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- 91

𝑒 = 9,1 .91

مترين : 1

مير يف موصل كهربائي تيار شدته . I  30mA
.1أحسب كمية الكهرباء اليت جتتاز مقطع من املوصل خالل 11ةقائق.
.2استنتج عدة محلة الشحنة الكهربائية ) عدة االلكرتونات( اليت جتتاج املوصل خالل نفس املدة.
مترين : 2
ميثل الشكل جانبه تركيبا كهربائيا حيتوي على:
 مولد كهربائي  Gللتوتر املستمر - .ثالت مصابيح متماثلة.لتكن  Iشدة التيار الكهربائي اليت تعرب الدارة.
 ) 1أنقل الشكل على ورقة التحرير و حدة عليه املنحى االصطالحي للتيار يف كل فرع.
) 2بواسطة أمبريمرت من فئة  1٫5نقيس شدة التيار الكهربائي  Iاملار يف الفرع الرئيسي .تشري اإلبرة إىل التدرجية n=01
على ميناء حيتوي على n0=101تدرجية حيث العيار املستعمل هو .1 A
 ) 1-2بني على التبيانة كيفية ربط األمبريمرت لقياس الشدة  Iمع اإلشارة إىل املربطني  +و . -
 )2-2حدة قيمة شدة التيار الكهربائي املقاس.
 )3-2أحسب قيمة االرتياب املطلق  . ΔIثم استنتج ةقة القياس.
مترين : 3
نعترب الدارة املبينة على الشكل جانبه.
 .1انقل الشكل ثم بني عليه منحى التيارات الكهربائية يف كل فرع.
 .2األمبريمرت  Aمستعمل حتت العيار  C=1Aوتشري إبرته إىل التدرجية  ،n=64عدة تدرجيات مينائه هي .N=100
 .1.2احسب شدة التيار  I1الذي جيتاز املصباح .AC
 .2.2احسب االرتياب املطلق ،ثم استنتج ةقة القياس حيث فئة اجلهاز هي .1,5
 .3ما طبيعة محلة الشحن الكهربائية املارة يف املصباحني؟
. 4يشري األمبريمرت ' Aإىل الشدة  . I=1Aاحسب عدة اإللكرتونات املنتقلة عند تشغيل الدارة ملدة زمنية .Δt=10min
مترين :4
ننجز الرتكيب الكهربائي املبني يف (الشكل .)1املكون من مصباحني  Lو ’ Lوثالث امبريمرتات  A2 ,A1و  . A3فئتها A=2
نضبط عيار االمبريمرت  A3على  1,5 Aفتستقر االبرة عند التدرجية 25
 .1عدة تدرجيات ميناء A3هي  111أحسب شدة التيار الكهربائي  .I3ثم أكتب النتيجة على الشكل . I 3 = )I ± ΔI(A
 .2علما أن شدة التيار الكهربائي  I3تبقى تابثة عند تغيري العيار .اٍمأل اجلدول يف الشكل ( 2أنظر الوثيقة املرفقة).

العيار
عدد تدريجات التي تشير االبرة
.3
.4
.5
.0

0,3

0,2

0,2

اٍنطالقا من نتائج اجلدول .ما هو العيار األ نسب لقياس الشدة  I3؟
أعط نص قانون العقد.
علما أن االمبريمرت  A2يشري إىل الشدة . I2=)0,075 ± 1,11(Aحدة شدة التيار الذي مينحه املولد.ما هو األمبري مرت املستعمل لقياس هذه الشدة؟
حدة عدة االلكرتونات اليت خترتق املقطع ( )AAمن الدارة الكهربائية خالل مدة زمنية .Δt= nim

مترين 4
نعترب تبيانة الدارة الكهربائية جانبه :
 -1عرف العقدة وحدة عدة العقد املوجوةة يف الدارة.

 -2يشري جهاز األمبريمرت اىل اىل القيمة . I  0.6 A
أحسب عدة االلكرتونات اليت متر يف جهاز األمبريمرت خالل ةقيقة واحدة.

 .3علما أن املصابيح  L1و  L2و L3

مماثلة.

 .1.3أحسب شدة التيار املار يف كل مصباح من هذه املصابيح الثالثة .

 . 2.3أحسب عدة االلكرتونات اليت متر يف املصباح L1

خالل ةقيقة واحدة.

 .4أحسب كمية الكهرباء الكلية اليت متر عرب املصابيح  L1و  L2و L3

خالل ةقيقة واحدة وقارنها مع

كمية الكهرباء اليت متر عربجهاز األمبريمرت خالل نفس املدة الزمنية ،ماذا تستنتج.
 .5حدة شدة التيار الكهربائي املار يف كل من املصباحني  L4و . L5
 .0نقوم بقياس شدة التيار املار يف املصباح

علما أن العيار املستعمل هو 200mA
 .1.0احسب شدة التيار املار يف املصباح

L6

بواسطة جهاز األمبريمرت ذو االبرة .

وأن ميناء اجلهاز يتوفر على 111تدرجية وأن االبرة تشري اىل التدرجية 55:

L6

.

 .2.0علما أن فئة جهاز األمبري مرت هي ،2أحسب ةقة القياس.
 .5نقوم بقياس شدة التيار املار يف املصباح

L7

بواسطة جهاز األمبريمرت ذو االبرة فنجد . 225mA

علما أن العيار املستعمل هو 300mA
 .8علما أن املصباحني  L8و  L9مماثلني  .استنتج شدة التيار املار يف كل من املصباحني L8

وأن ميناء اجلهاز يتوفر على 111تدرجية .حدة التدرجية اليت تشري اليها االبرة.
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مترين 1
تتكون الدارة الكهربائية املمثلة يف الشكل جانبه من  :ـ  : Gمولد كهربائي ـ  D1و  : D2جهازين كهربائيني ـ  : Aأمربمرت ـ : V
فولطمرت فئته  X=1,5حيتوي ميناؤه على  100تدرجية و يتوفر على ثالثة عيارات 3V ; 2V ; 1,5V :
نستعمل العيار  2Vو نغلق قاطع التيار ) (Kفتستقر إ برة الفولطمرت عند التدرجية  75و يشري األمربمرت إىل القيمة I=20mA
 -1حدة قيمة التوتر  UACو ةقة قياسه ( االرتياب النسيب
 -2هل ميكن استعمال العيارات األخرى لقياس التوتر . UACعلل جوابك
 -3احسب  Nعدة اإللكرتونات اليت جتتاز مقطعا من ثنائي القطب AC
-19
خالل مدة زمنية  . Δt =2mnنعطي  ( e =1,6.10 cقيمة الشحنة الكهربائية االبتدائية)
-4لقياس التوتر  UBCنستعمل راسم التذبذب كما هو مبني يف الشكل أعاله1حدة قيمة التوتر  UBCعلما أن اخلط الضوئيينتقل حنو األعلى باملسافة  , y =3,5 cmو
أن احلساسية الرأسية مضبوطة على القيمة  SV = 0,2 V/ cmاستنتج قيمة التوتر . UAB
مترين 2
 -1نعترب الرتكيب الكهربائي املقابل :

 :1-1أنقل الشكل املقابل ثم مثل عليه التوترات  U PNو  U ABو U BC
 :1-2أكتب العالقة اليت تربط بني التوترات  U PNو  U ABو . U BC

 -2نعوض املولد  Gمبولد  GBFيزوة الدارة بتوتر غري مستمر قيمته الفعالة  9V

املمثل للتوتر الكهربائي ) uAB (t
احلساسية الرأسية  SV  2V / div :و احلساسية األفقية :

 ، U PN  eff ثم نعاين على شاشة راسم التذبذب  ،الرسم التذبذبي أسفله  ،و

بني مربطي ثنائي القطب الكهربائي . ABمت ضبط كاشف التذبذب على :

SH  50ms / div

 :2 -1ما طبيعة التوتر املعاين.
 :2-2عني الدور  Tللتوتر املعاين و استنتج ترةةه . f
 :2-3حدة التوتر القصوي  U AB  max للتوتر املعاين .
 2-4أحسب التوتر الفعال  U AB eff للتوتر املعاين .
 :2-5استنتج  U BC  eff القيمة الفعالة للتوتر ) . u BC (t
مترين 3

نعترب الدارة الكهربائية املمثلة يف الشكل ) (1مكونة من  :مولد  Gحيث التوتر بني مربطيه  U PN  24Vوثالث مصابيح  L2 ، L1و L3

)2
)2

مثل على تبيانه الدارة كل من ،منحى التيار الكهربائي الرئيسي و جهاز األمبريمرت ةو إبرة لقياس شدته

نقيس التيار الكهربائي الرئيسي فتشري إبرة األمبري مرت فئته  1.5إىل التدرجية  02علـى املينـاء  111و العيـار املختـار
.300mA
 1-2حدة شدة التيار الكهربائي الرئيسي  Iثم أحسب ةقة القياس
 2-2احسب  Qكمية الكهرباء اليت اجتازت الفرع الرئيسي خالل عشر ثواني.

 3-2احسب شدة التيار املار يف املصباح  L3علما أن شدة التيار املار يف املصباح  L1هي I1  0.42 A
 )3نقيس التوتر بني مربطي املصباح  L3جند  8V
 1-3اشرح كيفية ربط الفولطمرت لقياس التوتر  U FEموضحا اخلطوات املتبعة.
 2-3حدة قيمة  U AEالتوتر بني مربطي املصباح L2
 )4نعوض املولد  Gباملولد  GBFيولد توثرا متناوبا ةوريا فنعاين التوتر  U ABفنحصل على املنحنى الشكل ).(2
 U FEوةلك باستعمال الفولطمرت ةو إبرة.

 2-4عرف بالتوتر املتناوب الدوري مذكرا باسم اجلهاز الذي ميكن من معاينته.
 2-4حدة  U maxالتوتر األقصى و  Tةور التوتر واستنتج  fترةة التوتر

املعطيات  :احلساسية األفقية  0.5ms/divو احلساسية الرأسية  ، 2V/divالشحنة االبتدائية C

19

e  1,6.10

مترين 4

 -Iنعترب الرتكيب املبني يف الشكل جانبه ،املكون من ثالث ثنائيات قطب مماثلة D2 ، D1 :و ، D3مولد  Gو مصباح L1
 -9أنقل الشكل على ورقة حتريرك ثم مثل التوترات  U FE ، U ED ، U AB ، U BC ، U PNو . U DE
نعطي التوترات U PN  12V :و U DE  7V
 -2أحسب التوتر  U ABثم استنتج التوتر  . U BCب -احسب التوتر  . U FEج -استنتج قيم  VF  VDو . VC  VA
 -IIنطبق بواسطة مولد  GBFتوترا متناوبا جيبيا بني مربطي راسم التذبذب ،فنحصل على الرسم التذبذبي التالي:
 -3حدة القيمة القصوية  U mو القيمة الفعالة  U eللتوتر املتناوب اجلييب.
 -4أحسب الدور  Tثم استنتج الرتةة f
نعطي :احلساسية األفقية  vb  2ms / div :احلساسية الرأسيةSv  5V / div :
" قد يبدو لك األمر كذلك لكنه ليس كذلك ..فكل ما تالحظه يف هذا الكون ليس على حقيقته اآلنيــة" ذ .رشيـد جنكل
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