اىسنة األلوى

األستاذ  :محمد عماري

ثانوي إعدادي

 -Iعناصر اندارة انكهربائيت انبسيطت و تمثيهها :
 -1تركيب اندارة انكهربائيت انبسيطت :

أ  -تجربة و مالحظة
ٌتشغ ً١خٙاص وٙشبائ ٟواٌّصباذ ٠ Lampeدب سبطٗ باٌبطاس٠ت أ ٚاٌعّٛد ( pileاٌٌّٛذ ) بٛاعطت األعالن Fils
فٕسصً عٍ ٝداسة وٙشبائ١ت ٌٍٚ ،تسىُ ف٘ ٟزٖ اٌذاسة ٔغتعًّ لاطع اٌت١اس. Interrupteur

ب  -استنتاج
 تتى ْٛاٌذاسة اٌىٙشبائ١ت اٌبغ١طت ِٓ اٌعٕاصش اٌتاٌ١ت : اٌٌّٛذ  ٛ٘ٚ Générateur :اٌدٙاص اٌزٕ٠ ٞتح اٌت١اس اٌىٙشبائ ٟواٌعّٛد ،اٌبطاس٠ت إِٔ ٚبع اٌت١اس اٌّغتعًّ فٟاٌّختبش....
 اٌّغتمبً  ٛ٘ٚ Récepteur :اٌدٙاص اٌز٠ ٞغتٍٙه اٌىٙشباء واٌّصباذ ،اٌّسشن... لاطع اٌت١اس  ٛ٘ٚ :اٌز٠ ٞتسىُ ف ٟإغالق أ ٚفتر اٌذاسة اٌىٙشبائ١ت. أعالن اٌشبظ  :دٚس٘ا ٘ ٛتٛص ً١اٌت١اس اٌىٙشبائ. ٟ ّ٠ش اٌت١اس اٌىٙشبائ ٟعبش وً عٕاصش اٌذاسة اٌىٙشبائ١ت عٕذِا تىِ ْٛغٍمت ِّا ٠ؤد ٞإٌ ٝإضاءة اٌّصباذ .ج  -ثنائي القطب  : Dipôle :وً عٕصش وٙشبائ٠ ٟتٛفش عٍِ ٝشبط ٓ١اثِّٕ ٓ١اثٍ ٓ١أِ ٚختٍف٠ ٓ١غّ : ٝثٕائٟ
اٌمطبِ .ثً  :اٌعّٛد ،اٌّصباذ ،اٌّسشن  ،لاطع اٌت١اس...
 ٠تّ١ض اٌعّٛد بمطبِ ٓ١ختٍف ٓ١أزذّ٘ا ِٛخب ٚا٢خش عاٌب عٍ ٝعىظ اٌّصباذ اٌز٠ ٞتٛفش عٍِ ٝشبطِّ ٓ١اثٍ. ٓ١ -2تمثيم اندارة انكهربائيت انبسيطت  :تّثً اٌذاسة اٌىٙشبائ١ت باعتعّاي اٌشِٛص االصطالز١ت ٌٍعٕاصش اٌّىٔٛت ٌٙا
وّا تب ٓ١األِثٍت اٌتاٌ١ت :
انمىند (عمىد)

انمصباح

انمحرك

أسالك انتىصيم

قاطع انتيار

M

تطبيق

انجسم انمدرج

تمثيم دارة بسيطت مفتىحت

تمثيم دارة بسيطت مغهقت

 -IIانمىصالث و انعىازل :
 -1تجربت ٕٔ :دض داسة وٙشبائ١ت ٔ ٚذسج ب ٓ١عٕاصش٘ا أخغاِا ِختٍفت .
 -2مالحظت و استنتاجٔ :الزظ أْ اٌّصباذ ٠ضئ عٕذ إدساج بعض األخغاَ ِثً ِ :غّاس ِٓ اٌسذ٠ذ  -صف١ست
ِٓ األٌِ - َٛ١ِٕٛفتاذ فٍضٔٚ ٞمٛي إٔٙا تتىِٛ ِٓ ْٛاد ِٛصٍت ٚ ،ال ٠ضئ عٕذ إدساج أخغاَ أخشِ ٜثً  :لٍُ
ِٓ اٌبالعت١ه  -لطعت ٚسق  -لطعت طباش١ش – ٘ٛاء – لطعت خشب ٔٚمٛي إٔٙا تتىِٛ ِٓ ْٛاد عاصٌت .
 -3خالصت  :تصٕف اٌّٛاد ف ٟاٌىٙشباء إٌ ٝصٕفّ٘ٚ ٓ١ا  :اٌّٛصالث ٚاٌعٛاصي
 اٌّٛصالث  ٟ٘ :conducteursاٌّٛاد اٌّىٔٛت ٌألخغاَ اٌت ٟتٛصً اٌت١اس اٌىٙشبائِ ٟثً  :اٌفٍضاث واٌسذ٠ذٚإٌساط ٚاألٌ... َٛ١ِٕٛ
 اٌعٛاصي  ٟ٘ : isolantsاٌّٛاد اٌّىٔٛت ٌألخغاَ اٌت ٟال تٛصً اٌت١اس اٌىٙشبائِ ٟثً  :اٌخشب  -اٌبالعت١ه -اٌٛٙاء  -اٌٛسق ...
مهحىظت :
 ٠عتبش خغُ اإلٔغاْ ِٛصال وٙشبائ١ا٘ ٚ ،زا ِا ٠فغش زذٚث اٌصعك اٌىٙشبائ.ٟ اٌٛٙاء ال ٛ٠صً اٌت١اس اٌىٙشبائِ ٛ٘ ٚ ،ٟا ٔالزظٗ عٕذ فتر اٌذاسة بٛاعطت لاطع اٌت١اس. ِاء اٌصٕبٛس ِٛصً سدٞء ٌٍت١اس اٌىٙشبائ٠ ٚ ،ٟضداد تٛص ٍٗ١بئرابت اٌٍّر ف.ٗ١ -ال ٠دب اعتعّاي ِأخز اٌت١اس إٌّضٌ ٟإلٔداص داسة وٙشبائ١ت ٌٍتدش٠ب .

