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:النشاط اإلستكشافي  

التّیــــار الكھربائي عن العدید من المحـالت والمنازل السكنیة نتیجة  ینقطـــع في فصل الشتاء كثیرا ما -
سخان كھربائي   – مجفف شعر   –فرن كھربائي (    .المتقبالت بالتــــوازي إلستعمــال عدید 

ـار وغیرھا تتالمساألطفـــال  لــــعبثونتیجــة كــذلك    )............... األسالك ببعضھا  بمآخذ التیـ
    .سّبب فــي اإلنقطــــاع الكّلي  أو الجزئي للتیار الكھربائي  فتت

 

2011-2012  
از تقنيـــــــفي جھ حمایةال  

 إعدادیة البساتین القصرین

 
عبد الحمید لطیفي: ذاألستا األساسيالثامنة من التعلیم    

 

التیار الكھربائي  -1

 

- .............................................................................................................................................................................................................  

العناصر المسؤولة على قطع التیار الكھربائي  دید الكھربائي المنزلي ورصدللتعرف على التم
أجب عن األسئلة  .الخاطئة تواإلنسان نتیجة للسلوكیاوالتجھیزات وبالتالي حمایة دارة المنزل 

.   1التالیة بما یناسب معتمدا الرسم  

محطة تحویل من الضغط 
إلى الضغط المنخفض المتوسط الضغط العاليأعمدة لنقل  7   1 محطة تولید الكھرباء 4 

منخفضضغط   2 محطة تحویل من المولد إلى الضغط العالي 5 محطة تحویل من الضغط العالي إلى الضغط المتوسط 8 
متوسطضغط  9 المستعمل  3 ضغط عالي 6 

 

1:رسم. دارة كھربائیة لمنزل   



2 
 

                                                              2 6 

  

2011-2012 از ـــــــفي جھ حمایةال 
 تقني

 إعدادیة البساتین القصرین

 
عبد الحمید : ذاألستا

األساسيالثامنة من التعلیم  لطیفي  

 

:تركز شركة التونسیة الكھرباء والغاز  - ج  

 

-......................................................................................... شركة الما ھي التجھیزات التي ُتــركزھا  - 1س 
التــونسیة الكھرباء والغاز في كل منزل تبعــــا 

.........................................................................................- لطلب في الغرض؟  

-........................................................................................  

أبرز عداد اإلستھالك والقاطع اآللي  
.بلونین مختلفین 1الرئیسي على الرسم  

:قبل البـــدء في إنجاز الدارة الكھربائیة للمنزل ینصح الكـھربائي بما یلي  - ج  

-..................................................................................................................................... ما ھي التجھیزات التي یركزھا الكھربائي  - 2س 
....................................................................................................................................- المختص بطلب من المستعمل ؟  

-...................................................................................................................................  

-....................................................................................................................................  

لنتعرف إذن بأكثر تفصیل على مكونات الدارة  
والــــوسائل المعتمدة في المنزلیةالكھربائیة 

:الحمایة بصفة عامة في ما یلي   
تعرف على خصائص التوتر الكھربائي   -1-2

:المنزلي باإلجابة على ما یلي  

 

 

 

............V  یوجد بین سلك الطور والسلك المحاید توتر قیمتھ الفعالة  . 

  ........V  توتر قیمتھ الفعالة األرضيیوجد بین سلك الطور والسلك 
. 

.........Vبین السلك األرضي والسلك المحاید   .............التوتر   
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 2رسم أذكر عدد األسالك المرتبطة بمأخذ التیار الكھربائي المنزلي -1-3
. 

.....................................المنزليیرتبط مأخذ التیار الكھربائي  -ج  

. ...............................سلك 1     

. ..............................السلك 2     

...............................السلك 3     

.واألسود ، البني،البرتقالي،األحمر  :لسلك الطور  موالیةیمكن إستعمال األلوان ال :مالحظة  

..............................................................................................................-ج  

 كیف نمیز بین سلك الطور والسلك المحاید -1-4
؟عندما یكون مأخذ التیار مركب   

نمیز بین سلك الطور والسلك المحاید باستعمال  -ج
.

عند وصلھ بمربط  3رسم مصباح المفك الكاشف  ألقھل یت -1-5
؟2الطور   

..............................................................................................................-ج  

سّم على ضوء اإلجابة األخیرة مرابط مأخذ التیار  -1-7
.5رسم  

األسالك عندما یكون مأخذ التیار غیر كیف نمیز بین  -1-8
؟مركب   

أذكر ألوان األسالك  -1-9

 

 

 

4رسم  3رسم    

 

بالمربط عند وصلھ  4رسم مصباح المفك الكاشف  ألقھل یت -1-6

..............................................................................................................-ج  

.................یتمیز السلك المحاید بلونھ   

 
Fil neutre 

 

................. یتمیز سلك الطور بلونھ  

 Fil de phase 

 

............... سلك األرضي بلونھالیتمیز   

 
prise de terre 

 

 

5رسم   

2رسم   
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 وسیلة الحمایة الرسم المقنن والرمز

    

 آليقاطع 
 رئیسي

الدارة الجملیة حمایة 
 للمنزل

عند وحمایة الـدارة الكھربائیة  التحكموتتمثل وظیفتھ في بعد العداد الكھربائي  ارئیسی اآلی افي كل بیت یركب قاطع
شبكة  ُتفصلللمتقبالت ، عندئذ  مفرطفي شدة التیار من المصدر أو نتیجة إلستعمال  إرتفاع كھربائي أو تماسحدوث 

ولكي تؤدي . الكھربائیة الصدماتو  الحرائقوبذلك نتفادى نشوب . الرئیسي الجھدالتمدیدات في المنزل  عن مصدر 
تحملھ تأصغر أو یساوي تماما التیار الذي  یجب أن یكون تیار القاطع اإلسمي القواطع وظیفتھا على الوجھ األكمل

.سالكاأل  

 الوظیفة

 

 

DG 

إختیار القاطع كلما تم من أوسع أجھزة الحمایة إنتشارا ، و ةاآللیواطع عتبر القت
یجنب یحمي اإلنسان من التكھرب والصعق الكھربائي و بشكل صحیح فإن ذلك 

.ق ائوأخطار الحرالتلف التجھیزات الكھربائیة والمشآت الصناعیة    
:إلى نوعیناآللیة  تنقسم القواطع -   
مایة من إرتفاع شدة التیار عن الحد القواطع اآللیة الحراریة وتستعمل للح -

1المسموح  بـھ رسم . 

مغناطیسیة لحمایة اإلنسان من تیار الدارة القصیرة والقواطع اآللیة  الكھر -
                                .2الذي یتسبب في التكھرب والصعق الكھربائي رسم

:كھربالت*                                                      

تكھرب یتمثل في إجتیاز التیار الكھربائي لجسم اإلنسان ، مما یتسبب في ال
إحداث جروح بلیغة أثناء المرور  بین نقطتي الدخول والخروج ، مما یؤدي 

.إلى بتر أحد األصابع ، أو الید أو الذراع  

:الصعق الكھربائي*  

ار ـــیمر التیصعقة الكھربائیة تمثل المرحلة الخطیرة من التكھرب حیث ال
الكھربائي عبر القلب ، فتؤثر الشحنة الكھربائیة على الخالیا العضلیة للقلب ثم 
تتسبب في تعطلھا وفي إصابة الشخص باإلرتعاش فیصبح القلب غیر قـــادر 
على لعب دوره كمضخة لـــدفع الدم نحـــو بـــاقي أعضاء الجسم ممـــا ینتج 

.عنھ السكتة القلبیة  

أجھزة  -2

اطع وكیفیة إشتغال الق
: ةاآللی  

في المنزل عن  شبكة التمدیداتفصل ُت المتقبالتأو نتیجة اإلفراط في إستعمال  المصدرعند حدوث تماس كھربائي أو إرتفاع لشدة التیار من 
.مصدر الجھد الرئیسي كما ھو موضح في الرسوم أعاله وبذلك نتفادى نشوب الحرائق و الصدمات الكھربائیة  

مرور تیار كھربائي عالي الشدة یتمثل في الحالة الناتجة عن قصر الدارة أو ما یعرف كذلك بالتماس الكھربائي المقصود ب:مالحظة
.أي أقوى من قیمة التیار المسموح بمروره عبر القاطع اآللي  

1:رسم كیفیة إشتغال القاطع اآللي المیكانیكي  

 
 

2:رسم كیفیة إشتغال القاطع اآللي المغنطیسي  
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 وسیلة الحمایة الرسم المقنن والرمز

 
  

السلك 
 األرضي

حمایة اإلنسان

 

في حالة حدوث خلل وبذلك  التیار الكھربائي عبر األرض ............األرضي على تسھیل لسلك ایعمل 
،مجنبا بذلك المستعمل مخاطر الصعق  .............ما دام الخلل  التیار الكھربائي فارقيال قاطعال فصلی

متصل بسلك الطور، ألن جسم اإلنسان ناقل للتیار ویعوض السلك ................الكھربائي عند لمس ھیكل
. األرضي عند غیابھ  

 الوظیفة

.تجنب ربط السلك األرضي بالقرب من أنابیب المیاه    :مالحظة 

 
  

 

القاطع 
 الفارقي

بفصل التغذیة عن الدارة )  القاطع التفاضلي( )قاطع تیار التسریب األرضي(الفارقي القاطع  یقوم
مثال لمس سلك عار أو عند قیام طفل بوضع (مباشرة وفور حدوث أي تماس من قبل األشخاص 

ة إنھیار عازلی قبل )مسمار في مأخذ كھربائي  أو تسریب في التمدیدات وأجسام اآلالت الكھربائیة
.األسالك  

ومبدأ عمل ھذا القاطع یعتمد على مقارنة قیم التیارات في كل من سلك الطور والتیار المار في السلك 
 المحاید,وعند وجود اختالف بین تلك القیم فان أمرا بالفصل یصدر للقاطع مباشرة إذا إخترقت  سلك 

.2ورسم 1رسم.mA30الطور شدة تیار تفوق   

 الوظیفة

 
 

ال یوجد إختالف بین التیار المار في سلك 
الطور والتیار المار في السلك المحاید 

1القاطع في وضع  

یوجد إختالف بین التیار المار في سلك 
 الطور والتیار المار في السلك المحاید

حدوث  نتیجة األرض تسرب إلى جودلو
یرتد إلى القاطع .تماس من قبل األشخاص 

.0الوضع   

 

1A 

30mA 

0.5mA عتبة اإلدراك الحسي 

شلل الجھاز التنفسيعتبة   

 توقف القلب

 

1رسم 2رسم   
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 وسیلة الحمایة الرسم المقنن والرمز

  

قواطع آلیة 
 فرعیة

الدارات الفرعیة 
 للمنزل

القواطع الفرعیة بعدد الدارات الكھربائیة للمنزل وكل قاطع یغذي دارة كھربائیة منفصلة عن الدارات تكون 
تتمثل وظیفة القواطع اآللیة و .االخرى مثال المطبخ لھ قاطع والصالون لھ قاطع وغرفة االطفال لھا قاطع وھكذا

ار الكھربائي ومتقبالت اإلنارة واآلالت وأجھزة التبرید و التسخین ــــالفرعیة في حمایة مجموعة مناشب التی
.. لشدة التیار  إرتفاعللدارة أو  قصرالتغذیة في حالة حدوث الدارة الكھربائیة عن مصدر  فصلـب  

 الوظیفة

  

قاطع 
 إلكتروني

اإللكترونیة الدارات  

في مجال المواصالت السلكیة وبعض  الناعمةتتمثل وظیفة القاطع اإللكتروني في حمایة الدارات الكھربائیة 
...مقابل تیار كھربائي مرتفع DC 24 ضعیفاإلستعماالت األخرى الخاصة التي تتطلب إستعمال جھد كھربائي   الوظیفة 

  
 

مانع 
 الصواعق

الحمایة  من 
أخطار 
 الصواعق

أعلى المبنى إللتقاط الصواعق المتشكلة فوقھ وتفریغھا  ...........على وجود جسم  یعتمد مبدأ الحمایة من الصواعق
. ...................عبر ناقل معدني إلى   الوظیفة 

 

  

األجھزةحمایة  الصھیرة  

عندما تتجاوز شدة التیار  عن مصدر الجھد.............الصھیرة مكون تتمثل وظیفتھ األساسیة في حمایة األجھزة وذلك بـ
مماثال لفاصلة  االسُّلیك الداخلي ومن ھنا استمدت تسمیتھا فتصبح بذلك نموذج.................... الحّد المسموح بھ فـ

..............................  
 الوظیفة

 

 

 

Dd 
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