 ؟ 

................................................................................................................................  

d( رئیسي  تیار الكھربائيمنحى  1بائیة المبینة في الشكل مثل على الدارة الكھرI  تیاري  كھربائي متفرعین منحى وI1  وI2؟ 

e(  رئیسيالتیار الكھربائي شدة  أعط العالقة بینI  متفرعین ال  نتیاریال شدتيوI1  وI2 ؟............................................................. 

 التمرین: 2 (8 نقط )

A.  جانبھ 2نعتبر التركیب الكھربائي الممثل في الشكل:   

 ....................................................)2شكل( في ھذا التركیب ؟ ینماھو دور العمود و المصباح )1
......................................................................................................................................  

المار  I يلقیاس شدة التیار الكھربائ جھاز االمبیرمتر  2 شكلالمبینة في الالدارة الكھربائیة مثل على  )2
 ؟فیھا

B. مبیرمتر جانبھألنعاین شاشة جھاز ا:   
 .................................................................؟(=)شارة ماذا نقصد باإل )1
 ..............................؟I ئيالعالقة المستعملة لحساب شدة التیار الكھربا أعط )2

............................................................................................................... 
 ؟(mA)ثم   (A)ب  االمبیرمتر الجھاز المارفي Iالكھربائي  احسب شدة التیار )3

...............................................................................................................

...............................................................................................................

..............................................................................................................  

 ...............ع في ھذه الحالة؟م ترتفأ ،ھل تنخفض شدة التیار الكھربائي 2في الدارة الكھربائیة المبینة في الشكل  L1نقوم بإزالة المصباح  )4
................................................................................................................................................................................... 

  )نقط  3( 3: التمرین

غلق قاطع أأخوك تشغیلھا فقام بتركیب العمود و أراد.  )  4,5V(بمناسبة عید میالده لعبة سیارة تشتغل بعمود  أھدت والدتك ألخیك

  .فطلب منك بعض التوضیحات .التیار، لكنھ الحظ أن احد مصابیحھا األربعة لم یضيء بینما لم تتغیر أإلضاءة العادیة للمصابیح األخرى

  ......................................................................................................؟السیارة  معلال جوابك حدد نوع التركیب المعتمد في لعبة  )1

 .........................................................................................................................أذكر عناصر السلسلة الموصلیة للمصباح؟ )2

  )اإلجابة خلف الورقة( ؟فسر ألخیك بواسطة تبیانة سبب استمرار إضاءة المصابیح الثالث رغم إتالف المصباح الرابع )3

 هللا وفقك




