
      التمرين األول::

 باستعمال جهاز متعدد القياسات تماثلي . 12vـ نريد قياس توتر مصدر تغذية متناوب قيمته في حدود   

 أمام الوضعية الواجب اختيارها. x، ضع عالمة         / ~ــ يحتوي الجهاز على مبدلة ذات وضعيتين  ـ  1 

 .                20A                      A                     V/Ω                      COMـ يحتوي الجهاز على األقطاب :   2 

 أمام األقطاب الواجب اختيارها. xضع عالمة  ـ   

300vيحتوي الجهاز على المعايير اآلتية : ـ  3  ; 150v ; 100v ; 20v ; 2 v ; 200mv 

ـ المعيار المناسب للقياس هو : .................  التعليل :     
....................................................................................................................... 

******************************************************************************************** 

  التمرين  الثاني

 
 ؟ ماذا تمثل المعلومات اآلتيةـ 

270w ..................................................................................... 

50hz....................................................................................... 

*********************************************************************************************** 

 أكمل مايلي :   ::  لثثالتمرين الث     

ـ أهم عنصرين في محطة إنتاج الطاقة الكهربائية هما:  1
................................................و............................................

آثار:............................................مثل : ............................................ـ للتيار الكهربائي  2

و......................................... . مثل : ............................................                           

................................... . مثل : ............................................و.....                           

 . : تكنولوجيا (هـ ـ ك)المادة اإلسم و اللقب: ................................................... . 1920نوفمبر 10: التاريخ
الفرض االول: ســــاعـــتـــــان .: الــمــدة

 العالمــــــــة :  ......... / 20
المستوى:أولى ثـــــــانـــوي 

. 
 القسم : 1ج م ع ت 2 . داود:   األستاذ

   2020\9201: العام الدراسي               والية عين الدفلى              ثاوية حمزة بن عبد المطلب
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ـ نريد قياسـ نريد قياس توتر  

حتوي الجهاز يحتوي الجهاز على

جهاز على األقوي الجهاز على األقطاب

xمام األقطاب الأمام األقطاب الواجب

vمعايير اآلتيةعلى المعايير اآلتية : 

و : ............س هو : ................
................................

************************

*****************************
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ـ أهم أنواع محطات إنتاج الطاقة الكهربائية هي :  3
......................................................و..................................و.........

................................و.................................................. . و..............   

:  دور محول التوتر في مركز إنتاج الطاقة الكهربائية هو ـ 4
.......................................................................................

 :ة بتوتر عالي جداً من أجلـ تنقل الطاقة الكهرائي 5
..................................................................................................... 

************************************************************************************************* 

      الَتمرين الرابع:  إليك الَرسم اآلتي :

ـ يمثَل الَرسم المقابل:........................................  1

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

:لمخططـ الهدف من ا 2

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

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

هي:................ 1النارة الممثلة في الغرفة  -3 

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

الخطوط المقطعة تمثل:................ -4

ـ مالحظات : 

en مة أو غير نظيفة .ظعلى كل ورقة غير من نقطة ـ تُحذف  2.          تحمل إسماً ولقباً  ورقة ال أي ـ ال تُصحح  1
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ـ تـ تنقل ال55
................................

*************************

:  إلي xععxببععبببعععبببعععبببععببxaااxaرااررxaرللرللxaاااااxaننaييننيينينينينيaرريررaرمرم تلتمتمَت مقابل:...........سم المقابل:..............xaا

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

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

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