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بطاقة الوضعية التعلمية رقم06

الموضوع :الدارة الكهربائية المستقصرة
الجزء األول :استقصار مصباح
متوسطة :أحمد زيد  -بسكرة

مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان :الظواهر الكهربائية
المقطع التعلمي الثاني :الدارة الكهربائية المستقصرة

االسنة األولى من التعليم المتوسط

مركبات الكفاءة الختامية :يحل مشكالت متعلقة بتركيب الدارات األهداف التعلمية:
الكهربائية محترما قواعد األمن و السالمة.
 المعارف و توظيفها :يوظف بعض المعارف األساسية المتعلقةباللكهرباء لوصف و تحديد الدارات الموجودة في اآلالت و في
المنزل و يعرف خطورة عدم التقيد بإرشادات األمن و السالمة.

يتعرف على حالة استقصار الدارة الكهربائية و يملها بمخطط كهربائي.
يتوقع األثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية. يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير الدارة المستقصرة -يعرف الدارة المستقصرة

 -يعرف تركيب مختلف الدارات يدويا.

المراجع و السندات و األدوات التعليمية المستعملة
 مواقع انترنبت خاصة لجلب الصور المنهاج  ،دليل األستاذ ،كتاب التلميذ ،الوثيقة المرفقة عناصر الدارة الكهربائية (محرك و مختلف المولدات الكهربائية و قاطعاتو مصباح توهج و أسالك توصيل .و صوف الحديد...

العقبات المطلوب تخطيها
 صعوبة إدراك الدارة المستقصرة و صعوبة تصور عواقب الدارةالمستقصرة :
 حوادث خطيرة كالحرائق -إتالف األجهزة الكهربائية

الجزء األول :إستقصار مستقبل كهربائي (مصباح)

تمهيد :ماذا نعني بالدارة المستقصرة؟
طبعا نعرف أن الدارة مكونة من نوعين من العناصر الكهربائية :
 المولد الكهربائي مثل :عمود كهربائي،بطارية مسطحة  ،بطارية سيارة..
 المستقبل الكهربائي مثل  :مصباح ،محرك... ،
و لهذا فاالستقصار نوعان :
 استقصار مستقبل كهربائي و نقصد به إيصال سلك ناقل بين مربطيه  ،أنظر
السند 1ب :مصباح مستقصر
 استقصار مولد كهربائي و نقصد به إيصال سلك ناقل بين قطبيه ،أنظر
سند :2مولد (بطارية سيارة  )12v،مستقصر

سند :2استقصار بطارية سيارة بواسطة مفتاح براغي كبير الحجم
نشوب شرارة و حريق

سند 1أ :المصباحان متوهجان بشكل عادي قبل
االستقصار

سند 1ب:

 L1مصباح مستقصر بواسطة السلك األزرق

زيادة توهح المصباح  L2يحتمل تلفه

وضعية جزئية :1لديك مصباحان و مولد كهربائي تم تركيبهم على التسلسل  ،وفقا للمخطط الكهربائي الموالي :
س -1بين مسار و اتجاه شدة التيار

على الشكل؟

س -2أتلف المصباح  L1فانطفأ المصباح  L2بالرغم من
أنه سليم ،كيف تجعل  L2يتوهج بدون نزع المصباح
التالف  L1من غمده؟

وضعية جزئية: 2

لديك دارة كهربائية تحتوي على مولد كهربائي داللته (  )6Vومصباحين سليمين و
متماثلين داللتهما ( ، )3Vكل العناصر مركبة على التسلسل (أنظر السند .) 1
 قبل إضافة سلك االستقصار (أي قبل توصيل مربطي المصباح  L1بالناقل األزرق في السند 1أ):
-

كان توهج المصباحان عاديا

س :1بماذا تفسر انطفاء المصباح

 L1بعد االستقصار؟ سند 1ب

س :2بماذا تفسر زيادة توهج المصباح

 L2بعد االستقصار؟ سند 1ب

اإلجابة مع إرساء المعارف
إجابة الوضعية جزءية:1
ج )1

)هي شعاع موجه يخرج من القطب الموجب للمولد و
شدة التيار الكهربائي رمزه (
يسري في السلك الناقل الكهربائي و يعبر المصباحان فيتوهجا و يكمل مساره إلى أن يصل
إلى القطب السالب ( هذا المسار خارج المولد الكهربائي)
مالحظة :إتجاه التيار الكهربائي هو اتجاه اصطالحي أي اتفق عليه علماء الفيزياء و ال
يعبر عن انتقال الدقائق الصغيرة جدا و التي سميناها اإللكترونات الحرة.
وكما رأينا سابقا اتجاه اإللكترونات الحرة يعاكس اتجاه التيار الكهربائي.

ج )2بعد تلف المصباح  L1تصبح الدارة مفتوحة و ال يسري التيار الكهربائي في الدارة ،
المصباح التالف يمكن تشبيهه بقاطعة مفتوحة.
 نقوم بإيصال سلك ناقل بين مربطي المصباح التالف  L1يمر التيار الكهربائي عبرسلك االستقصار و يواصل مساره مرورا بالمصباح  L2حتى يصل إلى القطب السالب
(و داخل المولد يواصل مساره نحو القطب الموجب ) و هكذا دواليك....
 نالحظ بعد إضافة سلك االستقصار أن الدارة أصبحت مغلقة ،و التيار يمر عبر سلكاالستقصار ،أنظر المخطط الموالي:

وهكذا نكون قد وهجنا المصباح  L2و بدون تغيير المصباح التالف L1
إجابة الوضعية جزءية:2
س :1بماذا تفسر انطفاء المصباح

 L1بعد االستقصار؟ سند 1ب

ج )1ينطفئ المصباح  L1بالرغم من أنه سليم و غير تالف ألن:
كل مستقبل كهربائي (عنصر كهربائي يستهلك الكهرباء لكي يشتغل ،مثل المحرك و
المصباح) هو معرقل لمرور التيار الكهربائي و يخفض من شدّته  ،و يشبه بالحاجز
المعرقل للسيارات في الطريق (يعبر عنه بال ّدارجة المحلية دودانة).و لهذا في حالة
وجود مسلكين أمام التيار الكهربائي فإنه يختار الطريق السهل و يتجنب الصعب.

إذا وجدت المركبة (سيارة أو دراجة أو شاحنة)
طريقا آخر بجانب الحاجز و كان لها االختيار أكيد
ستختار الطريق السهل الذي ال يكون فيه حاجز
معرقل للسرعة وأيضا لكي يحافظ السائق على
سالمة المركبة و الركاب.
 كذلك يفعل التيار الكهربائي إنه يختار
الطريق السهل الذي ال توجد به حواجز
تعرقله مثل المستقبالت الكهربائية
(مصباح،محرك)..

 بما أن الدارة مغلقة ،عندما يخرج التيار
الكهربائي من القطب الموجب (األحمر
للبطارية) وعند نهاية السلك األحمر له
االختيار بين طريقين :
 أما أن يعبر عبر السلك األسود حيث ال
توجد مقاومة تعرقله أو يعبر المصباح
وهو مستقبل كهربائي يعرقل مرور التيار
و يخفض من شدّته
 طبعا سيختار الطريق السهل الذي هو
السلك الناقل األسود و يتجنب المصباح
المعرقل.

س :2بماذا تفسر زيادة توهج المصباح

 L2بعد االستقصار؟ سند 1ب

ج )2يزداد توهج المصباح الغير مستقصر ألن:
-

قبل االستقصار

بعد االستقصار

 البطارية تغذي المصباحين بطاقة كهربائيةفيحولها المصباحان إلى إشعاع ضوئي أي
طاقة ضوئية،
 كل مصباح يستهلك نصف الطاقة المقدمةمن طرف البطارية ألنهما متماثالن.

فيحول لوحده كل
 مصباح واحد فقط متوهج ،ّ
الطاقة التي يقدمها المولد فلهذا يتوهج أكثر.

تقويم تكويني:
أيهما يشكل خطورة:
 المصباح المستقصر في دارة تحوي على أكثر من مصباح أنظر سند1ب. -أم البطارية المستقصرة أنظر سند2

الجواب:
 المصباح المستقصر أقل خطورة ألنه ال يتسبب في نشوب حرائق و ال شرارة كهربائية ،فقط
خطورته قد تكون إتالف المصباح اآلخر الغير مستقصر ألن نصيبه من الطاقة التي كان يحولها
قبل االستقصار تضاف إلى المصباح الغير مستقصر،فإذا كانت داللته أقل بكثير من داللة المولد
ففي هذه الحالة يتلف.
 بينما المولد المستقصر في السند ( 2بطارية سيارة ) تنشب شرارة كهربائية تؤدي إلى انصهار مفتاح
البراغي من الحجم الكبير في ظرف دقيقة واحدة مع تسخين البطارية وإتالفها ،مع العلم أن السبب
الرئيس للحرائق المنزلية يعود الستقصار المولد .تمعن في الصورة الموالية:
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بطاقة الوضعية التعلمية رقم06

الموضوع :الدارة الكهربائية المستقصرة
الجزء الثاني :استقصار مولد كهربائي
متوسطة :أحمد زيد  -بسكرة

مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا
الميدان :الظواهر الكهربائية
المقطع التعلمي الثاني :الدارة الكهربائية المستقصرة

االسنة األولى من التعليم المتوسط

مركبات الكفاءة الختامية :يحل مشكالت متعلقة بتركيب الدارات األهداف التعلمية:
الكهربائية محترما قواعد األمن و السالمة.
 المعارف و توظيفها :يوظف بعض المعارف األساسية المتعلقةباللكهرباء لوصف و تحديد الدارات الموجودة في اآلالت و في
المنزل و يعرف خطورة عدم التقيد بإرشادات األمن و السالمة.

يتعرف على حالة استقصار الدارة الكهربائية و يملها بمخطط كهربائي.
يتوقع األثر الذي يحدثه استقصار جزء من دارة كهربائية. يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير الدارة المستقصرة -يعرف الدارة المستقصرة

 -يعرف تركيب مختلف الدارات يدويا.

المراجع و السندات و األدوات التعليمية المستعملة
 مواقع انترنبت خاصة لجلب الصور المنهاج  ،دليل األستاذ ،كتاب التلميذ ،الوثيقة المرفقة عناصر الدارة الكهربائية (محرك و مختلف المولدات الكهربائية و قاطعاتو مصباح توهج و أسالك توصيل .و صوف الحديد...

العقبات المطلوب تخطيها
 صعوبة إدراك الدارة المستقصرة و صعوبة تصور عواقب الدارةالمستقصرة :
 حوادث خطيرة كالحرائق -إتالف األجهزة الكهربائية

الجزء الثاني :استقصار مولد كهربائي
سند : 2

سند1

 :اتجاه التيار في دارة مولدها الكهربائي مستقصر

استقصار مولد كهربائي بصوف الحديد

سند  :3القاطعة مفتوحة المولد غير مستقصر

سند  :6وضع سلك مستقيم مكشوف و يالمس سلكي الدارة

سند  :4القاطعة مغلقة المولد مستقصر

سند  :5دارة بسيطة بأسالك مكشوفة

وضعية جزئية  :1أنظر السندين  5و 6
في دارة كهربائية بسيطة مغلقة حيث المصباح متوهج و األسالك مكشوفة (غير معزولة)،
نقوم بإيصال طرفي المصباح بسلك ناقل مستقيم و مكشوف أيضا فينطفئ المصباح .
س )1كيف تفسر هذه الظاهرة؟
س )2لماذا انطفأ المصباح؟
س )3بين اتجاه لتيار الكهربائي؟

وضعية جزئية: 2
نقوم بوضع صوف الحديد بين قطبي مولد ،فيحترق صوف الحديد خالل ثوان ،أنظر
السند.2
س )1لماذا اخترنا صوف الحديد بدل السك الناقل الستقصار المولد ؟
س )2هل تتلف البطارية؟

وضعية جزئية: 3
في السندين  3و  ،4قمنا بتركيب بطارية مسطحة ( )4.5vعلى التوازي مع مصباح و
محرك كهربائي.

قبل غلق القاطعة( سند)3
س )1كم يوجد من دارة كهربائية في
الشكل؟
س )2هل يتوهج المصباح؟ و هل يشتغل
المحرك؟ و لماذا؟
س )3هل توجد خطورة في هذا التركيب؟

بعد غلق القاطعة (سند)4
س )1كم يوجد من دارة كهربائية في
الشكل؟
س )2هل يتوهج المصباح؟ و هل يشتغل
المحرك؟و لماذا؟
س )3هل توجد خطورة في هذا التركيب؟

وضعية جزئية : 4الحظ المخطط التالي :
عندما نستقصر المصباح . L3

س )1بين مسار و اتجاه التيار
الكهربائي؟
س )2هل هذه الحالة خطيرة ؟

وضعية جزئية: 5
هناك عنصر كهربائي يستعمل في الدارات الكهربائية يلعب دور صوف الحديد في
الدارة الكهربائية و يستعمل بغرض الحماية من مخاطر استقصار المولد الكهربائي.

س )1ما اسم هذا العنصر؟ و ماهو رمزه؟
س)2كيف يلعب دور صوف الحديد؟

اإلجابة مع إرساء المعارف
إجابة الوضعية الجزئية :1
س )1كيف تفسر هذه الظاهرة؟
في البداية السند  5كان لدينا دارة بسيطة و المصباح متوهج.
و بعد إضافة سلك االستقصار الذي يقطع الدارة الكهربائية البسيطة فيصبح لدينا حلقتان مغلقتان :
في هذه الحالة لما يخرج التيار الكهربائي من القطب الموجب و يصل إلى نقطة تفرع أي يجد طريقين :
 أحدهما سهل ألنه ال يوجد فيه أي مستقبل كهربائي أي بدون حواجز (دودانة بالتعبير الدارج)
و يستطيع عبوره بدون أي مقاومة .
 الطريق اآلخر يوجد به مستقبل كهربائي هو المصباح الذي يعرقل مرور التيار الكهربائي و
يخفض من شدّته.
طبعا سيختار التيار الكهربائي الطريق السهل و يواصل طريقه إلى القطب السالب لــكــن منذ
خروجه من القطب الموجب إلى غاية وصوله إلى القطب السالب (خارج المولد) لم يعبر التيار
الكهربائي على أي مستقبل كهربائي فلهذا نقول أن الدارة مولدها مستقصر و هي حالة خطيرة
تتسبب في حدوث الحريق.

س )2لماذا انطفأ المصباح؟
 -ينطفىء المصباح ألن التيار الكهربائي ال يعبر عليه.

س )3بين اتجاه التيار الكهربائي؟
اتجاه التيار الكهربائي خارج المولد من القطب الموجب إلى القطب السالب ،كما هو ممثل بشعاع في السند :1

إجابة الوضعية الجزئية :2
س )1لماذا اخترنا صوف الحديد بدل السك الناقل الستقصار المولد ؟ و هل تتلف البطارية؟

احتراق صوف الحديد في الهواء

بداية ما هو صوف الحديد ؟ هو قطعة تشبه الصوف و مصنوعة من أسالك حديدية رقيقة وخفيفة مثل
خيوط الصوف و تستعمل في التنظيف وخاصة غسل األواني في المطبخ و هي سهلة االشتعال و الحرق
ويلعب بها األطفال أيام عيد المولد النبوي و تسمى بالعامية السينيال ،أنظر الصورة.
اخترنا صوف الحديد ألنه سريع االشتعال و االحتراق  ،و لما يحترق بفعل شدة التيار الكبيرة في الدارة
المستقصر مولدها فيحترق صوف الحديد بسرعة و تصبح الدارة مفتوحة وال تتلف البطارية ..

إجابة الوضعية الجزئية :3
قبل غلق القاطعة( سند)3

س )1كم يوجد من دارة كهربائية في
الشكل؟
يوجد دارتان كهرائيتان ممثلتان باللون
األخضرو األصفر ألن التركيب على
التوازي .

بعد غلق القاطعة (سند)4

س )1كم يوجد من دارة كهربائية في
الشكل؟
بعد غلق القاطعة يوجد دارة واحدة والمولد
أصبح مستقصرا

س )2هل يتوهج المصباح؟ و هل يشتغل
المحرك؟ و لماذا؟
نعم يتوهج المصباح و يدور المحرك ألن
التيار الكهربائي يعبر عليهما.
س )3هل توجد خطورة في هذا التركيب؟
ال توجد خطورة ألن القاطعة مفتوحة و
المولد غير مستقصر.

س )2هل يتوهج المصباح؟ و هل يشتغل
المحرك؟و لماذا؟
ال يتوهج المصباح و ال يدور المحرك ألن
التيار الكهربائي ال يعبر عليهما.
س )3هل توجد خطورة في هذا التركيب؟
بما أن المولد مستقصر هناك خطورة
سخونة األسالك و البطارية مع نشوب
شرارة و حريق

إجابة الوضعية الجزئية :4
س )1بين مسار و اتجاه التيار الكهربائي؟
مسار التيار الكهربائي من القطب الموجب إلى السالب خارج المولد مبين باللون األحمر

س )2هل هذه الحالة خطيرة ؟
من بداية خروج التيار من القطب الموجب للمولد الكهربائي و إلى غاية رجوعه إلى
القطب السالب و هو لم يعبر على أي مستقبل كهربائي لهذا نقول أن المولد مستقصر و
هذه الحالة خطيرة ألنه قد ينجم عنها شرارة كهربائية و تسخين األسالك الناقلة و قد
ينتج حريق.

إجابة الوضعية الجزئية :5
س )1ما اسم هذا العنصر؟ و ماهو رمزه؟هذا العنصر الكهربائي يسمى الصهيرة أو المنصهرة أنظر الصورة:

و يتكون من طرفين مصنوعين من مادة ناقلة و أنبوب زجاجي و يربط بين الطرفين
الناقلين سلك رقيق ناقل مصنوع من مادة الرصاص و لما تزيد شدة التيار نتيجة الستقصار
المولد فإن الصهيرة تنصهر نتيجة ألرتفاع درجة الحرارة و تصبح الدارة مفتوحة وهكذا
نتفادى مخاطر الحريق المحتملة و نتفادى أيضا إتالف المولد الكهربائي.
و تلعب الصهيرة دور صوف الحديد كما رأينا سابقا.
رمز الصهيرة و موضعها في الدارة (هي مستطيل صغير يعبره السلك الناقل) أنظر الشكل
الموالي:

تقويم تحصيلي:
في الدارة الموالية حدث تماس بين السلكين الناقلين في مكانين مكشوفين (بدون عازل ) فهل
يتوهج المصباح؟ و هل هذه الحالة خطيرة؟

رابط فيديو يشرح دور الصهيرة في الدارة الكهربائية:

https://youtu.be/-2ZU2BWPT7s

