
 
 

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

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

  --- :الرقم/2الثانیة: القسم 

  في العلوم الفیزیائیة 3فرض كتابي 
  األســـدسالثاني

  2014/2013: ة ـیـدراسـة الـالسن

  :النقطة 

  ) نقط8: (التمرین األول  
  )ن4(:امال الفراغ بما یناسب - 1

  .----- یساوي ردده و ت--------- قیمتھ الفعالة تساوي ،-------------------------------------تتم تغدیة التركیب الكھربائي المنزلي بتوتر  -

------------------- غالبا و سلك باألزرق و یغلف  ---------------- سلك ال: یوزع التیار الكھربائي المنزلي عبر جمیع الدارات الكھربائیة المنزلیة بواسطة سلكین ھما -

  .باألحمرو یغلف غالبا 

  .یفتح تلقائیا عند ارتفاع شدة التیار------------------------------- و. یستعمل لتحدید اإلستھالك الشھري ------------------ یشتمل التركیب الكھربائي المنزلي على -

  .بالھرتز یكون التردد فإن  -------------------------- إذا كان الدور ب  -

  )ن4(:أجب بصحیح أو خطأ-2

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

  --------------------------------- . V 220 قیمتھ الفعالةیوجد بین سلك الطور و المربط األرضي توتر  -

  --------------------------- . للتوتر المتناوب الجیبي الفعالةیقیس الفولطمتر القیمة  -

  ------------------------------  .الزمنلشاشة راسم التذبذب محور  الرئسيیمثل المحور  -

  ) نقط8: (التمرین الثاني  
  . tبداللة الزمن    uیمثل الرسم التذبذبي جانبھ منحنى تغیر التوتر

  S = 3V/div: الحساسیة الرأسیة+ :نعطي

   B=2ms/div  : لحساسیة األفقیةا+           

  -------------------- -------- - ---------- --------- )ن1(؟المدروسة التوتر ما ھي طبیع )1

 )ن2(.mUللتوتر  القصوىقیمة الحدد  )2

---------------------- -------------- ---- --------------------------= Um  

 )ن1(.mUو التوتر القصوي eUبالعالقة بین التوتر الفعال  ذكر )3

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

 )ن1(. eUقیمة التوتر الفعال   استنتج )4

 ----------------------------------- --------------------------------=Ue  

 )ن2(. للتوتر المدروس  Tحدد الدور  )5

 ----------------------- --------------------- -------------=T  

 )ن1(.للتوتر fالتردد   احسب )6

 --------------------- ------------------------ ------------=f  
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 ) نقط 4: (التمرین الثالث
آلة غسیل و ثالجة و فرن كھربائي و : جلى في فتح الفاصل وانقطاع التیار الكھربائي في كل مرة یشتغل فیھا األجھزة المنزلیة التالیة تال ییصادف علي في منزلھ مشك

  :بین لعلي سبب انقطاع التیار الكھربائي ثم اقترح علیھ حال لتفادي ذلك إذا علمت أن. ثریا تتكون من خمسة مصابیح
 A15 =I:التي یسمح بمرورھا الفاصل ھي أكبر شدة للتیار الكھربائي  -

 A5=1I :شدة للتیار الكھربائي المار في آلة الغسیل ھي  -

 A2,5=2I :شدة للتیار الكھربائي المار في الثالجة ھي  -

 A8=3I :شدة للتیار الكھربائي المار في الفرن الكھربائي ھي  -

 A0,5 =4I :شدة للتیار الكھربائي المار في كل مصباح من مصابیح من مصابیح الثریا ھي  -

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  :سبب انقطاع التیار الكھربائي) 1
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