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1 
جرع مشرتك عموم وتكهولوجيا ثانوياألوىل السهة  دزوس التكهولوجيا ههدسة كهسبائية

I )الحظ االجٓشج ٔأكًم انجذٔل انتانٙ: :نشاط 

 

 

II) انٗ  ..................انطاقح انكٓزتائٛح ْٙ انطاقح انًزتثطح تانتٛار انكٓزتائٙ ٔاستعًانٓا ال ٚكٌٕ اال عُذ :تعريف

 )حزارٚح ، يٛكاَٛكٛح ، كًٛٛائٛح ....(. ........................

 تتنيز الطاقة الكهربائية ب: :خصائص الطاقة الكهسبائية-

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

 .............................  ،.......................................  أٔ  ..............)تٕتز، تٛار( ٔفقا الحتٛاجاخ................ 

III )-مختلف مراحل مسار الطاقة الكهربائية: 

1-................................ 2- .................... 3- ...........................4- .................................. 

 ( فٙ يحطاخ انتٕنٛذ )االَتاج(MT).................تُتج انطاقح انكٓزتائٛح تتٕتزاخ : انتاج الطاقة الكهربائية :أوال

  (...........................، .........................، ....................، املائية ْٔٙ )

 : يف انتاج الطاقة الكهربائية هوالعنصر االساسي 

 انٗ طاقح  ..................انطاقح  ...................ٚعتًذ عهٗ   المنىب................................. 

 .الطاقة الشنشية مصدر مشتقل: مالحظة

 

 

ياْٙ انطاقح انتٙ 

 ٚستقثهٓا كم جٓاس

ياْٙ انطاقح انتٙ 

 ٕٚفزْا كم جٓاس
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 :املائيةاحملطة  ( أ

 فٙ تعتًذ حٛث ، ٔانثحٛزاخ انسذٔد فٙ انًٕجٕدج ................. انطاقح يٍ اَطالقا انًائٛح انًحطاخ فٙ انكٓزتائٛح انطاقح تُتج

 فتقٕو............. يع يٛكاَٛكٛا يٕصٕنح تكٌٕ االخٛزج ْٔذِ ..............تتذٔٚز ٚقٕو انذ٘ .................... عهٗ اشتغانٓا

 ............................ انطاقح عهٗ نهحصٕل..............................

 

 

 

 :احملطة احلرارية ( ب

 انطاقح ْذِ...( ياسٔخ، ، غاس)تـ.............. كٓزتائٛح طاقح انٗ............... انطاقح تحٕٚم انًحطاخ يٍ انُٕع ْذا فٙ ٚتى

 ٔ turbine عُفح يٍ تتكٌٕ يجًٕعح دٔراَٛح حزكح فٙ ٚجز انثخار ضغط ،............... نذرجح انًاء ............. تستعًم

 ..................... طاقح ُٚتج انذ٘ alternateur  يُٕب

 .يختهفح انًاء تسخٍٛ حزارج اَتاج طزٚقح نكٍ انحزارٚح، انًحطح تشغٛم يثذأ تُفس تشتغم :النوويةاحملطة ج(

 (.l’uranium 235)األٔرإَٛو يادج اَشطار خالنّ يٍ ٚتى ..................... تاستعًال انُٕٔٚح انًحطح فٙ انحزارج  تُتج

  :اهلوائيةاحملطة  ( ث

تٕفٛز تتذٔرْا ٔانتٙ تقٕو  ................تستعًم ْذِ انًحطاخ انٕٓاء نتذٔٚز 

 نهًُٕتاخ. ...............انطاقح 

 

 

طاقت  المنىب العنفت

 ميكانيكيت

طاقت 

 كهربائيت

 هيدرولىكيتطاقت 

 )ضغط الماء(
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ْذِ  .......... (40KV-10) .............تعذ اَتاج انطاقح انكٓزتائٛح تتٕتزاخ  :نقل الطاقة الكهربائية: ثانيا

 ............انطاقح ثى  ...........................ْٔذا  THT .......................انٗ تٕتزاخ  ..................انتٕتزاخ تٕاسطح 

 يٍ جًٛع يحطاخ االَتاج انٗ يزكش تثادل انتٕصٛم انذ٘ ٚقٕو تذٔر تٕجّٛ ٔتٕسٚع انطاقح عهٗ انشثكح.

 التىتر ..................او  ................عبارة عن الت كهربائيت تستعمل :  احملول

 

 

 

 

 

 

نتٕسٚعّ  MT..........عُذ االقتزاب يٍ اياكٍ االستعًال ٚخفض انتٕتز انٗ تٕتز   :توزيع الطاقة الكهربائية:ثالثا 

 عهٗ انًستٕٖ انجٕٓ٘ ٔتغذٚح انًستٓهكٍٛ انكثار)انًصاَع انكثزٖ(.

 .BT ...........تهثٛح احتٛاج انًستٓهكٍٛ انصغار كانًُاسل انفزدٚح ٚكٌٕ تتٕتز  -

 

 

 

 حسة طاقح االستٓالك  ………تعذ تٕسٚع انطاقح انكٓزتائٛح تتٕتزاخ   :استهالك الطاقة الكهربائية:  ربعا

IV – تنظيم شبكة الطاقة الكهربائية: 

 MT – BT – THT -خفض التىتر –نقل الطاقت  –مصانع  –رفع التىتر  –مستهلكين صغار  –تىزيع  –: املئ الفرغاث بــ: انتاج نشاط

 


