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  ............................:  القسم ............... ................

  تكتب األجوبة على ھذه الورقة

  إمأل الفراغ بما یناسب

............التي یرمز لھا بالحرف.............................یتمیز التیار الكھربائي بمقدار یسمى 
 .......................الذي یركب على ...........................

..........................رمزه اإلصطالحي .................... مربطاه  ..........................

 

 ............................الوحدة العالمیة لقیاس شدة التیار ھي األوم

...............في الدارة       یقاس التوتر الكھربائي باستعمال الفولطمتر، ونركبھ على التوالي
 ............................یتمیز الموصل األومي بمقدار یسمى المقاومة الكھربائیة

.........................عند إضافة موصل أومي على التوالي في الدارة تزدادة شدة التیار

 أوجد العالقة بین شدات التیارات في الحاالت التالیة
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  .مثل على تبیانة ھذه الدارة منحى التیار الكھربائي المار فیھا

............................................................................................................ما ھو دور األمبیرمتر المستعمل ؟ 

  الذي یمر في ھذه الدارة  Iحدد شدة التیار الكھربائي 

  :لما یلي  إذا علمت أن األمبیرمتر یشیر
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بین مربطي المصباح Uمثل على تبیانة الدارة الرمز االصطالحي للفولطمتر الذي یسمح بقیاس التوتر 

  :اختر القیمة المناسبة التي ستأخذھا شدة التیار . نزیل الموصل األومي من الدارة
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  .أرادمنیرأنتكونإضاءةالمصباحأقلفأنجزالدارةالكھربائیةالممثلةفي الجانبلكنإضاءةالمصباحلمتتغیر
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I. إمأل الفراغ بما یناسب

  یتمیز التیار الكھربائي بمقدار یسمى
.................وتقاس بواسطة 

 الموصل األومي..........................

II. أجب بصحیح أو خطأ 

 الوحدة العالمیة لقیاس شدة التیار ھي األوم

 یقاس التوتر الكھربائي باستعمال الفولطمتر، ونركبھ على التوالي
 یتمیز الموصل األومي بمقدار یسمى المقاومة الكھربائیة

 عند إضافة موصل أومي على التوالي في الدارة تزدادة شدة التیار

III. أوجد العالقة بین شدات التیارات في الحاالت التالیة

  

  

  

IV. أتمم ما یلي 
o   نسمي العقدة كل نقطة

o  ینص قانون العقد على أن مجموع
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I.  نعتبر التركیب الممثل في

ماھي مكونات ھذه الدارة  .1

مانوعالتیارالكھربائیالمارفیھذھالدارة .2

مثل على تبیانة ھذه الدارة منحى التیار الكھربائي المار فیھا .3

ما ھو دور األمبیرمتر المستعمل ؟  .4

حدد شدة التیار الكھربائي  .5

إذا علمت أن األمبیرمتر یشیر) mAثم  Aبـ (

........................................................................

..........................................

.........................................

مثل على تبیانة الدارة الرمز االصطالحي للفولطمتر الذي یسمح بقیاس التوتر  .6

نزیل الموصل األومي من الدارة .7

.............................:علل جوابك 
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حدد األلوانالمسجلةعلى ھذا الموصل األومي، إذا علمت أن مقاومتھ ھي  )2

: .................     لون الحلقة + 

 التمرین األول

 التمرین التاني

لثالتمرین الثا  




