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- أرسم بالقلم األزرق الجاف على 3
شاشة المشواف المنحني البياني لتطور 

 البطاريةالتوتر الكهربائي بين قطبي 
 التــــــالية :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تردد التيار المتناوب الجيبي هو عدد  •
 التطورات المتطابقة و المتتالية  في :  

                          الثانية الواحدة     
                                   الدقيقة الواحدة    

 العالقة بين القيمة القصوى للشدة وقيمتها الفعالة هي:                    •

                          IRmR=                                              

IRmR= I                                            

 القيمة الفعالة لتوتر التيار الكهربائي المنزلي  •
  و بالتالي فإن قيمته القصوى U=220Vهي

  V . URmR=110                  تساوي:
                              URmR= 308.V   

 التيار الكهربائي المستمر هو كل تيـــار:        •
             غيرثابت في شدته و توتره.    

   ثابت في اتجاهه وتوتره و شدته.                      
 

تقاس القيمة الفعالة لشدة التيار المتناوب  •
 الفولتـمتر الجيبي بواسطة :          

 االمبيـرمتر                                  
 مشواف الذبذبات                                    

 

 كل تيار يسري في كال االتجاهين بالتداول هو:               •
       تيـــــار متناوب جيبي 

                               تيــــــار متناوب

  1فرض مراقبة عدد 
علوم فيزيائية 
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. دقيقة30    :التوقيـت  
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  . دوزالمدرسة اإلعدادية بالعوينة
  نجيب بن علي  األستاذ :
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  . نقاط )7         (   :1التمرين رقم  

 



 
 

التالي : أظهر الجهاز الرسم    قمنا بإنجاز دارة كهربائية وعند وصل مشواف الذبذبات بقطبي المّولد .          

          ................................................................... ׃ التوتر هذا  نوع  أ- أذكر -1
                                                        الذي ينتج عنه هذا التوتر : ............................................ التياراستنتج نوع -ب

   
  لهذا التوتر. uRmR ، حدد القيمة القصوى باالعتماد على الرسم- أ-   2

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

 .    u   وقيمته االفعالة   uRmR التي تربط بين قيمة التوتر القصوى العالقة - أكتب ب   
 ........................................................................................................            

 
 √    2  1,41 =  لهذا  التوتر علما وأن    u  القيمة الفعالة      ج- أحسب 

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

 .................................   : القيمة الفعالة التي تمكننا من قيس هذه آلة القيس   د- أذكر اسم 
 
  هذا التوتر.دورة  التي تمثل T   المدة الزمنية مباشرة- أ- حدد على الرسم البياني3

 
  لهذا التوتر الكهربائي. T  الدورة ، حدد قيمة باالعتماد على الرسم    ب- 

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

 . N  التردد    ج-  استنتج  قيمة 
 ............................................................................................................ 

 
 في : قيمة التوتر الكهربائي باالعتماد على الرسم البياني حدد -4
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