أسئلة الورزاة على الفصل الثانً

(التٌار الكهربائً )

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

شتوي 2002

 )1سلك مصنوع من النحاس طوله ( )500م ،ومساحة مقطعه ()6- 10 × 2م ،2فإذا كانت مقاومته ( )4أوم ،فاحسب
موصلٌة النحاس (.)

 )2فً الدارة المبٌنة فً الشكل :إذا كانت (ق د 4 = 1فولت ،ق
=  2فولت ،م د = 1م د 1 = 2أوم) وكان جهد النقطة (د) = 3
فولت ،والنقطة (هـ) تتصل باألرض .وملتزما ً باتجاه التٌارات
المثبتة على الشكل .احسب ما ٌأتً:

د2

أ) مقدار كل من (ت ،ت.)1
ب) المقاومة المجهولة (م س).

 )3فً الشكل المجاور إذا علمت أن قراءة الفولتمتر قبل إغالق المفتاح (ح) تساوي (س) فولت ،وكان الهبوط فً الجهد
بعد إغالق المفتاح (ح) ٌساوي (ص) فولت ،فإن قراءة الفولتٌمتر عندئذ بوحدة
الفولت تساوي:
أ) س.

ب) ص.

ج) س  +ص.

د) س – ص.

 )4قدّم أحد الطلبة تقرٌراً لمعلم الفٌزٌاء ٌذكر فٌه أنه قام بحساب شحنة جسٌم ،ووجد أنها تساوي ()20- 10 × 1221-
كولوم .هل هذه النتٌجة مقبولة علمٌا ً أم ال؟ ولماذا؟

صٌفً 2002
 )1وضّح المقصود بكل مما ٌأتً :سطح تساوي الجهد ،الموصالت الالخطٌة.

 )2عللٌ :عتبر قانون كٌرتشوف األول صٌغة أخرى لقانون حفظ الشحنة الكهربائٌة.
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(التٌار الكهربائً )

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

 )3باالعتماد على المعلومات المثبتة على الدارة الكهربائٌة المبٌنة
فً الشكل ،وملتزما ً بتسمٌة التٌارات واتجاهاتها ،احسب ما ٌأتً:
أ) جـ أب .ب) المقاومة (م س) .جـ) ق د .2د) المقاومة
النوعٌة لمادة المقاومة (م س) إذا علمت أن طولها ( )021م،
ومساحة مقطعها ()2- 10 × 2م.2

 )4الكمٌة الفٌزٌائٌة التً تعتبر مقٌاسا ً لممانعة الموصل لمرور تٌار كهربائً خالله هً:
أ) فرق الجهد بٌن طرفً الموصل.

ب) المقاومة الكهربائٌة للموصل.

ج) التٌار الكهربائً المار فً الموصل.

د) الكثافة النوعٌة لمادة الموصل.

شتوي 2001
 )1معتمداً على البٌانات المثبتة على الدارة المرسومة جانباً .وإذا كانت القدرة المستهلكة فً المقاومة ( )6أوم تساوي
( )24واط ،احسب قٌمة كل من:
أ) التٌارات (ت ،1ت.)2
ب) المقاومة م س.
ج) القوة الدافعة ق د.

ّ )2
ٌمثل الرسم البٌانً المجاور ،العالقة بٌن فرق الجهد بٌن طرفً موصل فلزي منتظم المقطع والتٌار المار فٌه ،فإذا كان
2
6طول الموصل ( )5م ومساحة مقطعه ( ) 10 × 1م .
احسب :أ) مقاومة الموصل.
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 )2موصلٌة مادة الموصل.
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أسئلة الورزاة على الفصل الثانً

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

صٌفً 2001
 )1الشكل الذي ٌمثل التمثٌل البٌانً الصحٌح للعالقة بٌن تغٌر المقاومٌة للموصالت الفلزٌة ( )مع درجات الحرارة (د)
هو:

 ) 2إذا مثلت التغٌرات فً الجهد عبر الدارة الكهربائٌة البسٌطة المبٌنة فً الشكل بالرسم البٌانً المجاور لها .باالعتماد
على المعلومات المثبتة على كل منهما ،احسب مقدار كل من:

ب) قراءة األمٌتر .A

أ) القوة الدافعة الكهربائٌة (ق د).
ج) المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الخارجٌة.

د) المقاومة المجهولة (م).

 2002شتوي
 )1مقاومة كهربائٌة تستهلك طاقة بمعدل ( )500جول/ث ،وتعمل على فرق جهد مقداره ( )100فولت .صُنعت من سلك
فلزي مساحة مقطعه العرضً ( )10- 10 × 16م 2ومقاومٌة مادته ( )1- 10 × 126أوم.متر
احسب كل من :أ) مقاومة السلك الفلزي.

ب) طول السلك الفلزي الذي صُنعت منه المقاومة.

ٌ )2مثل الرسم المجاور جزءاً من دارة كهربائٌة ،فإذا علمت أن (جـ هـ د =  12فولت) .اعتماداً على القٌم المثبتة على
الرسم ،احسب:
أ) قراءة األمٌتر (.)A
ب) القوة الدافعة الكهربائٌة (ق د).
ج) ج أ ب.
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(التٌار الكهربائً )
أسئلة الورزاة على الفصل الثانً
ُ )3تعد القاعدة "المجموع الجبري للتغٌرات فً الجهد الكهربائً عبر عناصر أي مسار مغلق فً دارة كهربائٌة ٌساوي
صفراً" صٌاغة أخرى لقانون حفظ:
أ) الشحنة.

ب) الكتلة.

ج) الطاقة.

د) الزخم.

 2002صٌفً
ّ )1
ٌمثل الشكل سلك فلزي مساحة مقطعه العرضً (أ) م 2وعدد
االلكترونات الحرة فً وحدة الحجوم من مادته (ن):
أ) بٌّن أن التٌار المار فً هذا السلك ٌعطى بالعالقة ( أ ́ن ع

.) e

ب) لماذا تكون السرعة االنسٌاقٌة (ع) صغٌرة؟

 )2عالم تدل اإلشارة السالبة فً العبارة اآلتٌة :الجهد الكلً لنقطة = ( )50-فولت.

 ) 3عندما تؤول المقاومة الكهربائٌة لبعض الفلزات إلى الصفر عند درجات الحرارة المنخفضة ،فإن هذه الفلزات تصبح:
أ) أشباه موصالت.

ب) فائقة العازلٌة.

جـ) فائقة الموصلٌة.

د) فائقة المقاومٌة.

 )4فً الدارة الكهربائٌة المجاورة إذا علمت أن قراءة الفولتٌمتر ( )Vتساوي ( )224فولت ،معتمداً على القٌم المبٌنة على
الشكل احسب مقدار كل من:
أ) القوة الدافعة الكهربائٌة للبطارٌة (ق د).
ب) التٌار الكهربائً (ت).
ج) المقاومة الكهربائٌة المجهولة (م).
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أسئلة الورزاة على الفصل الثانً

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

 2010شتوي

 )1التعبٌر الرٌاضً الصحٌح الذي ٌمثل جهد النقطة (هـ) المبٌنة ف الشكل هو:
ب) ت م – ق د  +جـ ك.

أ) ت م – ق د – جـ ك.
ج) – ت م – ق د – جـ ك.

د) – ت م – ق د  +ج ك.

 )2فً الشكل المجاور الذي ٌمثل دارة كهربائٌة بسٌطة ،إذا كانت قراءة الفولتٌمتر ( )Vقبل غلق المفتاح تساوي ()36
فولت ،واعتماداً على البٌانات المبٌنة على الشكل ،احسب عند غلق المفتاح:
ب) القدرة التً تنتجها البطارٌة (ق د).

أ) قراءة الفولتٌمتر.
ج) الحرارة المتولدة فً المقاومة.

د) أوم لمدة دقٌقة واحدة.

 2010صٌفً
 )1فسرٌ :كون للتٌار الكهربائً القٌمة نفسها عند أي جزء من أجزاء دارة كهربائٌة مغلقة تحتوي بطارٌة ومقاومة.

 )2معتمداً على البٌانات المبٌنة على الشكل المجاور ،احسب مقدار كل من:
أ) فرق الجهد (د هـ).

ج) القوة الدافعة (ق د).

ب) المقاومة (م).

 )3الكمٌة التً تقاس بوحدة (أوم.متر) هً:
أ) المقاومٌة.

ب) الجهد الكهربائً.
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ج) الموصلٌة.

د) المقاومة.
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إعداد االستاذ :محمد الطعانً

 2011شتوي
 )1ماذا نعنً بقولنا أن فرق الجهد بٌن نقطتٌن = ( )20فولت؟

 )2الشكل المجاور ٌمثل جزءاً من دارة كهربائٌة؛ معتمداً على البٌانات الموجودة علٌه .احسب:
أ) (جـ دهـ).

ب) القوة الدافعة الكهربائٌة للبطارٌة (ق د).

ج) الطاقة الكهربائٌة المستهلكة فً المقاومة (  )5خالل دقٌقتٌن.

 )3تتصل خمس مقاومات متساوٌة معا ً كما فً الشكل ،حدد المقاومة
األكثر استهالكا ً للطاقة الكهربائٌة .مبٌنا ً السبب.

 2011صٌفً
ٌ )1نعدم التٌار الكهربائً بٌن النقطتٌن (هـ ،ك) عند فتح الجارة المجاورة بسبب انعدام:
أ) المجال الكهربائً بٌنهما.

ب) المقاومة الخارجٌة.

ج) القوة الدافعة الكهربائٌة.

د) مقاومٌة األسالك.

ّ )2
ٌمثل الشكل المجاور دارة كهربائٌة ،باالعتماد على البٌانات المبٌنة
علٌه ،احسب قراءة كل من األمٌتر ( ،)Aوالفولتٌمتر ( ،)Vفً الحالتٌن:
أ) عندما ٌكون المفتاح (ح) مفتوحاً.
ب) عندما ٌكون المفتاح (ح) مغلقاً.
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أسئلة الورزاة على الفصل الثانً

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

 2012شتوي
ٌ )1مثل الشكل المجاور جزءاً من دارة كهربائٌة ،معتمداً على البٌانات المبٌنة علٌه ،احسب:
أ) جـ ب أ.
ب) القدرة المستهلكة فً المقاومة (. )6
ج) القوة الدافعة الكهربائٌة (ق د).

ٌ ) 2مثل الشكل المجاور دارة كهربائٌة ،باالعتماد على البٌانات المبٌنة على الشكل ،احسب
قراءة الفولتٌمتر .V

 )3من خصائص خطوط المجال الكهربائً:
ب) تخترق األجسام الموصلة.

أ) تتقاطع مع بعضها.
ج) متعامدة مع السطوح متساوٌة الجهد.

د) تتقارب فً المناطق التً ٌكون فٌها المجال صغٌراً.

ٌ )4مثل الرسم البٌانً المجاور العالقة بٌن:
أ) المقاومٌة ودرجة الحرارة لموصل فلزي.
ج) الجهد والتٌار لموصل أومً.

ب) المقاومة والطول لموصل فلزي.
د) الجهد والتٌار لموصل ال أومً.

 2012صٌفً
 )1معتمداً على البٌانات المثبتة على الشكل ،وبإهمال المقاومات الداخلٌة للبطارٌات ،احسب:
أ) القوة الدافعة الكهربائٌة (ق د).
ب) قراءة األمٌتر (.)A
ج) القدرة الكهربائٌة المستهلكة فً المقاومة (. )4

 )2سلك نحاسً طوله (ل) ومساحة مقطعه (أ) ،ماذا ٌحدث لكل من مقاومة السلك ،ومقاومٌته فً الحالتٌن:
أ) زٌادة طول السلك.
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ب) رفع درجة حرارة السلك.
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إعداد االستاذ :محمد الطعانً

ٌ ) 3مثل الشكل المجاور خطوط المجال الكهربائً لشحنتٌن متجاورتٌن ،النقطة التً ٌكون عندها المجال الكهربائً أكبر
ما ٌمكن هً:
أ) 1

ب) 2

ج) 3

د) 4

 )4تقع النقطتان (س ،ص) فً مجال كهربائً منتظم وتفصلهما مسافة (ف) ،كما فً
الشكل ،إن جـ ص س ٌساوي:
أ) مـ ف.

ب) مـ ف جتـا .30

ج) مـ ف جتـا .120

د) مـ ف جتـا .60

 )5عند غلق المفتاح (ح) فً الدارة المبٌنة فً الشكل ،فإن قراءة
كل من األمٌتر ( ،)Aوالفولتٌمتر ( )Vعلى الترتٌب:
أ) تزداد ،تزداد.
د) تقل ،تبقى ثابتة.

ب) تزداد ،تقل.

ج) تزداد ،تبقى ثابتة.

 2013شتوي
 ) 1أ) اذكر حالتٌن ٌكون فٌهما فرق الجهد الكهربائً بٌن طرفً بطارٌة ٌساوي القوة الدافعة الكهربائٌة لها فً دارة
بسٌطة.

ب) احسب المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات المحصورة بٌن النقطتٌن (أ ،ب) المثبتة
فً الشكل.

 )2معتمداً على البٌانات المثبتة على الشكل المجاور وبإهمال المقاومات الداخلٌة
للبطارٌات ،احسب:
أ) القوة الدافعة الكهربائٌة للبطارٌة (ق د).
ب) مقدار المقاومة (م).
ج) الطاقة الكهربائٌة المستهلكة فً المقاومة (  )10خالل دقٌقة.

5987889870

mft_91@yahoo.com
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أسئلة الورزاة على الفصل الثانً
 )3فً الدارة الكهربائٌة المجاورة تكون قراءة األمٌتر تساوي:
أ)

قد
مد

ب)

قد
مخ

ج)

قد
مخ

م د

د)
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قد
مخ م د

 )4الشكل المرسوم ٌمثل العالقة البٌانٌة بٌن مقاومة موصل (م) وطوله (ل) ،فإذا كانت مساحة
مقطع الموصل (أ) والمقاومٌة الكهربائٌة له ( )فإن مٌل الخط البٌانً ٌمثل:
ب)

أ) م

أ

ج) 

د)  × أ

 2013صٌفً
 ) 1موصالن كروٌان متجاوران ،إذا علمت أن شحنة األول سالبة والثانً غٌر مشحون ،فسّر ما ٌحدث لكل من الجهد
والشحنة على الموصل الثانً بعد وصله باألرض.

 )2أي من اآلتٌة تمثل قراءة الفولتٌمتر  Vفً الدارة الكهربائٌة المبٌنة فً الشكل المجاور:
أ) (ت م د)

ب) (ق د)

ج) (ق د –  2ت م)

د) (

تم

)

 )3س ّخان كهربائً ٌعمل على فرق جهد مقداره ( )200فولت ،صنعت مقاومته من سلك فلزي طوله ( )320م ومقاومٌة
مادته ( )1- 10 × 2أوم.متر ،فإذا علمت أن الطاقة المصروفة عند تشغٌل السخان لمدة ساعة واحدة تساوي ()5 10×22
جول .احسب:
أ) أكبر تٌار كهربائً ٌمر فً مقاومة السخان.
ب) مساحة مقطع السلك.

 )4الشكل المجاور ٌمثل دارة كهربائٌة ،اعتماداً على البٌانات المثبتة علٌه،
أجب عما ٌأتً:
أ) احسب قراءة األمٌتر ( )Aقبل إغالق المفتاح (ح).
ب) بعد إغالق المفتاح (ح) ،إذا علمت أن قراءة األمٌتر ( )Aتساوي ()3
أمبٌر .احسب:
-

فرق الجهد بٌن النقطتٌن س ،ص.
مقدار ق د.3
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أسئلة الورزاة على الفصل الثانً
 )5إن مقاومٌة موصل فلزي عند درجة حرارة  20س:
أ) تزداد بازدٌاد طول الموصل.

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

ب) تقل بازدٌاد طول الموصل.

ج) ال تتأثر بازدٌاد طول الموصل .د) أحٌانا ً تزداد وأحٌانا ً تقل بتغٌر طول الموصل.
 )6فسر :السرعة االنسٌاقٌة التً تتحرك فٌها االلكترونات الحرة داخل مقطع موصل فلزي صغٌرة جداً.

 2014شتوي
ٌ )1وضح الشكل المجاور مجال كهربائً منتظم وتمثل الخطوط (س ،ص ،ع) سطوح متساوٌة الجهد .معتمداً على
الشكل ،أجب عما ٌأتً:
أ) رتب السطوح متساوٌة الجهد تنازلٌا ً حسب قٌمة جهد كل منها.
ب) فسّر لماذا ال ٌلزم بذل شغل لنقل شحنة نقطٌة من النقطة (أ) إلى النقطة (ب).

 )2ثالثة مصابٌح متماثلة مقاومة كل منها (م) موصولة فً دارة كما فً الشكل المجاور.
معتمداً على الشكل ،أجب عما ٌأتً:
أ) أي المصباحٌن (س ،ع) أشد إضاءة؟ ولماذا؟
ب) ماذا ٌحدث لقراءة كل من األمٌتر والفولتٌمتر إذا احترق فتٌل المصباح (ص)؟ مبٌنا ً
السبب.

ٌ )3مثل الرسم البٌانً المجاور العالقة بٌن فرق الجهد بٌن طرفً موصل والتٌار
الكهربائً المار به ،معتمداً على الشكل وبٌاناته ،أجب عما ٌأتً:
أ) هل ٌعتبر هذا الموصل أومٌاً؟ فسر إجابتك.
ب) احسب موصلٌة الموصل ،إذا علمت أن طوله ( )5م.

 )4معتمداً على الشكل المجاور وبٌاناته ،أجب عما ٌأتً:
أ) احسب قراءة الفولتٌمتر ( )Vقبل غلق المفتاح (ح).
ب) بعد غلق المفتاح (ح) إذا كانت قراءة األمٌتر ( )Aتساوي ( )024أمبٌر،
احسب:
 -القوة الدافعة الكهربائٌة (ق د).
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– القدرة المستهلكة فً المقاومة (. )6
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إعداد االستاذ :محمد الطعانً
(التٌار الكهربائً )
أسئلة الورزاة على الفصل الثانً
ٌ )5بٌن الجدول المجاور قٌم المقاومٌة لثالث مواد (أ ،ب ،ج) عند درجة حرارة ( 20س) ،باالعتماد على الجدول،
أجب عما ٌأتً:
أ) أي المواد ٌفضل استخدامها فً التوصٌالت الكهربائٌة؟ ولماذا؟
ب) ماذا ٌعنً أن مقاومٌة المادة (ب) تساوي (. )025م؟

صٌفً 2014
 )1معتمداً على الشكل المجاور وبٌاناته ،أجب عما ٌأتً:
أ) إذا كانت قراءة األمٌتر ( )Aقبل إغالق المفتاح (ح) تساوي ()1
أمبٌر .احسب المقاومة الداخلٌة (م د).
ب) بعد غلق المفتاح (ح) إذا كان (جـ أ ب =  11فولت) ،احسب:
 -قراءة األمٌتر (.)A

– مقدار القوة الدافعة الكهربائٌة ق د.

 )2لدٌك سخانٌن كهربائٌٌن األول قدرته ( )2000واط والثانً مقاومته ( ) 10وكالهما ٌعمل بفرق جهد ( )200فولت.
أجب عما ٌأتً:
أ) أٌهما ٌستهلك طاقة كهربائٌة أكبر عند استخدامهما لنفس الفترة الزمنٌة ،مبٌنا السبب؟
ب) احسب التٌار الكهربائً المار فً السخان األول.

 )3رسمت العالقة البٌانٌة لثالثة موصالت مختلفة (س ،ص ،ع) بٌن التٌار المار فٌها وفرق الجهد
بٌن طرفٌها كما فً الشكل المجاور ،أجب عما ٌأتً:
أ) أي الموصالت مقاومتها أكبر؟ ولماذا؟
ب) إذا كان للموصالت نفس الطول ومساحة المقطع ،فإي الموصالت ٌفضل استخدامها فً
التوصٌالت الكهربائٌة؟ ولماذا؟

5987889870

mft_91@yahoo.com

إعداد االستاذ :محمد الطعانً
(التٌار الكهربائً )
أسئلة الورزاة على الفصل الثانً
 )4سلك نحاسً مساحة مقطعه العرضً ( )6- 10 × 5م ،2وعدد االلكترونات الحرة فً وحدة الحجوم من مادة السلك
تساوي ( )22 10 × 1الكترون/م .3إذا علمت أن كمٌة الشحنة التً تعبر مقطعه العرضً فً زمن قدره ( )0.5ثانٌة
ٌساوي ( )2كولوم .احسب:
أ) متوسط التٌار الكهربائً المار فً السلك.
ب) السرعة االنسٌاقٌة لاللكترونات فً السلك.

 )5إذا علمت أن المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات فً الشكل المجاور
تساوي ( ،) 3فاحسب قٌمة المقاومة (م).

شتوي  22( 2015عالمة)
 )1العالقة بٌن المقاومٌة الكهربائٌة لفلز ما ودرجة حرارته عالقة خطٌة.
أ) متى ٌشد الفلز عن هذه العالقة؟ وما سبب ذلك.
ب) ماذا ٌحدث لمقاومٌة الموصل إذا زاد طوله مع ثبات درجة حرارته؟ فسر إجابتك.

 )2فً الشكل المجاور إذا كانت قراءة األمٌتر ( )1 Aتساوي ( )122أمبٌر .أجب عما ٌأتً:
أ) احسب القوة الدافعة الكهربائٌة للبطارٌة (ق د).
ب) احسب قراءة كل من (.)3 A( ،)2 A
ج) أٌهما أكثر استهالكا ً للطاقة عند وصل هذه المقاومات على التوالً أم على
التوازي؟ وضح إجابتك.

ٌ )3مثل الشكل المجاور مسارٌن محتملٌن ( )2( ،)1إللكترون حر داخل فلز ،إحداهما ٌمثل
المسار بغٌاب مجال كهربائً واآلخر حدث بوجود المجال ،أجب عما ٌأتً:
أ) أي المسارٌن حدث بوجود المجال الكهربائً؟ فسر إجابتك.
ب) ما سبب المسار المتعرج لإللكترونات الحرة؟
ج) ماذا تسمى السرعة التً اندفعت بها االلكترونات من النقطة (ص) إلى ( ́
ص)؟
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أسئلة الورزاة على الفصل الثانً
 )4اعتماداً على الشكل المجاور احسب ما ٌأتً:

(التٌار الكهربائً )

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

أ) قراءة األمٌتر (.)A
ب) فرق الجهد الكهربائً (جـ س ص) .وأي النقطتٌن (س ،ص)
أعلى جهد؟ ولماذا؟

صٌفً  24( 2015عالمة)
 )1موصالن (أ ،ب) من مادتٌن مختلفتٌن لهما نفس الطول ومساحة المقطع وٌمر فٌهما نفس التٌار ،إذا علمت أن عدد
االلكترونات الحرة لوحدة الحجوم للموصل (أ) أكبر من عددها للموصل (ب) ،أجب عما ٌأتً:
أ) فً أي الموصلٌن تكون السرعة االنسٌاقٌة أكبر؟ ولماذا؟
ب) أي الموصلٌن ٌسخن أوالً؟ ولماذا؟

 )2موصالن (أ ،ب) وُ صال مع مصدر جهد كهربائً متغٌر القٌمة فكان التٌار المار فً كل منهما عند قٌم مختلفة لفرق
الجهد كما هو موضح فً الجدول المجاور ،أجب عما ٌأتً:
أ) أي الموصلٌن ٌعد أومٌاً؟ ولماذا؟
ب) اذكر مثال على كل من الموصالت األومٌة والموصالت الالأومٌة.

 )3إذا كانت قراءة األمٌتر فً الشكل المجاور تساوي ( )025أمبٌر ،وقراءة الفولتٌمتر ( )525فولت ،احسب:
أ) معدل الطاقة المستهلكة فً المقاومة ( )أوم.
ب) مقدار المقاومة المجهولة (م).
 )4معتمداً على الشكل المجاور وبٌاناته ،أجب عما ٌأتً:
أوالً :احسب و المفتاح (ح) مغلق كل مما ٌأتً:
أ) مقدار (ت).
ب) جـ د هـ.
ج) مقدار المقاومة (م).
ثانٌاً :احسب قراءة األمٌتر ( )Aعند فتح المفتاح (ح).
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(التٌار الكهربائً )

أسئلة الورزاة على الفصل الثانً

إعداد االستاذ :محمد الطعانً

شتوي  22( 2016عالمة)
 )1عرف الجهد الكهربائً عند نقطة.

 )2إذا مُثلت التغٌرات فً الجهد عبر الدارة الكهربائٌة البسٌطة المبٌنة فً الشكل بالرسم البٌانً المجاور لها .باالعتماد
على البٌانات المثبتة على كل منهما ،احسب:
أ) القوة الدافعة الكهربائٌة (ق د).
ب) قراءة األمٌتر (.)A
ج) قراءة الفولتٌمتر (.)V

 )3ما أثر زٌادة كل من :طول الموصل الفلزي ،ومساحة مقطعه ،ودرجة حرارته على كل من:
أ) مقاومة الموصل.

ب) موصلٌة الموصل.

ٌ )4مثل الشكل المجاور دارة كهربائٌة ،إذا علمت أن قراءة
الفولتٌمتر ( )Vتساوي ( )25فولت ،وباالعتماد على القٌم المثبتة
على الشكل ،احسب:
أ) مقدار المقاومة الكهربائٌة (م).
ب) فرق الجهد الكهربائً بٌن النقطتٌن (د ،هـ).
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