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 L3 و املصباح  L2عنصري  تحكم للتحكم �� املصباح 

 

دخل مصطفى إلى البیت فوجد أخاه الصغیر یلعب بسیارتین كھربائیتین تتحركان على مدرج معین
إضافة حامل ثاني الستعمالھما معا في ملتقى الطرق بالمدرجأنجز المطلوب وأراد . ضعھ على المدرجیل) 

 ارسم تبیانة تركیب دارة لتلبیة طلب أخ مصطفى
 بین أن التبیانة المقترحة  من طرف مصطفى خاطئة

 و على ألوان المصابیح 1

  وضح كیفیة اشتغال الحاملین معا

أتمم الجمل التالیة بما یناسب  .1

�س�� �جسام ال�� �سمح بمرور التيار  -

مصباح بمر�طي مصباح آخر �� دارة ك�ر�ائية فان املصباح�ن مركبان ع�� عند ر�ط مر�طي  -

ع��عند إتالف أحد املصابيح املركبة  -

للتيار ........................................ال�واء  -

يمر التيار الك�ر�ا�ي املستمر �� الدارة الك�ر�ائية ال�سيطة من القطب  -

نعتبر الدارة الكھربائیة  الممثلة في الرسم جانبھ .2

a(  أسفلھ امأل ا��دول 

b( ما �و العنصر الالزم للتحكم �� فتح و غلق الدارة؟

c( مثل �ذه الدارة  بت�يانة اصطالحية �� ا��الت�ن

d( - عنصر التحكم مغلق 
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في التركیب التالي تضيء كل المصابیح بصفة عادیة
مع العمود ؟  L4و L1كيف ركب املصباحان  )1

فيما بي��ما ؟ L3و L2كيف ركب املصباحان  )2

مع العمود؟ L2 وL3كيف ركب املصباحان  )3

ماذا يحدث للمصابيح �خرى ؟ L1تالف املصباح إ�عد )4
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ماذا يحدث للمصابيح �خرى ؟  L2تالف املصباح إ�عد )5
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مثل ع�� ت�يانة الدارة السابقة القطب املوجب و السالب للعمود، و من�� التيار الك�ر�ا�ي املار ف��ا )6

عنصري  تحكم للتحكم �� املصباح K3 وK2 الت�يانةاضف إ��  )7

دخل مصطفى إلى البیت فوجد أخاه الصغیر یلعب بسیارتین كھربائیتین تتحركان على مدرج معین
) برتقالي - أحمر - أخضر(المرور

  منك المساعدة
ارسم تبیانة تركیب دارة لتلبیة طلب أخ مصطفى .1
بین أن التبیانة المقترحة  من طرف مصطفى خاطئة .2
1باعتمادك على الوثیقة  .3

وضح كیفیة اشتغال الحاملین معا 
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