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 الثانوية التاهيلية أيت باها ثانية الدورة ال 2سلسلسة رقم  لـــكـــيد جنــــرش: األستاذ 

 التيار الكهربائي ، التوتر الكهربئي ، جتميع املوصالت األومية  الفيزياء والكيمياء: اةة امل

  كمية املاةة 

 نيابة اشتوكة أيت باها

 2026/2025:السنة الدراسية   3، 2جذع مشرك علمي : قسمال

 

   Cالشحنة االبتدائية لاللكرتون  التمارين جلميع
 91 -

91 .9,1 =  𝑒  

 :  1مترين  

mAIمير يف موصل كهربائي تيار شدته  30 . 

 .ةقائق11أحسب كمية الكهرباء اليت جتتاز مقطع من املوصل خالل .1  

   .اليت جتتاج املوصل خالل نفس املدة )لكرتوناتعدة اال (استنتج عدة محلة الشحنة الكهربائية .2  

 :   2مترين  

  :ميثل الشكل جانبه تركيبا كهربائيا حيتوي على

 . ثالت مصابيح متماثلة -  .  للتوتر املستمر Gمولد كهربائي  - 

 .                   شدة التيار الكهربائي اليت تعرب الدارة Iلتكن 

 .   لتحرير و حدة عليه املنحى االصطالحي للتيار يف كل فرعأنقل الشكل على ورقة ا(  1

 =01nتشري اإلبرة إىل التدرجية . املار يف الفرع الرئيسي Iنقيس شدة التيار الكهربائي   1٫5بواسطة أمبريمرت من فئة  ( 2

 .A 1تدرجية حيث العيار املستعمل هو   1n0=10على ميناء حيتوي على 

 .   -و  +  مع اإلشارة إىل املربطني   Iكيفية ربط األمبريمرت لقياس الشدة بني على التبيانة (  2-1

 .حدة قيمة شدة التيار الكهربائي املقاس( 2-2

 . ثم استنتج ةقة القياس.  IΔأحسب قيمة االرتياب املطلق  ( 2-3

 : 3مترين  

  .نعترب الدارة املبينة على الشكل جانبه 

 . ى التيارات الكهربائية يف كل فرعانقل الشكل ثم بني عليه منح. 1

 .N=100، عدة تدرجيات مينائه هي n=64وتشري إبرته إىل التدرجية  C=1Aمستعمل حتت العيار  A  األمبريمرت. 2

 . ACالذي جيتاز املصباح  I1احسب شدة التيار . 1.2  

  .1,5احسب االرتياب املطلق، ثم استنتج ةقة القياس حيث فئة اجلهاز هي . 2.2  

 املصباحني؟  املارة يف ما طبيعة محلة الشحن الكهربائية. 3

 . Δt=10minاحسب عدة اإللكرتونات املنتقلة عند تشغيل الدارة ملدة زمنية . I=1A إىل الشدة  'Aيشري األمبريمرت . 4

 : 4مترين  

 A=2فئتها .  3Aو  1A ,2A ريمرتاتوثالث امب ’Lو  Lاملكون من مصباحني (. 1الشكل)ننجز الرتكيب الكهربائي املبني يف  

 25فتستقر االبرة عند التدرجية  A 1,5 على 3Aاالمبريمرت  نضبط عيار 

 . A(IΔ  ± I = )3 Iثم أكتب النتيجة على الشكل . 3Iأحسب شدة التيار الكهربائي  111 هي 3Aميناء  عدة تدرجيات.  1

 (.أنظر الوثيقة املرفقة) 2ٍامأل اجلدول يف الشكل . غيري العيارتبقى تابثة عند ت 3Iعلما أن شدة التيار الكهربائي .  2

 

 

 

 ؟ 3Iالشدة   قياسما هو العيار األ نسب ل. ٍانطالقا من نتائج اجلدول.  3

 .أعط نص قانون العقد.  4

 هو األمبري مرت املستعمل لقياس هذه الشدة؟ ما.حدة شدة التيار الذي مينحه املولد. A(1,11 ±0,075 =)2Iيشري إىل الشدة  2Aعلما أن  االمبريمرت .  5

 .nim    =tΔمن الدارة الكهربائية خالل مدة زمنية ( AA)حدة عدة االلكرتونات اليت خترتق املقطع  .  0

  4مترين   

 :جانبه نعترب تبيانة الدارة الكهربائية 

 .عرف العقدة وحدة عدة العقد املوجوةة يف الدارة -1

AIريمرت اىل اىل القيمة يشري جهاز األمب -2 6.0. 

 .أحسب عدة االلكرتونات اليت متر يف جهاز األمبريمرت خالل ةقيقة واحدة

 .مماثلة 3Lو2Lو 1Lعلما أن املصابيح . 3

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

 .خالل ةقيقة واحدة 1Lأحسب عدة االلكرتونات اليت متر يف املصباح .  2.3

خالل ةقيقة واحدة وقارنها مع  3Lو2Lو 1Lأحسب كمية الكهرباء الكلية اليت متر عرب املصابيح . 4

 .  كمية الكهرباء اليت متر عربجهاز األمبريمرت   خالل  نفس املدة الزمنية ،ماذا تستنتج

 .5Lو 4Lحدة شدة التيار الكهربائي املار يف كل من املصباحني . 5

 .جهاز األمبريمرت ذو االبرة  بواسطة 6Lنقوم بقياس شدة التيار املار يف املصباح . 0

 :55تدرجية وأن االبرة تشري اىل التدرجية 111وأن ميناء اجلهاز يتوفر على  mA200علما أن العيار املستعمل هو 

  . 6Lاحسب شدة التيار املار يف املصباح . 1.0

 .ب ةقة القياس،أحس2علما أن فئة جهاز  األمبري مرت هي . 2.0

 .mA225بواسطة جهاز األمبريمرت ذو االبرة فنجد  7Lنقوم بقياس شدة التيار املار يف املصباح . 5  

 .يها االبرةحدة التدرجية اليت تشري ال.تدرجية 111وأن ميناء اجلهاز يتوفر على  mA300علما أن العيار املستعمل هو 

 .9Lو  8Lاستنتج شدة التيار املار يف كل من املصباحني     .مماثلني  9Lو  8Lعلما أن املصباحني . 8  

  

 0,2   0,2   0,3   العيار

    عدد تدريجات التي تشير االبرة
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 كلد جنـرشي. ذ "ةــنيفكل ما تالحظه يف هذا الكون ليس على حقيقته اآل..بدو لك األمر كذلك لكنه ليس كذلك قد ي  "

 1مترين  

:  Vـ  أمربمرت  :  Aـ  جهازين كهربائيني:  D2و   D1ـ    مولد كهربائي:   Gـ  :تتكون الدارة الكهربائية املمثلة يف الشكل جانبه من  

    3V ; 2V ;  1,5V:  عيارات ةتدرجية و يتوفر على ثالث 100حيتوي ميناؤه على     X=1,5فولطمرت فئته 

     I=20mAربمرت إىل القيمة و يشري األم 75فتستقر إ برة الفولطمرت عند التدرجية  (K)و نغلق قاطع التيار  2Vنستعمل العيار 

 االرتياب النسيب ) و ةقة قياسه  UACحدة قيمة التوتر  1-

 علل جوابك . UACهل ميكن استعمال العيارات األخرى لقياس التوتر  2-

  ACعدة اإللكرتونات اليت جتتاز مقطعا من ثنائي القطب  Nاحسب  3-

e =1,6.10نعطي      . t =2mnΔخالل مدة زمنية 
 -19

c   (قيمة الشحنة الكهربائية االبتدائية) 

و ,  y =3,5 cmعلما أن اخلط الضوئيينتقل حنو األعلى باملسافة  UBCحدة قيمة التوتر 1نستعمل راسم التذبذب كما هو مبني يف الشكل أعاله UBCلقياس التوتر 4-

 . UABر استنتج قيمة التوت  SV = 0,2 V/ cmأن احلساسية الرأسية مضبوطة على القيمة 

 2مترين  

 : نعترب الرتكيب الكهربائي املقابل  -1

BCUو ABUو  PNUأنقل الشكل املقابل ثم مثل عليه التوترات : 1-1     

BCUو ABU و PNUأكتب العالقة اليت تربط بني التوترات : 2-1   . 

يزوة الدارة بتوتر غري مستمر قيمته الفعالة  GBFمبولد  Gنعوض املولد   -2  9
PN eff

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

)املمثل للتوتر الكهربائي  )ABu t القطب الكهربائي  بني مربطي ثنائيAB. مت ضبط كاشف التذبذب على: 

2:       احلساسية الرأسية  /VS V div  50:        احلساسية األفقية  و /HS ms div 

                            .                      ما طبيعة التوتر املعاين: 2 -1

 . fاستنتج ترةةه  و للتوتر املعاين T عني الدور :  2-2

حدة التوتر القصوي :  3-2 maxAB
U للتوتر املعاين. 

أحسب التوتر الفعال  4-2 AB eff
U  للتوتر املعاين  .                                                       

استنتج : 5-2 BC eff
U القيمة الفعالة للتوتر( )BCu t . 

 3مترين  

VUحيث التوتر بني مربطيه  Gمولد  :مكونة من  (1)نعترب الدارة الكهربائية املمثلة يف الشكل  PN 24  1وثالث مصابيحL ،2L  3وL  

    مثل على تبيانه الدارة كل من، منحى التيار الكهربائي الرئيسي و جهاز األمبريمرت ةو إبرة لقياس شدته (2

املختـار  و العيـار   111علـى املينـاء    02إىل التدرجية  1.5نقيس التيار الكهربائي الرئيسي فتشري إبرة األمبري مرت فئته  (2

300mA. 

 ثم أحسب ةقة القياس   Iحدة شدة التيار الكهربائي الرئيسي   2-1 

 .  كمية الكهرباء اليت اجتازت الفرع الرئيسي خالل عشر ثواني Qاحسب   2-2 

AIهي  1Lعلما أن شدة التيار املار يف املصباح  3Lاحسب شدة التيار املار يف املصباح   2-3  42.01   

VUFEجند 3Lنقيس التوتر بني مربطي املصباح  (3 8 وةلك باستعمال الفولطمرت ةو إبرة. 

 . موضحا اخلطوات املتبعة FEUاشرح كيفية ربط الفولطمرت لقياس التوتر   3-1

  2Lالتوتر بني مربطي املصباح  AEUحدة قيمة   3-2

 .(2)فنحصل على املنحنى الشكل  ABUيولد توثرا متناوبا ةوريا فنعاين التوتر  GBFباملولد  Gنعوض املولد  (4

 . هعرف بالتوتر املتناوب الدوري مذكرا باسم اجلهاز الذي ميكن من معاينت   4-2

 ترةة التوتر    fةور التوتر واستنتج  Tالتوتر األقصى و  maxUحدة   4-2

Ceالشحنة االبتدائية ،   2V/divاحلساسية الرأسية  و 0.5ms/divاحلساسية األفقية : املعطيات  1910.6,1  

 4مترين  

I- 1: ل جانبه، املكون من ثالث ثنائيات قطب مماثلةنعترب الرتكيب املبني يف الشكD ،2D 3وD مولد،G  1و مصباحL  

 .DEUو  PNU ،BCU ،ABU ،EDU،FEUأنقل الشكل على ورقة حتريرك ثم مثل التوترات  -9

VUPN: نعطي التوترات  12  7وVDEU 

DFاستنتج قيم  -ج.   FEUاحسب التوتر  -ب.  BCUثم استنتج التوتر   ABUأحسب التوتر  -2 VV   وAC VV   . 

II-  نطبق بواسطة  مولدGBF توترا متناوبا جيبيا بني مربطي راسم التذبذب، فنحصل على الرسم التذبذبي التالي: 

 . للتوتر املتناوب اجلييب eUو القيمة الفعالة  mUحدة القيمة القصوية  -3

  fثم استنتج الرتةة  Tأحسب الدور -4

divmsvb: احلساسية األفقية : نعطي /2 احلساسية الرأسية :divVSv /5 

 


