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  التمييز بني التيار الكهربائي املستمر   - 14

  والتيار الكهربائي املتناوب

 بطاقة التلميذ

 14ع م  

 
 :مقدمة  -1 

 

العناصر الكهربائية  وفقيتم ي املتناوب أو التيار الكهربائي املستمر إن استعمال التيار الكهربائ       

 ؟  التيار الكهربائيمع نوع لوك بعض العناصر الكهربائية املوصلة يف الدارة، فما هو س

 

 : الوسائل املستعملة  - 2

 Lذاتيتها وشيعة ؛    R مقاومته ي؛  ناقل أوم( متناوبالمستمر وال)للتوتر  انمولدان كهربائي      

 .hRأسالك التوصيل ؛ قاطعة ؛ معدلة ؛  Cمكثفة سعتها  ؛  r الداخلية ومقاومتها

 .مبير مترأراسم اهتزاز مهبطي ؛ فولط متر ؛       

 

 : خطوات العمل - 3

 . حالة دارة تحتوى مقاومة: 1 تجربة

 .الدارة مغّذاة بتيار كهربائي مستمر . أ
 :كهربائية المقابلة ق الدارة الحق   -
 

  Uقيمة التوتر أثم اقر Rh المعدلةقيمة مقاومة ر في غي   -

   .مبير مترعلى األ Iعلى الفولط متر وشدة التيار 

 :تي ثم اكملهن النتائج في الجدول اآلدو   -

 

U(V)    

I(A)    

U/I (V/A)    

 

 ماذا تستنتج؟ -

 د العالقة التي تربط التوتر بشدة التيار؟حد   -

 

 .الدارة مغّذاة بتيار كهربائي متناوب . ب

 .ق الدارة الكهربائية السابقةحق   -

 مبير متر على اضبط كل من الفولط متر واأل -

 .  الوضع المتناوب

  ثم اقرأ قيمة التوتر Rhالمعدلة قيمة مقاومة ر في غي   -

   .مبير مترعلى األ المنتجة على الفولط متر وشدة التيار المنتج

 :تي ثم اكملهالجدول اآل دّون النتائج في -
 

Ueff (V)    

I eff (A)    

U eff /I eff (V/A)    

 

 

R 

A
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V
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 ماذا تالحظ؟ -

 ؟المنتجةبشدة التيار المنتجما هو شكل العالقة التي تربط التوتر -

 ماذا تالحظ؟. قارن النسبتين المعنيتين في الجدولين -

 .)مثالHz0111إلى  Hz01 من) إلشارة المولد  fر بشكل تدريجي التواتر غي   -

 ؟ f النسبة تتعلق بالتواتر U eff /I eff  ماذا تالحظ؟ هل -

كيف تتصرف المقاومة عند مرور كل من التيار الكهربائي المستمر والتيار الكهربائي المتناوب؟  -

 .لعل  

 

 .وشيعةحالة دارة تحتوى : 2 تجربة

 .الدارة مغذاة بتيار كهربائي مستمر -أ      

 :بائية المقابلةق الدارة الكهرحق   -

 ثم اقرأ في كل  Rhالمعدلة قيمة مقاومة ر في غي   -

  Iعلى الفولط متر وشدة التيار  Uمرة قيمة التوتر 

   .على االمبير متر

 :تي ثم اكملهن النتائج في الجدول اآلدو   -

 

U(V)    

I(A)    

U/I (V/A)    

 

 ماذا تالحظ؟ -

 وتر الكهربائي بشدة التيار المار في الدارة؟ما هو شكل العالقة الرياضية التي تربط الت -

 .rاستنتج مقاومة الوشيعة  -

 

 .الدارة مغّذاة بتيار كهربائي متناوب -ب

  .مع تغذيتها بتوتر كهربائي متناوب ق الدارة الكهربائية السابقةحق   -

 .مبير متر على الوضع المتناوب لقياس القيم المنتجةاضبط كل من الفولط متر واأل -

 :جدول المواليالالخطوات السابقة مدونا النتائج في  نفس كرر -

 

Ueff (V)    

I eff (A)    

U eff /I eff (V/A)    

 

 نفس القيمة؟ U eff /I eff  ماذا تالحظ؟ هل للنسبة -

 ، كيف تتغير النسبة I eff وشدة التيار  U effماذا يحدث للتوتر  .ادخل في الوشيعة نواة حديدية -

     U eff /I eff ؟ 

 .)مثالHz0111إلى  Hz01 من) إلشارة المولد fر بشكل تدريجي التواتر غي   -

 ؟ fتتعلق بالتواتر  U eff /I eff  ذا تالحظ؟ وهل النسبةما -

كيف تتصرف الوشيعة في الدارة الكهربائية عند مرور كل من التيار الكهربائي المستمر والتيار  -

 .ل؟ عل   U eff /I eff  الكهربائي المتناوب؟ بماذا تتعلق النسبة

 

 

L ,r 

A

 
Rh 

V

 

K 
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 .مكثفةحالة دارة تحتوى : 3 تجربة

 .الدارة مغذاة بتيار كهربائي مستمر - أ      

 :ق الدارة الكهربائية المقابلةحق   -

 ماذا تالحظ ؟ .غلق القاطعةأ -

 ماهو تصرف المكثفة ؟ -

 

 .الدارة مغّذاة بتيار كهربائي متناوب -ب 

 .ق الدارة الكهربائية السابقةحق   -

 .مبيرمتر على الوضع المتناوب لقياس القيم المنتجةضبط كل من الفولط متر واألا -

 المنتجة على الفولط متر وشدة التيار المنتجثم اقرأ قيمة التوتر Rhالمعدلة قيمة مقاومة ر في غي   -

 .  مبير مترعلى األ

 : تي ثم اكملهن النتائج في الجدول اآلدو   -

 

Ueff (V)    

I eff (A)    

U eff /I eff (V/A)    

 

 ماذا تالحظ؟ -

طرفي المكثفة بشدة بين  المنتج ما هو شكل العالقة الرياضية التي تربط التوتر الكهربائي  -

 ؟المنتجالتيار

ذا تالحظ؟ وهل ما. )مثالHz0111إلى  Hz01 من) إلشارة المولد fر بشكل تدريجي التواتر غي   -

 . fتتعلق بالتواتر  U eff /I effالنسبة 

 .م تفسيرا لذلكيف كان تصرف المكثفة في التيار المتناوب؟ قد  ك -

 

 : خالصة

 .(3 ؛2 ؛0)نتائج التجريبية السابقة جدوال تلخص فيه ال انشئ  -     
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