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La tension électrique 

 

 :1تمرين  

. تستقز  Uتدرٌجح تىتزا  011نقٍس تىاسطح فىنطمتز ٌحتىي عهى 

 .30Vنما نستعمم انعٍار  42اإلتزج عند انتدرٌجح 

 انًقبس . Uأٔجد انزٕرس  (0

 أحست االزرٛبة انًطهق ، ٔأعظ رأطٛس قًٛخ انزٕرس . (2

 .أحست االزرٛبة انُسجٙ نهقٛبس.2َعطٙ فئخ انجٓبش ْٙ   (3

 :2تمرين  

 .نعتثز اندارج انكهزتائٍح انممثهح جانثه 

َسزعًم  UDEنقٛبس انزٕرس  (0

 051فٕنطًزسا ٚحزٕ٘ يُٛبؤِ عهٗ 

 15Vردزٚجخ عُد اسزعًبل انعٛبز 

رسزقس إثسح انفٕنطًزس عهٗ 

  120انزدزٚجخ 

ثٍٛ زثظ انفٕنطًزس عهٗ  .أ 

 انشكم .

 . UDEأٔجد قًٛخ  .ب 

عُد اسزعًبل انحسبسٛخ  UBCَسزعًم كبشف انزرثرة نقٛبس انزٕرس  (2

، رُزقم انجقعخ انضٕئٛخ عهٗ انشبشخ َحٕ  SV=2V/divانسأسٛخ 

  2cmاألعهٗ ثًسبفخ 

 ثٍٛ زثظ كبشف زاسى انزرثرة عهٗ انشكم . .أ 

 . UBCأٔجد قًٛخ  .ب 

 . ثعد رًثٛم انزٕرساد فٙ اندازح . UABاسزُزج قًٛخ انزٕرس  (3

ثبألزض ثٕاسطخ سهك ذ٘ سًك كجٛس. أٔجد  Eَسثظ انُقطخ  (4

 . A  ،B  ،C  ،D  ٔEانجٕٓد انكٓسثبئٛخ نهُقظ 

 :3تمرين  

نستعمم فً اندارج انممثهح فً 

 D1انشكم جانثه ثنائٍاخ انقطة 

مماثهح . نقٍس  D3و D2و

 .UFE=12Vانتىتز 

اسزُزج يعهال جٕاثك قًٛخ  (0

ٔ  UPNكم يٍ انزٕرسٍٚ 

UAC. 

يسرجطخ ثٓٛكم  Cانُقطخ  (2

 F  ٔEجٓدْب يُعدو . اسزُزج انجٓد انكٓسثبئٙ فٙ انُقظ انزبنٛخ :

ٔCٔB  : َٙعط.UAB=6V 

  UBCثسهك انسثظ . حدد انزٕرس  ABَعٕض ثُبئٙ انقطت  (3

 . UFEثٍٛ كٛفٛخ زثظ انفٕنطًزس نقٛبس انزٕرس  (4

، يب انقًٛخ انزٙ ٚشٛس إنٛٓب انفٕنطًزس ثبنُسجخ  20عٛبز ثبسزعًبل ان (5

 ردزٚجخ 100نًُٛبء ٚحزٕ٘ عهٗ 

 :4تمرين  

نعتثز انتزكٍة انتجزٌثً انممثم 

جانثه . حٍث نضثط راسم 

انتذتذب عهى انحساسٍح انزأسٍح 

SV=5V/cm . 

يب انزٕرس انر٘ ٚقٛسّ زاسى  (0

 انزرثرة ؟

. يب  h=2,4cmٚظٓس عهٗ زاسى انزرثرة خظ ضٕئٙ عهٗ ازرفبع  (2

 قًٛخ انزٕرس انًقبس .

 َعكس يسثطٙ انًٕند ، يبذا رشبْد عم زاسى انزرثرة فٙ ْرِ انحبنخ  (3

أزسى رجٛبَزٍٛ  جدٚدرٍٛ  ، ٔيثم عهٛٓب كٛفٛخ زثظ زاسى انزرثرة  (4

 . UACٔ انزٕرس  UBAنًعبُٚخ انزٕرس 

 :5تمرين  

تىتزا جٍثً تٍن مزتطً راسم انتذتذب فنحصم  GBFنطثق تىاسطح 

 SV=2V /div.عند استعمال انحساسٍح انزأسٍح  أسفههعهى انمنحنى 

 Sh=2ms/divو انحساسٍح األفقٍح 

 نهزٕرس انجٛجٙ . Ueffٔانقًٛخ انفعبنخ  Umaxحدد انقًٛخ انقصٕٖ  (0

 . Nٔاسزُزج انزسدد  Tأحست اندٔز  (2

 

 :6تمرين  
 ارج انكهزتائٍحنعتثز اند

 انتانً : انمثٍنح فً انشكم

 UBCنقٍاس انتىتز 

نستعمم راسة انتذتذب، 

عند استعمال انحساسٍح 

 SV=2V/cmانزأسٍح 

تنتقم انثقعح)أو انخط(  

انضىئٍح نحى األسفم  

 .  5cmب

 عهٗ انزجٛبَخ . UBCيثم انزٕرس  (0

 ثٍٛ عهٗ انزجٛبَخ كٛفٛخ زثظ كبشف انزرثرة . (2

 . UBCأٔجد قًٛخ انزٕرس  (3

فًب ْٙ قًٛخ انزٕرس  UAB=UCD=-55Vإذا عهًذ أٌ انزٕرس  (4

UPN. 
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