
 

 

 الممثلة في الشكل التالي :نعتبر الدارة الكهربائية 

 . 𝑈𝐴𝐵يها كيفية ربط الفولطمتر لقياس التوتر أنقل تبيانة الداة ومثل عل-1

 . 30𝑉تدريجة وضبط على العيار    100ميناء الفولطمتر يحتوي على -2

 . 40علما أن الإبرة تتوقف عند التدريجة  𝑈𝐴𝐵أحسب قيمة التوتر 

 ، اعط تأطير قيمة التوتر . 2علما أن فئة الجهاز هي -3

 حدد دقة القياس .-4

 

 . 𝑈تدريجة توترا  120ة فولطمتر يحتوي ميناؤه على نقيس بواسط

 .  𝑉 30عندما نستعمل العيار  74تستقر إبرة الفولطمتر عند التدريجة 

𝑎فئة الجهاز هي  = 2  . 

 المقاس . 𝑈أوجد قيمة التوتر -1

 .   (𝑈 ± ∆𝑈)ثم أكتب النتيجة على الشكل  𝑈∆أحسب الإرتياب المطلق -2

 استنتج الإرتياب النسبي )أو دقة القياس ( بنسبة مئوية .-3

 

 نعتبر الدارة التالية :

 100بواسطة فولطمتر يحتوي ميناؤه على  𝐵و   𝐴نقيس التوتر  بين -1

.   27,5رة إلى التدريجة تشير الإب 𝑉 10تدريجة ،عند استعمال العيار 

 ؟ما إشارة هذا التوتر ؟ 𝑈𝐴𝐵ماقيمة التوتر 

تم قياس نفس التوتر بواسطة راسم التذبذب على الحساسية -2

.1𝑉الرأسية  𝑑𝑖𝑣−1  .. أحسب قيمة انحراف الخط الضوئي 

ما قيمة هذا الانحراف في حالة ضبط الحساسية الرأسية على -3

.500𝑚𝑉القيمة  𝑑𝑖𝑣−1 ؟ 

.𝑉 5 على الحساسية الرأسية 𝑈𝐴𝐶عمل نفس راسم التذبذب لقياس التوتر نست-4 𝑑𝑖𝑣−1  1,75. انحراف الخط الضوئي هو 

𝑈𝐵𝐶مثل على الدا رة التوترات  تدريجة .  𝑈𝐴𝐶  و   .  𝑈𝐵𝐶و  𝑈𝐴𝐶أحسب قيمة كل من . ثم   𝑈𝐴𝐵  و 

 لحياة و الأرض بأصيلةمنتديات علوم ا
 



 

 

 

لمعاينة توتر كهربائي نستعمل راسم التذبذب نحصل على الشكل 

 التالي :

𝑉𝑏هي   حيث سرعة الكسح = 1 𝑚𝑠. 𝑑𝑖𝑣−1    و الحساسية الرأسية

𝑆𝑣 = 1𝑉. 𝑑𝑖𝑣−1 

 ما نوع التوتر المعاين -1

 استنتج تردده . حدد وسعه ودوره و-2

قياس التوتر الفعال لهذا التوتر كيف يمكن إنجاز ذلك . أعط نريد -3

 القيمة التي يشير إليها الجهاز .

 

 

 نعتبر الدارة الممثلة في الشكل التالي :

 

 .  𝑈𝐺𝐹و    𝑈𝐷𝐶و    𝑈𝑃𝑁مثل بسهم كلا من التوترات التالية : -1

 .  𝑈2و  𝑈1عبر عن التوترات -2

 𝐷لفولطمتر رقمي بالمربط  𝐶𝑂𝑀إذا تم ربط المربط -3

 ،  𝐺بالمربط  𝑉والمربط 

 . 𝑈𝐷𝐺أو    𝑈𝐺𝐷هل التوتر المقاس هو -أ    

 .التوتر المقاس موجب أم سالب  هل-ب    

 

 

 نعتبر التركيب التالي :

𝑈𝑃𝑁التوتر بين مربطي المولد ثابت ويساوي  = 6 𝑉 . 

و      𝑈𝑃𝑁     ،𝑈𝐴𝐵مثل على تبيانة الدارة  التوترات التالية : -1

𝑈𝐵𝑁 . 

مثل على تبيانة الدارة الجهاز الذي يمكن من قياس التوتر -2

𝑈𝐵𝑁 . 

𝑈𝐵𝑁نقيس التوتر -3 = 2,50 𝑉  حدد التوتر .𝑈𝐴𝐵  . 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة



 

 

نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل أسفله ، أعطى 

𝑈𝐹𝐸قياس التوترات النتائج التالية :   = −3,54 𝑉    

𝑈𝑃𝑁و   = 6 𝑉  . 

و  𝑈𝑃𝑁   ،𝑈𝐵𝐴    ،𝑈𝐷𝐶مثل على الشكل التوترات التالية :  -1

𝑈𝐹𝐸 . 

 . 𝑈𝐷𝐶و   𝑈𝐵𝐴حدد التوترات -2

 .  أرع نقط من دارة كهربائية 𝐷و  𝐴  ،𝐵   ،𝐶نعتبر النقط 

𝑈𝐴𝐵نقيس التوترات التالية :  = 10 𝑉   ،𝑈𝐴𝐶 = 7 𝑉     و𝑈𝐷𝐴 = −3 𝑉 . 

 . 𝑈𝐶𝐷و   𝑈𝐶𝐴و   𝑈𝐴𝐵حدد التوترات :  

 

 : 𝑈3و   𝑈2و   𝑈1لأ الشكل أسفله بإضافة التوترات مأتمم 

 
 

 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 

 



 

 

 

 نعتبر التركيب الكهربائي التالي :

 نقط التي تمثل العقد في الدارة الكهربائية .ماهي ال-1

𝐼1نعطي : -2 = 0,6 𝐴         ،𝐼2 = 0,2 𝐴   و𝐼3 = 0,1 𝐴 

 . أ

 . 𝐼6و    𝐼4   ،𝐼5حسب الشدات التالية :    

𝑈𝑃𝑁نعطي التوترات التالية :  -3 = 24 𝑉  ، 

  𝑈𝑃𝐴 = 12 𝑉     ، 

 𝑈𝐴𝐶 = 8 𝑉   و𝑈𝐵𝐶 = 6 𝑉    . 

 ،   𝑈𝑃𝑁      ،𝑈𝑃𝐴مثل بسهم التوترات التالية : -3-1

 𝑈𝐴𝐶     ،𝑈𝐵𝐶   ،𝑈𝐶𝑁    ،𝑈𝐴𝐵     ،𝑈𝐵𝐸    و𝑈𝐸𝐹 . 

 . 𝑈𝐸𝐹و    𝑈𝐶𝑁   ،𝑈𝐴𝐵    ،𝑈𝐷𝐸أحسب التوترات : -3-2

 . 𝑈𝐹𝐸استنتج التوتر -3-3

 نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل جانبه :

،   𝑈𝑃𝑁   ،𝑈𝐴𝐵مثل على الشكل أسهم التوترات التالية : -1

𝑈𝐶𝐷   و𝑈𝐷𝐸 . 

 ما هي العلاقات  التي تربط هذه التوترات .-2

 𝐸؟ ثم  𝑃و   𝐴؟ ثم  𝐶و  𝐵ما يمكن القول عن النقط -3

 𝑈𝐴𝑃؟ و  𝑈𝐸𝑁؟ ثم  𝑈𝐵𝐶؟ ما ذا يساوي إذن التوترات  𝑁و 

. 

بين  𝑈𝑃𝑁الموصلات الأومية الثلاثة مماثلة والتوتر -4

𝑈𝑃𝑁مربطي المولد يساوي :  = 9𝑉  ما ذا تساوي .

 ؟ 𝑈𝐷𝐸و  𝑈𝐴𝐵  ،𝑈𝐶𝐷التوترات 

 

 

 قبلة .نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل التالي والمكونة من مولد وثلاث أجهزة كهربائية مست

 تدريجة . 150نستعمل فولطمتر يحتوي ميناؤه على  𝑈𝐷𝐸لقياس التوتر -1

 . 120تستقر إبرة الأمبيرمتر على التدريجة   15𝑉عند استعمال العيار 

 بين على الشكل كيفية ربط الفولطمتر .-1.1

 

 

 

 منتديات علوم الحياة و الأرض بأصيلة
 



 

 

 . 𝑈𝐵𝐶أوجد قيمة التوتر -1.2

 . 𝑈𝐵𝐶نستعمل راسم التذبذب لقياس التوتر -2

.2𝑉عند استعمال الحساسية  𝑐𝑚−1  تنتقل البقعة ،

 .  𝑐𝑚 2لى بمسافة الضوئية نحو الأع

 بين كيفية ربط راسم التذبذب على الشكل .-2.1

 . 𝑈𝐵𝐶أوجد قيمة التوتر -2.2

 ومثل التوترات الثلاثة بأسهم . 𝑈𝐴𝐵توتر استنتج قيمة ال-3

 . 𝑈𝐷𝐸، أوجد دقة قياس التوتر   1,5فئة الفولطمتر هي -4

 

 

توترا متناوبا جيبيا بين مربطي  𝐺𝐵𝐹نطبق بواسطة مولد 

 : يراسم التذبذب ، فنحصل على الرسم التذبذبي التال

𝑚𝑠 الحساسية الافقية :  𝑐𝑚  

𝑉 2الحساسية الرأسية :  𝑐𝑚    

للتوتر  𝑈𝑒والقيمة الفعالة  𝑈𝑚حدد القيمة القصوى -1

 المتناوب الجيبي .

 . 𝑓ثم استنتج التردد  𝑇أحسب الدور -2

ائي التوتر الكهرب نستعمل راسم التذبذب السابق لمعاينة-3

 الية :ربائية التفي الدالة الكه

 

أم  𝑈𝐵𝐶أي التوترين على شاشة راسم التذبذب نعاين : -3-1

𝑈𝐶𝐵  ؟ 

بذب انتقال خط ضوئي نلاحظ على شاشة راسم التذ-3-2

 عن مركز الشاشة نحو الأعلى . 𝑐𝑚 2,4ب 

أحسب قيمة التوتر المقاس علما ان الحساسية الراسية 

𝑉 5المستعملة هي  𝑐𝑚  . 

𝑈𝑃𝑁التوتر بين مربطي المولد ثابت ويساوي -3-3 = 15 𝑉   

 . 𝑈𝐴𝐵حدد التوتر 

 

 

 

 منتديات علوم الحياة والأض بأصيلة

 

 

 



 

 

 

 ، فنلاحظ على  شاشة راسم التذبذب الشكل التالي : 𝑈نعاين على شاشة كاشف التذبذب توترا 

 

  
 

 . 𝑌𝐴عرف التوتر المعاين على شاشة راس التذبذب عند استعمال المدخل -1

 للتوتر المعاين . 𝑈𝑒و التوتر الفعال  𝑈𝑚والتوتر القصوي  𝑁و التردد  𝑇حدد قيم كل من الدور -2

. ماذا سنلاحظ على كاشف التذبذب ؟ وهل ستتغير   𝑌𝐵بمعاينة التوتر السابق بضبط راسم التذبذب على المدخل -3

  قيم السابقة .ال

 منتديات علوم الحياة والأض بأصيلة
 

 


