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ملخص وتماريه الميدان األول

يف الفيزياء
ًَدص غاٌَ ٚٚايف يًدزٚع ٚمتاز ٜٔتطبٝك ١ٝملٝدإ ايهٗسبا٤
أعداد  :األضتاذ بٔ أعُاز ٠إبساِٖٝ
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 ايداز ٠ايهٗسبا ١ٝ٥ايبطٝط ٖٞ: ١ضًطً ١غري َٓكطع ١يعٓاصس نٗسباٚ، ١ٝ٥حتت ٟٛعًَٛ ٢يد ٚاذد عً ٢االقٌ . عٓاصس ايداز ٠ايهٗسبا ١ٝ٥ايبطٝط:١تتهَٛ: َٔ ٕٛيد نٗسباَ ،ٞ٥صباح أ ٚحمسى ،قاطعٚ، ١تستبط ببعطٗاايبعض عً ٢غهٌ ذًك. ١

 -يتػػ ٌٝداز ٠نٗسبا ١ٝ٥جيب إٔ ته ٕٛايكاطعَ ١ػًكٚ ١جيب إٔ تطِ َٛيدا ٚاذدا عً ٢األقٌ .

 ايداز ٠ايهٗسباَ ١ٝ٥فتٛذ ١إذا ناْت ايكاطعَ ١فتٛذ. ١ ايداز ٠ايهٗسباَ ١ٝ٥ػًك ١إذا ناْت ايكاطعَ ١ػًك. ١ يًُصباح ايهٗسباَ ٞ٥سبطإ َتُاثالٕ . املٛيد ايهٗسبا ٖٛ : ٞ٥نٌ عٓصس نٗسباٜ ٞ٥صٚد ايداز ٠بايطاق ١ايهٗسباٚ ١ٝ٥ي٘ قطبإ غري َتُاثالٕ  .اذدُٖاَٛجب (ٚ)+األخس ضايب (.)-
ْطُ ٞاملٛاد اييت تطُح مبسٚز ايهٗسبا ٤بايٓٛاقٌ ايهٗسباٚ ١ٝ٥اييت التطُح مبسٚز ايهٗسبا ٤بايعٛاشٍ ايهٗسبا. ١ٝ٥
متجٌ ايدازات ايهٗسبا ١ٝ٥خبطط تطتعٌُ ف ٘ٝايسَٛش ايٓظاَ ١ٝيًعٓاصس ايهٗسبا ١ٝ٥املطتعًُ ١نُا متهٓٓا َٔ
تسنٝب دازات إْطالقا َٔ خمططاتٗا

 -ميهٔ غسح َاجيس ٟيف ايدازات ايهٗسبا ١ٝ٥باضتعُاٍ ايُٓٛذد ايدٚزاْ ٞيًتٝاز ايهٗسباٞ٥

ايتٝاز ايهٗسبا: ٞ٥ميجٌ احلسن ١االمجاي ١ٝيًدقا٥ل املاد١ٜاملصباح  ٖٛ:عٓصسنٗسباٚ ٞ٥ظٝفت٘ ايتٖٛخ ٚايهػف عٔ َسٚز ايتٝاز ايهٗسبا ٞ٥ي٘ َسبطإ َتُاثالٕ ْاقالٕيًهٗسبا ٤ايعكب ايفتري ٚاملسنصُٖٚ ٟا َتصالٕ بطسيف ضًو ايتٓػطنت ٜٚفصٌ بُٗٓٝا مباد ٠عاشي. ١

 -ملصباح ايتٖٛخ دالي ، ١جيب َساعاتٗا عٓد إضتعُاي٘ .
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 يًُٛيد ايهٗسبا ٞ٥دالي ١هلا أُٖ ١ٝيف اغتعاٍ . يتٖٛخ املصباح تٖٛحا عادٜا جيب إٔ ته ٕٛداليت٘ َتٓاضبَ ١ع دالي ١املٛيد -تتػهٌ ايداز ٠ايهٗسبا ١ٝ٥عً ٢ايتطًطٌ َٔ ذًكٚ ١اذد ٠تطِ املٛيد.

 تطِ ايداز ٠ايهٗسبا ١ٝ٥عً ٢ايتفسع عد ٠ذًكات ٚ.ميهٔ يًعٓاصس ايهٗسبا ١ٝ٥إٔ تػتػٌ بصفَ ١طتكً ١عٔبعطٗا ايبعض .

 -ايسبط املدتًط ٜطِ ايسبط عً ٢ايتطًطٌ ٚايسبط عً ٢ايتفسع َعا.

 يًترهِ يف اإلضاَ َٔ ٠٤هاْني خمتًفني (َتباعدْ )ٜٔطتعٌُ تسنٝب ايداز ٠ايداز َٔ ٠ايٓٛع (ذٖاب-إٜاب) -ايكاطع ١ذٖاب-إٜاب ٖ ٞقاطعَ ١صدٚج ١هلا ثالثَ ١سابط

االضتكصاز :عٓدَا ْٛصٌ ضًها ْاقال بني طسيف عٓصس ايهٗسبا، ٞ٥حيدث حيدث اضتكصاز. ٠
يف داز ٠نٗسبا ١ٝ٥عً ٢ايتطًطٌ :اضتكصاز أذد عٓاصسٖا الٜتطبب يف فتح ايداز ٠ايهٗسبا. ١ٝ٥
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يف داز ٠نٗسبا ٞ٥عً ٢ايتفسع:اضتكصاز أذد عٓاصسٖا ٜؤد ٟإىل إضتكصاز ايعُٛد ايهٗسباٚ ٞ٥عدّ إغتػاٍ بك١ٝ
ايعٓاصس ايهٗسبا. ١ٝ٥

 يف داز ٠نٗسبا ١ٝ٥بطٝط ،١إضتكصاز ايعٓصس املٛصَ ٍٛع ايعُٛد ٜؤد ٟإىل اضتكصاز ايعُٛد ايرٜ ٟطدٔ ٜٚعسضيًتًف .

آثاز اضتكصاز ايداز ٠ايهٗسبا:١ٝ٥
 إزتفاع دزج ١ذساز ٠األضالى ٚإْصٗازٖا . ذدٚث غساز ٠نٗسباْٚ ١ٝ٥ػٛب ذسا٥ل .تًف أ ٚضد ١ْٛايعٓصس املطتكصس َجٌ املٛيد .
يتحٓب خطٛز ٠ايداز ٠املطتكصس ٠جيب :
تػًٝف أضالى ايتٛص ٌٝبعاشٍ نٗسبا. ٞ٥ٚضع َٓصٗس ٠يف ايداز ٠ايهٗسبا ١ٝ٥حلُا ١ٜاألجٗص٠حلُا ١ٜاألغداص ٚاألجٗص ٠يف املٓصٍ َٔ نٌ خطس نٗسبا، ٞ٥جيب تسنٝب :
َٓ -صٗسٚ ٠قاطع نٗسباٜ، ٞ٥طُح بكطع ايتٝاز ايهٗسبا ٞ٥يف نٌ املٓصٍ عٓد ايطسٚز.٠
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ايتُس: 01 ٜٔ

 ضِ ايسَٛش ايٓظاَ ١ٝاملٛضر ١باجلد ٍٚاضفً٘؟

ايتُس: 02 ٜٔ
عٓد غًل ذاي ١املصباح L1
ذاي ١املصباح L2
ْٛع ايسبط
ايتُس: 03 ٜٔ

A

B

أثٓا ٤تصفح فاطُ ١جملً ١عًُ ،١ٝيفت اْتباٖٗا تسنٝب يدزا ٠بطٝط ١عٓاصسٖا (عُٛد نٗسباَ ،ٞ٥صباح تٖٛخ ،اضالى تٛص،ٌٝ
قاطع ١ايتٝاز ايهٗسبا ،)ٞ٥فكسزت حتكٝل ٖر ٙايدزا ٠ايهٗسبا .١ٝ٥يهٔ عٓدَا اغًكت ايداز ٠ايهٗسبا ،١ٝ٥مل ٜهٔ تٖٛخ املصباح
عادٜا ،عًُا اْٗا اضتعًُت بطاز ١ٜاعُد ٠داليتٗا (  4.5فٛيط)َ ٚ ،صباح داليت٘ (12فٛيط).
 .1يف زأٜو ملاذا مل ٜتٖٛخ املصباح تٖٛحا عادٜا؟
َ .2ا اير ٟجيب عً ٢غُٝا ٤فعً٘ يٝتٖٛخ املصباح تٖٛحا عادٜا؟
 .3ازضِ املدطط ايهٗسبا ٞ٥يًداز ٠اييت ٜتٖٛخ فٗٝا املصباح عادٜا؟
ازادت فاطُ ١اضافَ ١صباح ثإ مماثٌ يًُصباح األ (12v) ٍٚيدازتٗا ،فاذتازت يف طسٜك ١تسنٝب٘ يترصٌ عً ٢تٖٛخ عادٟ
يًُصباذني َعا (عً ٢ايتطًطٌ اّ عً ٢ايتفسع).
 .4مب تٓصرٗا ٌٖ ،تسنب٘ عً ٢ايتطًطٌ ،اّ عً ٢ايتفسع؟
 .5ازضِ املدطط ايهٗسبا ٞ٥هلر ٙايداز ٠اجلدٜد.٠

ايتُس: 04 ٜٔ
طًب األضتاذ َٔ ايتالَٝر متج ٌٝتسنٝب ١نٗسبا ١ٝ٥إلغعاٍ َصباح  ،فهاْت ايٓتا٥خ ناآلت ٞأْظس ايٛثٝك١

 )1ع َٔ ،ّٔٝبني األغهاٍ ايجالث ١يف ايٛثٝك ١املكابً،١
ايتُج ٌٝايصرٝح َع تربٜس اإلجاب.١

 )2بعد ْٗا ١ٜاختٝاز ايرتنٝب ايصرٝح تفرص األضتاذ

دالي ١املصباح فهاْت  ٚ 12vدالي ١املٛيد . 1.5 v
أ  ٌٖ -املٛيد ٜصًح يتػػ ٌٝاملصباح بػهٌ عادَ ( ٟكب ) ٍٛ؟
ب -قدّّ تفطري ًا عًُٜٛ ٞضح ذيو .
ايتُس: 05 ٜٔ
ٜسٜد أذد ايتالَٝر ايترهِ يف َصباذني َٔ َهاْني خمتًفني :
أ)َ -اْٛع ايسبط املٓاضب بني املصباذني ؟ ...............................
2
ب)َ -اْٛع ايداز ٠املطتعًُ ١؟ ...............................
د)َ -اٖ ٛعدد ايكٛاطع املطتعًُ ١؟ ..........................
د)َ -اْٛع نٌ قاطع ١؟ .............................
ٖـ) أزضِ خمطط هلر ٙايداز. ٠
ايتُس : 06 ٜٔأنٌُ اجلد ٍٚبٛضع عالَ )×( ١أَاّ اخلاص ١ٝايهٗسبا ١ٝ٥يهٌ َاد. ٠
ايصٜت ايٛزم املك ٣ٛايسصاص
اهلٛا٤
املاد ٠اخلٌ َاَ ٤كطس َا ٤ايبرس ايٓراع
ْاقٌ
عاشٍ

1

اخلػب
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ايتُس: 07 ٜٔ
ضع عالَ (x) ١يف اخلاْ ١املٓاضب ١الغتعاٍ ايصباح عادٜا؟
دالي ١املٛيد
1.5V
6V
8.5V
4.3V

َ1.5Vصباح

َ4.5Vصباح

َ6Vصباح

َ9Vصباح

ايتُس:08 ٜٔ
متعٔ جٝدا إىل ٖر ٙايداز ٠ثِ إَال ٤اخلاْات بٛضع ايهًُات املٓاضب ١ايتاي: ١ٝ
« الٜتٖٛخ – ٜتٖٛخ ٜ -ػتػٌ – الٜػتػٌ »
K1
َفتٛذ١
َػًكـ١
َفتٛذ١
َػًكـ١

K2
َفتٛذ١
َفتٛذ١
َػًكـ١
َػًكـ١

L1

L2

M

ايتُس: 09 ٜٔ

أزادت ْطس ٜٔزضِ  ٚإنُاٍ خمطط ايداز ٠فستبت ايعٓاصسايهٗسبا ١ٝ٥املطتعًُ ١نُا ٖٛ
َٛضح يف ايػهـٌ املكابٌ .

 -1أنٌُ ٖرا املدطط (داخٌ اإلطاز).
ْٛ -2ع ٖر ٙايداز:ٖٞ ٠
ايتُس:10 ٜٔ
أٖدت ٚايدتو ألخٝو مبٓاضب ١عٝد َٝالد ٙيعب ١ضٝاز ٠تػتػٌ بعُٛد ( . ( 4,5V
أزاد أخٛى تػػًٗٝا فكاّ برتنٝب ايعُٛد ٚأغًل ايكاطع ،١يهٓ٘ الذظ إٔ اذد َصابٝرٗا األزبع١
مل ٜط ٤ٞبُٓٝا مل تتػري أإلضا ٠٤ايعاد ١ٜيًُصابٝح األخس .٣فطًب َٓو بعض ايتٛضٝرات.
 )1ذدد ْٛع ايرتنٝب املعتُد يف يعب ١ايطٝازَ ٠عًال جٛابو ؟
 )2أذنس عٓاصس ايطًطً ١املٛصً ١يًُصباح ؟
 )3فطس ألخٝو بٛاضط ١خمطط ضبب اضتُساز إضا ٠٤املصابٝح ايجالث زغِ إتالف املصباح ايسابع ؟
ايتُسْ : 11 ٜٔعترب ايرتنٝب ايهٗسبا ٞ٥املُجٌ يف ايػهٌ  2املكابٌ:
َ )1اٖ ٛدٚز ايعُٛد  ٚاملصباح ٜٔيف ٖرا ايرتنٝب (غهٌ)2؟
َ )2اْٛع ايسبط يف ايداز ٠ايهٗسبا ١ٝ٥؟
َ )3اذاحيدث إذا اذرتم اذد املصباذني ؟
ايتُسٜ :12 ٜٔتطًب تػػ ٌٝيعب ١نٗسبا ١ٝ٥تٛتسا قُٝت٘ ، 6Vيدٜٓا أضالى َٛصًٚ ١ضت ١أعُدَ ٠تُاثً ١تٛتسٖا
).( 1,5Vيتػػٖ ٌٝد ٙايًعب١
/ 1اقرتح ايٛضا ٌ٥املعتُد ٠الدماش ٖدا ايرتنٝب
 /2اقرتح تسنٝبا َالُ٥ا يتػػٖ ٌٝد ٙايًعب١
ايتُس:13 ٜٔ
قاّ امحد زفك ١أصدقا ٘٥خالٍ إذد ٣احلصص بإدماش تسنٝب نٗسباٜ ،ٞ٥تهَٔ ٕٛ
َصباح ،قاطع ، ١عُٛد ٚأضالى ايسبط فالذظ عدّ إغتػاٍ املصباح .فتطا ٍ٤عٔ ايطبب ؟
 -1أذنس أِٖ األعطاب ايهٗسبا ١ٝ٥اييت قد تٛجد يف ٖرا ايرتنٝب ؟
 -2إقرتح عً ٢أمحد ٚض ١ًٝمتهٓ٘ َٔ ايتعسف عًٖ ٢را ايعطب ؟
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ايتُس: 14 ٜٔ
تته ٕٛداز ٠نٗسبا َٔ ١ٝ٥قاطعَ ١ػًك ٚ ١ثالثَ ١صابٝح َ L3ٚ L2 ٚ L1تػابَٗ ٚ ١سنب ١عً ٢ايتٛايَ ٞع املٛيد :
 )1ازضِ خمطط ايداز ٠ايهٗسبا ١ٝ٥؟
َ )2جٌ عً ٢ايداز ٠طسٜك ١اضتكصاز املصباح  L2؟
َ )3اذا حيدث إلضا ٠٤املصباذني ؟
 )4نٝف ميهٔ محاٜتُٗا َٔ ايتًف ؟
ايتُس: 15 ٜٔ
بعدَا ٚدع ضعٝد ٚايد ٙاير ٟاْطًل َتٛجٗا يًعٌُ يف ايصباح ايبانس ،عًَ ٢جٔ ضٝازت٘ ،الذظ إٔ أذد املصابٝح
اخلًف ١ٝيًطٝاز ٠ال ٜط ٤ٞزغِ إضا ٠٤املصباح األخس.
 )1ضاعد أمحد يف تفطري ملاذا ٜبك ٢أذد املصباذني َػتػال زغِ تعطٌ املصباح االخس؟
َ )2جٌ مبدطط تٛضح نٝف ١ٝزبط املصباذني َع بطاز ١ٜايطٝاز ٠يف ايداز٠؟
ايتُس:16 ٜٔ
يف ايرتنٝب ايتاي ٞتط ٤ٞنٌ املصابٝح بصف ١عاد.١ٜ
 )1نٝف زبط املصباذإ َ L4ٚ L1ع ايعُٛد ؟ عًٌ جٛابو
 )2نٝف زبط املصباذإ  L3ٚ L2فُٝا بُٗٓٝا ؟
 )3نٝف زبط املصباذإ َ L2 ٚ L3ع ايعُٛد؟ عًٌ جٛابو

L4

L2

L1

L3

 )4بعد إتالف املصباح َ L1اذا حيدث يًُصابٝح األخس ٣؟ عًٌ جٛابو
ايتُس:17 ٜٔ
أثٓا ٤تٛاجدى َع أصدقا٥و يف خم ، ِٝاْكطع ايتٝاز ايهٗسبا ٞ٥عٔ خُٝتني ْتٝح ١عطب نٗسباٚ، ٞ٥إلعاد٠
إضا٤تُٗا اقرتح نس ِٜتسنٝبا نٗسباٝ٥ا َعٓٝا ٚذيو باضتعُاٍ بطاز ١ٜضٝازَ ٚ ٠عدات تٛجد بصٓدٚقٗا  .بعد
االْتٗا َٔ ٤عًُ٘  ،أض٦ٝت خٚ ١ُٝاذد ٠فكط  ،فكاّ بٛضع املصباح األَ ٍٚهإ املصباح ايجاْٚ ٞايعهظ  ،فأض٦ٝت
اخل ١ُٝايجاْ ١ٝفكط ،فتطا ٍ٤عٔ َد ٣صر ١تسنٝب٘  .تدخٌ مسري قا٥ال  :أقرتح عًٝهِ تسنٝبا بدٜال  ،يهٓ٘
تفاجأ بعدّ إضا ٠٤اخلُٝتني َعا  .تعحب أصدقاؤى يألَس ،فتدخًت إلعطا ٤تٛضٝرات.
-

ٚثٝك: ١املعدات املتٛفس٠

ثالثَ ١صابٝح َٔ ف 12V ١٦أذدٖا َتًف
أضالى ايتٛص ٌٝايهٗسباٞ٥
بطاز ١ٜايطٝاز45A( ٠؛)12V
َاضهإ نٗسباٝ٥إ
قٛاطع يًتٝاز

 - 1أجب نس ِٜعٔ تطاؤي٘ ؟
 - 2فطس يطُري ضبب عدّ إضا ٠٤اخلُٝتني َعا ؟
 - 3قدّ ألصدقا٥و ذال َٓاضبا إلضا ٠٤اخلُٝتني َعا ؟
ايتُس:18 ٜٔ
أمتِ ايفساغ مبا ٜٓاضب:
 إذا أتًف أذد املصابٝح املسبٛط ١عً............................... ٢ال تٓطف ٧املصابٝح األخس.٣
 املصابٝح املسبٛط ٠١عً.......................... ٢ته ٕٛذًكٚ ١اذدَ ٠ع املٛيد.
 تطُ ٢املٛاد اييت ال تطُح مبسٚز ايتٝاز ايهٗسبا ٞ٥ب .................. .بُٓٝا اييت تطُح مبسٚز ايتٝاز ايهٗسبا ٞ٥ب ..........................
 االجتا ٙاالصطالذ ٞيًتٝاز ايهٗسبا ٞ٥املطتُس ٖ َٔ ٛايكطب...........ذم ٛايكطب  ...............خازد املٛيد.

