
 
 
  

 تركيب الذرة  وبعض المصطلحات المرتبطة بها  

          يوجد داخل الذرة 

                        موجبة الشحنة ( + ) ( أ ) نواة  

  بروتونات موجبة الشحنة (+) ونيوترونات متعادلة الشحنة )  داخل النواة يوجد   و(

  )   -بة الشحنة ((ب) إلكترونات سال 

    مستويات 7محددة وهى رات  مدا فيتدور حول النواة 

K , L , M , N , O , P , Q  

  عدد اإللكترونات السالبة   =عدد البروتونات الموجبة   :  ووجد العلماء أن   

   في حالتها العادية لذلك نقول أن الذرة متعادلة كهربياً       

  

  

            

  
ذب النواة لها لكترونات تدور حول النواة تحت ثأثير قوة ج مم سبق نجد أن األ
أو تضعف هذه القوة فإن بعض االلكترونات تصبح حرة   ولكن عندما تنعدم

( االسالك المعدنية ) وهنا  مثل الذي يحدث في الموصالت  ويمكنها الحركة
  يتكون تيار كهربي 

  

  
  

  . خالل الموصالت المعدنية  هو تدفق شحنات كهربية سالبة الشحنة ( اإلكترونات )

  

 الدرس األول : الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي 

  عدد البروتونات الموجبة داخل النواة .  :   العدد الذرى
   ات المتعادلة مجموع أعداد البروتونات الموجبة والنيوترون : العدد الكتلى 

  التيار الكهربي تعريف 

 لوحدة الثانية ( الطاقة الكهربية و  النشاط اإلشعاعي  )ا 
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  عدة خصائص فيزيائية وهي  هربية  كلللتيار ا

  المقاومة الكهربية   -3      فرق الجهد الكهربي - 2    شدة التيار الكهربي  -1
  

 شدة التيار الكهربي -1
  ثانية   1كمية الشحنات الكهربية المتدفقة خالل مقطع الموصل فى زمن قدره هو 

  
ل هذا التعريف  نه موكن وضع قانون يحدد شدة التيار الكهربي يممن خ

  نستنتج وحدة القياس 
  

  
  
  
  

  
    

  
  
  
  

 الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربي   

 كولوم

 ثانية أمبير

 مثلث الوحدات

 كمية 
 الشحنة

 شدة
 التيار

الزمن 
 بالثوانى

 مثلث حل المسائل

 =شدة التيار الكهربى  
 كمية الشحنة الكهربية

 لزمن بالثوانىا

 كولوم       
 نيةثا       

 1 =أمبير    
1 
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  مثال  

*احسب شدة التيار الناتج عن مرور كمية من الكهرباء  
  كولوم لمدة دقيقة 300مقدارها

  
 

شدة التيار الكهربى الناتجة عن مرور كمية كهربية مقدارها واحد   -:األمبير
  زمن قدره واحد ثانية صل فى موال كولوم خالل مقطع

  

  ثانية الواحدةأمبير  في ال  1ية  الشحنة المنقولة بتيار ثابت شدته  مك -:الكولوم
  

    أمبير   2 ما معنى أن شدة التيار الكهربى  - 1س
كمية الشحنة الكهربية المارة خالل مقطع الموصل فى الثانية   أي أن     

  كولوم 2 الواحدة 
  )  رشدة التيار الكهربي هو ( األميتخدم في قياس الجهاز المست      

               في الدائرة الكهربية بالرمز ويرمز له 
    
  
  
  
  
  
  

 أمبير 5= 60/ 300=        

A
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  كيف يتم توصيل األميتر في دائرة كهربية   -2
     يتم توصيل األميتر في الدائرة الكهربية على التوالى  -2ج   
لموجب للبطارية   صيل الطرف الموجب لألميتر بالقطب ان يتم تومع مراعاة أ  

  . طاريةلب لألميتر بالقطب السالب للباسويوصل الطرف ال
  

  :  مثال محلول
ب شدة التيار الكهربي الناتج عن مرور شحنة كهربية مقدارها  احس 

 دقائق  5فى الموصل لمدة   5400
   

  ة  ثاني 300=   60×   5الزمن بالثواني =          
 

  أمبير   18  =               =                                       
  

   
  

  أسـئلة
  : أكمل العبارات التالية :  1س
  …..………ويستخدم لذلك جهاز  ….………يار الكهربى بوحدة ] تقاس شدة الت 1[
  ……..………على ] يوصل األميتر فى الدائرة الكهربية 2[ 

  شدة التيار الكهربى ، األمبير ] ي ،  التيار الكهرب: عرف كل من  [  2س

 =الكهربى  شدة التيار 
 حنة الكهربيةكمية الش

 الزمن بالثوانى

5400 

300 
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  أمبير.  6 ى: ما معنى أن شدة التيار الكهرب  3س
ر به تيار شدته  احسب كمية الشحنة الكهربة الـمارة فى موصل يم  -4س
  . ثوانى  3أمبير فى   6

  فرق الجهد الكهربي -2
  

د  قبل التعرف على فرق الجهد اوال نتناول المقصود بالجهد الكهربي ولبيان المقصو
  . من الجهد الكهربي نوضح بعض المشاهدات والتى سبق دراستها

 س  40س    بجسم آخر درجة حرارته  100جة حرارته ل جسم دريصاذا تم تو 
ا نجد أن الحرارة تنتقل من الجسم األعلى في درجة الحرارة إلى الجسم األقل في  فإنن

  س )  60درجة الحرارة حتى يتساوى الجسمين في درجة الحرارة ( مثال 
  

هربي ينتقل  ر الكايفإن الت وبالمثل عند توصيل موصلين  مختلفين  في الجهد الكهربي
  : في الجهد الكهربي  األقل وصل إلى الممن الموصل األعلى في الجهد الكهربي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

هو الحالة الكهربية لموصل والتي نتبين منها انتقال التيار     - :الجهد الكهربي
  إذا ما وصل بموصل آخر  إليه الكهربي منه أو

 أ
 ب   إلى  أمن يمر تيار كهربي 

 ب

400 

 
200 

           أ    يمر تيار كهربي من  أ   إلى  ب
 ب

100 

 
200 

 أ
 ب  موصلينال ال يمر تيار كهربي بين

150 150 
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البد أن يكون الموصلين   موصلين نمم سبق نستنتج أن : لمرور تيار كهربي بي

 ه هناك فرق في الجهد الكهربي بين الموصلين أي أن مختلفين في الجهد الكهربي
لشغل المبذول لنقل كمية شحنة كهربية هو ا  -:فرق الجهد الكهربي ف يتعر

  الموصل مقدارها واحد كولوم خالل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقداره   المبذول شغلال يكون  امق الجهد بين طرفى موصل عندرفهو :  الفولت 
  واحد كولوم بين طرفى الموصل  لنقل شحنة كهربية مقدارها  واحد جول

  فولتميتريسمى   لقياس فرق الجهد الكهربي  لجهاز المستخدما
  .التوازيعلى ويوصل في الدائرة 

الشغل 
 المبذول

فرق 
 الجهد

 كمية 
 الشحنة

 مسائلمثلث حل ال

 الشغل المبذول
 كمية الكهربية 
 

 فرق الجهد الكهربى  =

 جول       
 كولوم       

 1 فولت  =  
1 

 جول

 كولوم فولت
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  فولت  2   ما معنى أن فرق الجهد الكهربى   1س 
أن : الشغل الـمبذول لنقل شحنة مقدارها واحد كولوم بين    ذلك  معنى  

                   .جول  2طرفى الموصل = 
  مثال محلول 

كولوم       300إذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها   
  احسب فرق الجهد بين نقطتين     جول 33300بين نقطتين   

  
  فولت  111 = =                                                                      

                           
  الكهربية لبطارية ( ق. د. ك )  لقوة الدافعةا
ة  فرق الجهد بين قطبي بطارية في حالة عدم مرورتيار كهربي ( الدائر      

  مفتوحة ) 
    ويستخدم الفولتميتر لقياسها

  ( ق.د.ك )  سيستخدم الفولتميتر لقيا   -1س    
  ألن ( ق.د.ك ) عبارة عن فرق الجهد   
  بين قطبي المصدروفرق الجهد   

  يتر يقاس بالفولتم
  
  

 مبذولالشغل ال

 كمية الكهربية 
 = فرق الجهد الكهربى 

33300 

300 
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  أسـئلة 
  : أكمل ما يأتى : 1س
  …. ...……ويستخدم لذلك جهاز  ……...…] تقاس القوة الدافعة الكهربية بوحدة 1[
  …........ …… زويستخدم لذلك جها …...... …] يقاس فرق الجهد بين نقطتين بوحدة 2[
  …………] يوصل الفولتميتر فى الدائرة الكهربية 3[
    بين ..............الجهد الكهربى لموصل  فإنه  =] إذا كان الجهد الكهربى لموصل 4[

    الموصلين 
  
    ق الجهد الكهربى  /  الفولت ] : عرف كل من :  [ الجهد الكهربى  /  فر 2س
  
  40ن إذا علمت أن الشغل المبذول = تت طق: احسب فرق الجهد الكهربى بين ن 3س

  كولوم .  5جول لنقل شحنة كهربية مقدارها 
................. ..................................................................................
................. ................................... .........    

  فولت .   3كولوم وكان فرق الجهد الكهربى   10ة كهربية  مبذول لنقل شحن لا: احسب الشغل  4س  
.......................... .....................................................................

................... ........... .........................  
  
  أمام العبارات اآلتية  )x ضع عالمة (   √    ) أو عالمة (  – 2س

  (       )                   وحدة قياس كمية الكهربية هي الكولوم - 1

  (       )           يوصل الفولتميتر في دائرة كهربية على التوالي  -2

  (       )                            يقيس األميتر شدة التيار الكهربي -3

  ذا كان زمن المرور =  ثانية  (    )  مع كمية الشحنة الكهربية إ ييتساوي شدة التيار الكهرب -4

  )    تيار الكهربي موجبة الشحنة  (    للالشحنات الكهربية المكونة  -5

  كهربي      (       )   ليس من الضروري وجود فرق في الجهد بين طرفي الموصل لمرور تيار -6

  

  : اختر اإلجابة الصحية من بين األقواس  -3س 

  كولوم × ثانية ) -كولوم / ثانية    -( جول / ثانية    ....األمبير   -1
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  كولوم × ثانية )   -جول / كولوم   - ثانية    ( جول / الفولت..... -2

دة التيار المارة ثواني فان ش  5كولوم في 100إذا مرت شحنة كهربية مقارها  -3

  )5   –  12  –    20(       .........أمبير = 

جول  يكون  25كولوم ولزم لنقلها شغل مقدره  5ا مرت شحنة كهربية مقداره ذإ -4

)                                                                                  30  - 125 -   5(   فرق الجهد = ......فولت

    ربية بالوحدات اآلتية ما عدا ....كمية الكهتقاس  -5 

  جول )  -ثانية   x أمبير  -جول / فولت -( الكولوم

    لضعف فإن شدة التيار..........ور تيار كهربي لاد زمن مرإذا ز  -6 

  ) ال تتغير –تزيد للضعف –قل للنصف( ت                           

    .... فإن شدة التيار الكهري...... إذا زادت كمية الشحنة الكهربية للضعف  -7

  ال تتغير )  – تزيد للضعف  –( تقل للنصف 

  
  هربية و شدة التيار الكهربي العالقة بين كمية الشحنة الكأي من األشكال التالية يوضح 

  
    

  
  
  
  
  
  
  
  

ية كم
 الشحنة 

 شدة التيار 
 الكهربي

 ( ب ) 

 شدة التيار
 يالكهرب 

 ( ج ) 

 كمية الشحنة 

 شدة التيار
 الكهربي 

 كمية الشحنة

 ( أ ) 
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  المقاومة الكهربية  -3
 عوق حركتهت أو ممانعة  فى موصل فإنه يالقى مقاومة  الكهربيأثناء مرور التيار 

شدة  المار أى أنه هناك عالقة عكسية بين  الكهربيشدة التيار وهذه المقاومة تقلل من 
  يالقيها . التي  المقاومة الكهربية   و   ربيالكهالتيار 

  

  : المقاومة الكهربية
  وصل مفى  يانه رسأثناء   الكهربي التيار  التي يلقاها   الممانعة  ىه

    وتتناسب عكسيا مع شدة التيار وطرديا مع طول السلك
  

  ) لكهربية يسمى ( األومميترالجهاز المستخدم لقياس المقاومة ا
  بوحدة تسمى ( األوم )    وتقاس المقاومة الكهربية

  

  : األومتعريف 
عندما يكون فرق  أمبير  1ربي شدته   هكمقاومة موصل يسري فيه تيار 

  . فولت  1الجهد بين طرفيه 
  المقاومة الكهربية نوعان 

  
  
  
  
  
  

  تتغير قيمتها   
                                                                               ال تتغير قيمتها              

                                                               

أنواع المقاومة 
 الكهربية

 مقاومة
 ثابتة

مقاومة 
 متغيرة

 
 
 
 
 ) ريوستات( 
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  المقاومة المتغيرة

شدة التيار الكهربي وفرق   التحكم في  مقاومة تتغير قيمتها فيمكن من خاللها
  الجهد الكهربي 

  من الدائرة الكهربية في األجزاء المختلفة 
  

  

  

  

  

  

  

 

  رةتركيب المقاومة المتغي

سلك معزول من مادة مقاومتها كبيرة ويكون ملفوف حول اسطوانة من   -1

  ة عازلة دام

 ساق من النحاس مثبت عليها صفيحة مرنة تالمس السلك تسمى الزالق  -2

  فكرة عمل المقاومة المتغيرة

لكهربي تتغير المقاومة عندما يتغير  طول السلك الذي يمر به التيار ا 

 طردية بين طول السلك و المقاومة الكهربية ) الكهربية (حيث أن هناك عالقة 

  العكس صحيح  المقاومة الكهربية و  تدفكلما زاد طول السلك زا

  

  -  ملحوظة 

  ) CوB او( Cو  A-  يمكن استخدام الريوستات  كمقاومة متغيرة عند التوصيل بين ( 1  

  ) BوA-  وكمقاومة ثابتة عند التوصيل بين ( 2   

 الزالق
 النحاس اق منس

 اسطوانة من
 البورسلين
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  علل تستخدم مقاومة متغيرة في الدوائر الكهربية  - 1س
  ق الجهد الكهربيالتحكم في شدة التيار الكهربي المار و بالتالي التحكم في فر 

  التيار الكهربي و فرق الجهد ( قانون أوم ) العالقة بين شدة 
  

  
  
  
  
  
  

  لي اتلمعرفة هذه العالقة نجري النشاط ال 
  ) كون دائرة كهربية كما بالشكل1(
  ) غير قيمة المقاومة المتغيرة ( الريوستات )  2(

  حتى تحصل على قراءة مناسبة من األميتر
  قراءة الفولتميتر . وبعد ذلك حدد       

  التاليالجدول  فيسجل قراءاتك ) كرر هذه الخطوة عدة مرات و3(

(ت)  
                      (جـ) فولت   أمبير 

10  20  2   

8  16  2   

6  12  2   

4  8  2   

 تريوستا
 أميتر

 فولتميتر

 طاريةب

 مفتاح

 مقاومة ثابتة
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من خالل النتائج السابقة نجد أن خارج قسمة فرق الجهد الكهربي على  
  التيار الكهربي   شدة

ن مقدار  مكونات الدائرة الكهربية وجد أ و بالنظر إلى   2مقدار ثابت وهو  
  أوم   2  = المقاومة الثابتة 

 حيث ( م   قيمة المقاومة الثابتة )         م       = ك أن  ذل ى معن 
  
  

  نص قانون أوم    
  

 طرفيين موصل تتناسب طردياً مع فرق الجهد ب  فيالمار  الكهربيشدة التيار  
  الموصل عند ثبوت درجة الحرارة

  
  م  =   لقانون أوم الرياضية  الصورة    
  

  ن أوم عمليا نوهل تصلح هذه الدائرة الكهربية لتحقيق قا -س
  ال تصلح لعدم وجود الريوستات  -ج      

  
  من خالل قانون أوم نجد أن 

  المقاومة الكهربية تتناسب طرديا مع فرق -1
  ة التيار)الجهد ( عند ثبوت شد  
  دة  المقاومة الكهربية تتناسب عكسيا مع ش -2

  التيار (عند ثبوت فرق الجهد) 

 العالم ( جورج سيمون أوم)  :- وضعه- 1 

2  4  2                  
 جـ
 ت

 جـ

 ت م
 جـ
 ت

A

V 

   

 جـ
 ت
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  التالية :  من قانون أوم نحصل على التعريفات
  األوم 
  )   فولت  1فرق الجهد بين طرفيه   وأمبير   1شدته  كهربيتيار  يمر بهمقاومة موصل (  
  

    األمبير  
  )    تفول   1أوم وفرق الجهد بين طرفيه   1موصل مقاومته  في المار  الكهربيشدة التيار (    

     الفولت
  ) أمبير 1ار المار خالله وشدة التي  1(فرق الجهد بين طرفي موصل مقاومته                

  مقاومة موصل
  )   المار به  الكهربيوشدة التيار الموصل  طرفي  بين النسبة بين فرق الجهد (            

  
  أمثلة محلولة 

  
مبير فى موصل وكان فرق الجهد بين  أ 5) إذا مر تيار كهربى شدته 1(

  ؟  لت احسب مقاومة الموصل فو 10طرفيه  
                                                                          

      
  

  
  
فى دائرة   أوم  4ما قراءة الفولتميتر الموصل على التوازى بموصل مقاومته ) 2(

  أمبير  1,5شدته  كهربية يمر تيار كهربى
  

  حل : ال
  

    د     ) معناها فرق الجه  قراءة الفولتميتر(  

 شدة التيار
 الكهربي 

    

 المقاومة الكهربية المقاومة الكهربية

 فرق الجهد

   

 جـ

 ت م
 جـ أوم  2=            =            م   = 

 ت
10 
5 

  ت×    مجـ   =  
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ن طرفى  ة كهربية يكون فيها فرق الجهد بيما قراءة األميتر الموصل فى دائر  )3( 
  فولت  3أوم يساوى  2موصل مقاومته 

        شدة التيارمعناها   قراءة األميتر       
                                                
                                   =                                                            

  
   ما معنى أن -3

  
  أوم   2مقاومة موصل   -أ 
  2النسبة بين فرق الجهد بين طرفى الموصل وشدة التيار الكهربى المار به     
  
  أمبير   5ى شدة التيار المار فى موصل مقاومته أوم تساو   -ب

  فولت .  5ساوى  فرق الجهد بين طرف هذا الموصل ي
  
  فولت 6م يساوى أو 3طرفى موصل مقاومته  بين فرق الجهد  -ج
  أمبير   2شدة التيار الكهربى المار فيه تساوى  

  فولت 6=     1,5×    4جـ   =   

 أمبير 1,5=              =   ت
2 

 جـ 3
 م
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  أسئلة 
  أكمل العبارات اآلتية :   -1س 
  هربيمقاومة السلك المعدنى تتناسب ..................مع شدة التيار الك -1

  ............مع فرق الجهد الكهربيمقاومة السلك المعدنى تتناسب ..... -2

  الكهربي بوحدة تسمى .........  لتيار......لقياس شدة ايستخدم جهاز .. -3

  يقاس .................بجهاز الفولتميتر بوحدة .................  -4

  الدافعة الكهربية لبطاريةيستخدم جهاز ....................لقياس القوة  -5

  ......إلى ............... .......... التيار الكهربي ينتقل منلين مشحونين فإن عند توصيل موص -6

  - اختر إالجابة الصحيحة من بين األقواس:  -2س
  تستخدم الريوستات لتغير ........و............   -1
  شدة التيار و المقاومة )  - ق الجهد  المقاومة و فر  -( شدة التيار و فرق الجهد      
  المقاومة )  – الكهربي         ر شدة التيا – از األومميتر لقياس .......( فرق الجهد خدم جهيست  -2
  أمبير  )   –  فولت    – مة الكهربية ......( أوم  وحدة قياس المقاو  -3
  أمبير  )   – فولت –  لتيار الكهربي ........( أوموحدة قياس شدة ا  -4
  

  ات اآلتية  أكتب المصطلح العلمي الدال على العبار -3س
  ء مروره في الموصالت  الممانعة التى يالقيها التيار الكهربي اثنا -1
  تدفق الشحنات الكهربية السالبة في مادة موصلة   -2
  كمية الشحنات الكهربية المتدفقة خالل مقطع الموصل في فترة زمنية محددة  -3
  ي موصل و التى تحدد اتجاه مرور التيار الكهرب الحالة الكهربية ل -4
  فولت  1ن طرفيه   أمبير وفرق الجهد بي  1مقاومة موصل يمر به تيار شدته  -5

  اكمل الجدول التالي -4
  
  
  
  
  

  

  الوحدة  الكمية الفيزيائية   م
    شدة التيار الكهربي   1
    الشغل   2
    كمية الشحنة الكهربية  3
    المقاومة الكهربية   4
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 م توليد التيار الكهربي بطريقتين : يت

  هروكيميائية يا الكالخال -1

  ة  وفي هذه الخاليا يتم تحويل مثل العمود الجاف أو البطارية الجاف   
  ( الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية )

  من خالل تفاعالت كيميائية 
  تيار مستمرالناتج يسمى  والتيار 
                                                       المولدات الكهربية -2

    ها يتم تحويلمثل المولد الكهربي ( الدينامو ) وفي
( الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية )                                                                     

          والتيار الناتج يسمى تيار متردد

  أنواع التيار الكهربي                  

 التيار المتردد   مر المست التيار 
  متغير الشدة و االتجاه   تجاهثابت  الشدة واال الشدة و االتجاه

  يمكن نقله لمسافات بعيدة  يمكن نقله لمسافات قصيرة  نقله 
بعض   -الطالء الكهربي  االستخدام

  األجهزة الكهربية 
  تشغيل األجهزة –اإلنارة  

  مستمر له لتيار يمكن تحوي  ال يمكن تحويله لتيار متردد   حويل الت 
  لكهربية المولدات ا  الخاليا الكهروكيميائية  المصدر 

  
  
  
  

  طرق توصيل األعمدة الكهربية في الدائرة الكهربية 

 الدرس الثاني : التيار الكهربي و األعمدة الكهربية  

أعمدة كهربية 

 شدة
 التيار 

 الزمن
 الزمن

 شدة
 التيار 
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  ى ول مع القطب الموجب للعمود الثانحيث يوصل القطب السالب للعمود األ

  ا وهكذ …… الثانى مع القطب الموجب للعمود الثالث والقطب السالب للعمود  
  
   
  

                                                                                     
  حساب القوة الدافعة  الكهربية لعدة أعمدة متصلة على التوالي 

  
  مدةمجموع القوة الدافعة لألع =   القوة الدافعة الكهربية لألعمدة  

  3ق +     2+   ق   1=    ق    ق . د . ك   
  فولت   4.5 =   1.5+ 1.5+   1.5=                                

  : إذا كانت القوة الدافعة الكهربية لألعمدة متساوية فإن      
لعمود  عدد األعمدة  ×  القوة الدافعة  القوة الدافعة الكهربية لألعمدة =      

  واحد فقط 
  فولت   4.5=    1.5×   3=       1ق  ن  ×  =   ق . د . ك       
  

على التوالي هو زيادة القوة  وبذلك نستنتج أن الغرض من  توصيل األعمدة  
 ية الدافعة الكهرب

 
  

 نواع التوصيلأ

 التوازى توصيل على توصيل على التوالى

 يل على التوالى( أ ) التوص

 (ب) التوصيل على التوازى

1 3 2 

V

1.5  1.5  1.5  
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وتوصل األقطاب السالبة    حيث يوصل األقطاب الموجبة لألعمدة مع بعضها   

  لألعمدة مع بعضها
   

  ك ) عند توصيل األعمدة على التوازي ماذا يحدث ل ( ق . د .
  في الدوائر التالية  ( ق . د . ك ) قم بقياسة ذلك ولمعرف

  
  
  
  
  

   
            

  
  فولت  1,5    ( ق . د . ك ) لها   = سوف تجد أن كل دائرة كهربية     
         

  معنى ذلك 
  

 لعمودة =  القوة الدافع  متصلة على التوازىالقوة الدافعة الكهربية ألعمدة  
  واحد فقط 

  
  يار الكهربيلتوازي هو زيادة شدة الت والغرض من التوصيل على ا

               
  

  .ك ) في كل دائرة كهربية ب ( ق.داحس -1س

V

  فولت1,5

  فولت1,5

  فولت1,5

V

  فولت1,5

V

  فولت1,5

  فولت1,5
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  أسئلة
  العبارات اآلتية :   أكمل  -1س 
    في الدينامو نتيجة تحويل الطاقة.....إلى طاقة .....  بي يتولد التيار الكهر  -1
  .............و............................ يوجد نوعان من التيار الكهربي  -2
  ياراً ........ أما المولدات تنتج ت ......تنتج األعمدة الكهربية تياراً .......   -3
  ..... على  دة الكهربية فة القوة الدافعة الكهربية يتم توصيل األعملمضاع  -4
  ......إلى تيار ............................ ............ يل التيار .يمكن تحو   -5
  لى تيار كهربي من ..................و............. يمكن الحصول ع  -6

  
  أختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :  - 2س
  التيار المستمر في .... خدم يست  -1

V

  فولت  2  فولت 2

  فولت  2  فولت  2

V

1.5  1.5  1.5  

  فولت 2

V

  تفول 2

  فولت  2   

  فولت  2   

V

  فولت 2
  فولت  2   

  فولت  2   
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  لثالجات ) اتشغيل  –اإلنارة   – ي الطالء الكهرب(
  كهربية ل الطاقة ..... .إلى طاقة في العمود الكهربي تتحو  -2

الكيميائية )                                                                –المغناطيسية   –( الحركية  
  .. د ...............من خصائص التيار المترد  -3

  يستخدم في الطالء )  – اإلتجاه  متغير - ( ثابت الشدة  
  
  تحته خط   العبارات الصحيحة وصوب ما  ضع عالمة  (  √  ) أما - 3س
  (              )              يمكن تحويل التيار المستمر إلى تيار متردد   -1
  (              )           ينتج الدينامو تيارا مترددا                        -2
  )         ( اقة كهربية فى األعمدة الكهربية الكيميائية إلى طتتحول الطاقة   -3
  
  1,5القوة الدافعة الكهربية لكل عمود =   – لديك ثالثة أعمدة متماثلة  - 4س

  فولت  
  وضح بالرسم كيف يمكن توصيلهما للحصول على قوة دافعة كهربية =  

  فولت  4,5   - 3ت                فول  3-2           فولت       1,5       -1
  
  
  علل لمايأتي    -5س 

ن القوة الدافعة أكبر م مدة متصلة على التوالي ة أعالقوة الدافعة الكهربية لعد 
  عند توصلهم على التوازي الكهربية 

  
 


