




 
  :األٔل انخًزٌٍ

ثُائً  -يقأيت كٓزبائٍت  -األٔو  -حخعهق  -شذة انخٍار انكٓزبائً  :أحًى اندًم باطخعًال انكهًاث اَحٍت
 :ٌقأو انخٍار انكٓزبائً -شذة انخٍار صغٍزة -يقذار فٍشٌائً  -انًقأيت كبٍزة  -يٕصال أٔيٍا  -قطب 

 شذة انخٍار انكٓزبائًعهى انخٕانً فً دارة كٓزبائٍت َالحظ أَّ ٌدعم  ال أٔيٍايٕصعُذيا َذرج  -1
 .يقأيت كٓزبائٍت، َٔظخُخح أٌ نهًٕصم األٔيً  ٌقأو انخٍار انكٓزبائًانًٕصم األٔيً  :صغٍزة، َقٕل

يت ٌظًى انًقأ يقذار فٍشٌائً .ٌخًٍش بــ ثُائً قطبانًٕصم األٔيً عُصز كٓزبائً ْٕ عبارة عٍ  -2
 .األٔوانكٓزبائٍت ٔٔحذَٓا األطاطٍت ًْ 

كهًا كاَج  انًقأيت كبٍزةكهًا كاَج  :شذة انخٍار انكٓزبائً بقًٍت يقأيت يٕصم أٔيً حخعهق -3
  . شذة انخٍار صغٍزة

 

 :أحًى اندذٔل انخانً بًا ٌُاطب :انثاًَ انخًزٌٍ

 يشْار ٔحذة انقٍاص ت اطخعًانّكٍفٍ ريشِ خٓاس انقٍاص ريشِ انًقذار

انخٕحز 
 انكٓزبائً

 

U 
 

 انفٕنطًخز
 

 

 عهى انخٕاسي
 

 انفٕنظ

 

V 

شذة انخٍار 
 انكٓزبائً

 

I 
 

 األيـبٍزيخز
 

 

 ْهى انخٕانً
 

 األيـبٍز
 

A 

انًقأيت 
 انكٓزبائٍت

 

R 
 

 األٔيــــــخز
 

 

 عهى انخٕاسي
 

 أٔوــــان
 

Ω 

 :انثانث زٌٍانخً

اطخذكز انعالقت انًعبزة عٍ قًٍت يقأيت كٓزبائٍت اعخًادا عهى انخزقٍى 
 انعانًً نهًقأيت.

 :حذد قًٍت انًقأيت انًبٍُت فً انشكم خاَبّ
 األصفــز :ْٕ Aنٌٕ انحهقت  -     
 األخضز :ْٕ Bنٌٕ انحهقت  -     
  األحًــز :ْٕ Cنٌٕ انحهقت  -     

A           B          C  
 

 

 

 

 Rالريزستور 

 :انخًزٌٍ انزابع 

   حذد يٍ بٍٍ ْذِ انخطٕط خظ يًٍشة يقأيت كٓزبائٍت. :ْذِ خطٕط يًٍشاث عُاصز كٓزبائٍت يخخهفت

   U                                       U                         U                                U 

 

 

                          I                              I                           I                                  I 

                (A)                            (B)                        (C)                              (D) 

 )دانت خطٍت(قٍى ًٌز يٍ أصم انًعهى بارة عٍ خظ يظخع خظ يًٍشة يقأيت كٓزبائٍت

انًغأٔو   – Ω kانكهٕأٔو  – Ω mٔو انًأل – Ωاألٔو  :ْذِ ٔحذاث انًقأيت انًخذأنت :انخايض نخًزٌٍا
M Ω –  اندغأٔي GΩ. 

 :أحًى اندذٔل انخانً  

         1 Ω =    103          m Ω 1M Ω =   103       k Ω 1G Ω  =    103        M Ω 

Ω         3-10   = Ω 1 m 1M Ω =   106          Ω 1G Ω  =  106           kΩ 

Ω m    610=     Ω k 1 1k Ω =   10-3     M Ω 1G Ω  =  109             Ω 

1 k Ω =    103        Ω 1k Ω =   106     m Ω 1M Ω =   109       m Ω 

 
  :انخًزٌٍ انظادص

 انخًارٌٍ يٍ انظابعتانظهظهت 
 قإٌَ أٔودرص 

                 ...................... :انقظى             .................................... :االطى         ................. :انزقى انخزحٍبً   

 انظُت انثانثت   
 ثإَي إعذادي

 ثإٌَت انذاخهت   

 أٔالد بزحٍم

 10C.(10A+B)     :عالقتــــــــــــان
   :قًٍت انًقأيت

R= (10.4+5)102 Ω 
                   =45.102 Ω 

   



 ح أٔ بخطأأخب بصحٍ

 شذة انخٍار انًار بًقأيت كٓزبائٍت :حعبٍز قإٌَ أٔو ٌكخب كًا ٌهً

 U = R.I   ٌخشاٌذ بــــخشاٌذ انًقأيت 
  R = U.I  ٌخشاٌذ بخُاقص انًقأيت 

   :انظابع نخًزٌٍا

ٔشذة  R=120 Ωر عهًا أٌ قًٍت يقأيخّ ًْ انًٕخٕد بٍٍ يزبطً رٌشطخٕ Uأحظب قًٍت انخٕحز 
  I=250 mA : U = R.I =120 Ω.0,25A = 30Vانخٍار انًار بذاخهّ 

ًٌٔز بذاخهّ حٍار شذَّ  U=18Vنزٌشطخٕر ٌٕخذ بٍٍ يزبطٍّ حٕحز قًٍخّ  Rأحظب قًٍت انًقأيت 
I=75mA : R = U/I = 18V/0,075A = 240Ω                           

 ٌٕخذ بٍٍ يزبطٍّ حٕحز قًٍخّ R=360 Ωانًار بذاخم رٌشطخٕر قًٍت يقأيخّ   Iنخٍار  أحظب شذة ا
U=18V : I = U/R = 18V/360 Ω = 0,25 A                               

 

  :انثايٍ  انخًزٌٍ

 
انًٕخٕد   U ًٌثم انًبٍاٌ انخانً دانت انخٕحز  

بذالنت شذة  R بٍٍ يزبطً يقأيت كٓزبائٍت
 انًار داخم ْذِ انًقأيت.  Iانخٍار

 :اطخذكز اطى ْذا انًبٍاٌ -1
 خظ يًٍشة يقأيت كٓزبائٍت

 : U  ،I   ٔRأٔخذ يبٍاٍَا انعالقت بٍٍ  -2
 

عبارة عٍ يظخقٍى ًٌـز يـٍ أصـم خظ ْذا ان
ــت خطٍــت(انًعهــى  ــز عُٓــا كًــا  )أي دان َٔعب

 a=R –  x=I –  y=Uحٍـث  y = ax :ٌهـً
 U = R.Iٔبانخانً 

 : Rًت انًقٕيت أحظب قٍ -3
 

R = U/I = 7,5V/23,4mA                 
 =7,5V/0,0234A=320,5 Ω 

U(V) 

   7,5 

 

 

 

 

 

                                                     I(mA) 

 :انخاطع انخًزٌٍ

    
 
ــى نخــظ يًٍــشة   ــش انخزكٍــب انخدزٌبــً انًالئ َُد

ٍاطــاث يقأيــت كٓزبائٍــت َٔحصــم عهــى َخــائح انق
 :انخانٍت

I  

(A) 

0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 

U  
(V) 

2,27 4,48 6,72 9,10 11,20 13,50 

انخزكٍــب انخدزٌبـً انًالئـى نخــظ أرطـى حبٍاَـت  -1
 يًٍشة يقأيت كٓزبائٍت.

انًٕخٕد  بٍٍ يزبطـً  Uدانت انخٕحز  يثم يبٍاٍَا -2
 .ٓاانًار داخه  Iًقأيت بذالنت شذة انخٍاران
 : R قًٍت انًقأيت ٍَاحذد يبا -3

R=U/I=13,5V/0,03A=450 Ω 
 :أٔخذ يبٍاٍَا -4
 ًقأيـتانانًٕخٕد  بٍٍ يزبطً  Uانخٕحز * قًٍت    

 . I=40 mAعُذيا ًٌز بذاخهٓا حٍار كٓزبائً شذحّ 
 

U =18V    
 

عُـذيا  انًقأيـت انًار داخم  Iشذة انخٍار *قًٍت  
 . U=5V حٕحز قًٍخّ إٌخذ بٍٍ يزبطٍٓ

 

I=0,011A 

انخزكٍب انخدزٌبً انًالئى نخظ يًٍشة حبٍاَت 
 يقأيت كٓزبائٍت

 
   Iبذالنت شذة انخٍار  Uانخٕحز  يبٍاٌ

 

 

23,4 

 


