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 ةطق ن11                                            :                                     التمريه األول
يسزعُٛب ثبنًعغٛبد انزبنٛخ أٔ انًذكٕرح فٙ  -1

أرًى جذٔل انًقبرَخ نٕظبئف خذيبد , انجذٔل
 ثى أحست يثقبل كم ٔظٛفخ ,الفرن الكهربائي

ٔسجم دنك , َٔسجزٓب انًئٕٚخ ثبنُسجخ نقًٛخ انًُزج
 .فٙ انخبَخ انًُبسجخ

 .3 عهٗ ٔد2رفضٛم ثبرس ل ٔد-    : المعطياث
 .4 عهٗ ٔد1رفضٛم ثبرس ل ٔد -

 .1 عهٗ ٔر2رفضٛم يزٕسظ ل ٔر -

 .2 عهٗ ٔد1رفضٛم عفٛف ل ٔر -

ثبعزجبر , أَجش انزسى انجٛبَٙ نهٕظبئف يزرجخ -2
 .%10 يى نكم 15:  انسهى
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لفزن الكهزبائً المسحعمل مه امكه ي
 ....  2  ...  2  2  .جسخٍه أو طهً  المىاد الغذائٍة

  ..... ..... ....... ..... 2رو
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جمكٍه المسحعمل مه جعذٌل جىقٍث 
 2  1  ..  1  .الطهً

  ..... 3وت 2وت 1وت
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 .لفزن الكهزبائً بالعىامل الخارجٍةاال ٌحأثز 

 3  ...  .... 

 2وت
 

  4وت ……
....... 

 
%......... 

لفزن الكهزبائً الحماٌة للمسحعمل ٌىفز ا
 …  …  . والمحٍط

                                                  
 3وت

…… 
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 .ٌىضع الفزن الكهزبائً على الساوذ بحىاسن

                                                           
 4وت

 
                                                  الجملة 
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لفزن الكهزبائً بىاسطة  الحٍار  اٌشحغل
 .الكهزبائً

30 %........  

 :  انزسى انجٛبَٙ -2
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ط قا ن5                                             :                                     ثاويالتمريه ال
 :أرثظ كم جًهخ يٍ جًم انٕاد٘ األًٍٚ ثًب ُٚبسجٓب يٍ جًم انٕاد٘ األٚسز

 .يزُبست عزدٚب يع قًٛخ يقبٔيخ انًقبٔو انًزغٛز  .يكبٌ صُع انًُزج

 .انزعجٛز انٕظٛفٙ .NE555انًؤقذ 

 .إعبر صُع انًُزج .سيٍ اسزعًبل انًؤقذ االنكززَٔٙ

 .رقذٚى عبو نهًُزج .رزرٛت ٔظبئف خذيبد يُزج

 .سيٍ اشزغبل انجٓبس يُخفض .انزعجٛز عٍ انحبجخ 

 .رعزٚف ٔظبئف خذيبد انًُزج .حزكخ ٔصٕد

 .يٍ يحزٕٚبد كزاص انشزٔط انٕظٛفٙ .يقبٔيخ انًقبٔو انًزغٛز يُخفضخ

 .انًؤقذ انًٛكبَٛكٙ .انًُزج ٔسٕقّ

 .سيٍ اشزغبل انجٓبس يزرفع .يٍ أْذاف كزاص انشزٔط انٕظٛفٙ

 .انًؤقذ االنكززَٔٙ .يقبٔيخ انًقبٔو انًزغٛز يزرفعخ

ط قا ن4                                             :                                     ثالثالتمريه ال
ٔثزغٛٛز قًٛخ انًقبٔيخ انقصٕٖ نهًقبٔو انًزغٛز فٙ دارح انًؤقذ , CROCODILE CLIPSأثُبء انقٛبو ثزجبرة ثجزيجٛخ 

 -.  سيٍ إضبءح انًصجبح –سجهذ إحذٖ انًجًٕعبد انُزبئج انًزحصم عهٛٓب , االنكززَٔٙ 

 : ْٔٙ انزبنٛخ– أ٘ يجعثزح –ٔنكٍ انُزبئج سجهذ عهٗ انٕرق عشٕائٛب 

1mn42s     ***     51s     ***     1mn8s      ***     2mn       ***       240s      ***     6s   *** 

 :قى ثزٕسٚع ْذِ انقٛى نهفززاد انشيُٛخ انًسجهخ فٙ انجذٔل انزبنٙ -1

 . رعُٙ انذقٛقخmn ٔ,  رعُٙ انثبَٛخs:  فٙ ْذا انجذٔل:يالحظخ

قيمت مقاومت 
 المقاوم المتغير

 
*𝟗 ×

𝟏𝟎𝟏𝟏𝝁𝛀 

 

*
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*𝟔 ×
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*𝟓 × 𝟏𝟎𝟕𝒎𝛀 

 

*𝟐 ×
𝟏𝟎𝟔𝛀 

زمه إضاءة 
 :المصباح
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 ؟1يب ْٙ انقبعذح انزٙ اعزًذرٓب فٙ اإلجبثخ عٍ انسؤال  -2
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 .عمال مىفقا
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