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 على قانون أوم تطبيقات حسابية
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 على القدرة الكهربائية تطبيقات حسابية

  فولت  وشدة  110. أحسب القدرة الكهربائية التي يستهلكها مصباح موصل بمصدر جهده الكهربائي 1
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 20واط ، إذا كانت شدة التيار الكهربائي المار فيها  4400. تعمل مجففة مالبس بقدرة كهربائية 2
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 A 1،5، ت  Ω 221المعطيات : م 

 الجهدالمطلوب : حساب 

 المقاومة× الحل: القانون الرياضي :  الجهد = التيار 

 221×  1،5الجهد =                                 

 V 111الجهد =                                  

 A، ت ا  V 111المعطيات : ج 

 المطلوب : حساب المقاومة

 المقاومة× الحل: القانون الرياضي :  الجهد = التيار 

 1× = م   111                                

 Ω 111=  1÷  111المقاومة =                                 

 Ω 45، م  V 5المعطيات : ج 

 المطلوب : حساب التيار

 المقاومة× الحل: القانون الرياضي :  الجهد = التيار 

 45× = ت   5                                

 A 1،11=  45÷  5التيار =                                 

 A 1،55، ت  V 111المعطيات : ج 

 المطلوب : حساب القدرة

 الجهد× القدرة = التيار الحل: القانون الرياضي :  

 111×  1،55القدرة =                                 

 W 61.5القدرة =                                  

 A 21، ت W  4411المعطيات : قد 

 المطلوب : حساب الجهد

 الجهد× القدرة = التيار الحل: القانون الرياضي :  

 الجهد×  21=  4411                               

 V 221الجهد =                                  



 الدوائر الكهربائية: الثاني الدرس تطبيقات 

 التيار الكهربائي. ما المقصود بتدفق الشحنة الكهربائية؟ 1

 قانون أوم. ما العالقة التي تربط الجهد والتيار والمقاومة في دائرة كهربائية؟ 2

 الموصالت. ما المواد التي تتحرك فيها اإللكترونات بسهولة؟ 3

 الدائرة الكهربائية. ماذا يسمى المسار المغلق الذي يمر به التيار الكهربائي؟ 4

 دوائر توازي  مسار؟توي على أكثر من . ماذا تسمى الدوائر التي تخ5

 دوائر توالي. ماذا تسمى الدوائر التي تختوي على مسار واحد؟ 6

 . أكمل الجدول التالي:7

 

 
 

 دائرة توازي نوع الدائرة دائرة توالي

 ) بعدد األجهزة الموصلة ( 2 عدد المسارات 1

 يستمر اآلخر بالعمل عند نزع أحد المصباحين ينطفئ اآلخر
 

 

 

 

 

 

 

 



 الدوائر الكهربائية: الثاني الدرس واجبات 

 

 اجب عما يلي:

 توالي نوع الدائرة :

 1 عدد المسارات:

 سينطفئ عند نزع أحد المصباحين ماذا سيحدث لآلخر:

 تضعف شدة اإلضاءة ماذا يحدث عند إضافة مصباح آخر :

 

 توازي نوع الدائرة:

 2  عدد المسارات:

 يستمر بالعمل سيحدث لآلخر:عند نزع أحد المصباحين ماذا 

 ال تتأثر شدة اإلضاءة ماذا يحدث عند إضافة مصباح آخر :

 

 

 : اكمل ما يلي:2س

 ويمثل بالعالقة الرياضية التالية: أومالقانون الذي يربط بين التيار الكهربائي والجهد والمقاومة هو قانون  -1

 المقاومة×  التيارالجهد = 

 التي تمنع ارتفاع درجة حرارة األسالك أو حدوث حريق  المنصهراتنستخدم لحماية الدوائر الكهربائية  -2

 ( Wالواط )  وتقاس بوحدة  معدل التحول في الطاقة من شكل إلى آخرهي  القدرة الكهربائية -3

 الجهد× التيار =  القدرةوتقاس رياضيا بالعالقة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكهرباء: ورقة عمل الفصل الحادي عشر 



 . على ماذا يدل كل رمز مما يلي:1

 

                                                                                                                                                                                                       بطارية

 

 

 

الصحيحة  أمام العبارات  (  .  ضع عالمة )  2

 أمام العبارات الخاطئة ( وعالمة ) 

1-     [        . وحدة قياس القدرة الكهربائية هي الواط ] 

2-     [   . الجهد الكهربائي هو مقياس لطاقة الوضع لإللكترونات الدائرة الكهربائية ] 

3-     [   .    يكون انتقال اإللكترونات في البطارية من الطرف الموجب إلى الطرف السالب ] 

4-    [     ( يتم قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بوحدة كيلو واط . ساعة ]KWh .   ) 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:. 3

 

 :. ما نوع الدائرة فيما يلي4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاصية التي تزداد في سلك عندما يقل قطره  : -1

 الشحنة السكونية  .  -د الجهد .  -ج التيار .    –ب  المقاومة .  –أ 

 القوة المتبادلة بين إلكترونين هي   :  -2

 تنافر   . -د متعادلة   . -ج تجاذب  . –ب  احتكاك   . –أ 

 المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي :  -3

 قدرة . -د جهد كهربائي . -ج مقاومة .  –ب  دائرة كهربائية .  –أ 

 العالقة التي تربط بين الجهد و التيار و المقاومة في دائرة كهربائية   :  -4

قانون أوم –أ 
 
 قانون باسكال . -د  قانون نيوتن . -ج قانون جول . –ب  .

 مفتاح مصباح

 توالي توازي



 الكهرباء: مراجعة الفصل الحادي عشر 

 الصحيحة فيما يلي:: اختر اإلجابة 1س

 مخترع البطارية هو العالم اإليطالي  .1

 وات ب. أوم أ.

 أمبير د. افولت ج.

 تزداد بانخفاض قطر السلك .2

 الجهد الكهربائي ب. المقاومة الكهربائية أ.

 شدة التيار الكهربائي د. القدرة الكهربائية ج.

 قانون أوم يمثل بالعالقة الرياضية .3

 المقاومة× الجهد = التيار  ب. التيار×  القدرة = المقاومة أ.

 المقاومة× الجهد = القدرة  د. الجهد×  القدرة = التيار  ج.

 عدد المسارات في التوصيل على التوالي .4

 اثنين ب. واحد أ.

 أربعة د. ثالثة ج.

 من خواص التوصيل على التوازي  .5

 تتوقف باق األجهزةعند تلف أحد األجهزة  ب. يسري التيار في مسار واحد أ.

 ال تتأثر باقي األجهزة بتلف أي جهاز د. عند إضافة جهاز تقل شدة التيار ج.

 لحماية الدائرة الكهربائية يستخدم .6

 أسالك النحاس ب. قواطع ) منصهرات( أ.

 فلزات عالية المقاومة د. عوازل كهربائية ج.

 تزود الدائرة الكهربائية بالطاقة عبر .7

 المولدات ب. الكهربائيالمفتاح  أ.

 المصابيح د. البطاريات ج.

 وحدة قياس القدرة الكهربائية  .8

 وات ب. أوم أ.

 أمبير د. فولت ج.

 ( يدل على  Ωالرمز  )  .9

 وات ب. أوم أ.

 أمبير د. فولت ج.

 مادة يصعب انتقال الشحنات الكهربائية خاللها .11

 السلك النحاسي ب. الموصل أ.

 الدائرة الكهربائية د. العازل ج.

 كيف يتغير التيار في دائرة كهربائية عندما يتضاعف الجهد أربع مرات مع ثبات المقاومة .11

 يتضاعف مرتين ب. ال يتغير أ.

 يتضاعف أربع مرات د. يختزل إلى الربع ج.

 مقدار طاقة الوضع الذي يكتسبها اإللكترون  .12

 الجهد الكهربائي ب. المقاومة الكهربائية أ.

 شدة التيار الكهربائي د. القدرة الكهربائية ج.

 

 

 

 



 ( أمام العبارات الخاطئة: ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )  :ضع عالمة )  2س

 1. وضع فولتا قانونا يصف العالقة بين الجهد والتيار والمقاومة في الدوائر الكهربائية 

 2.  ساعةتقاس كمية الطاقة المستهلكة بوحدة كيلو وات 

 3. يستخدم النحاس في صناعة األسالك بسبب ارتفاع مقاومته 

 4. تتحول الطاقة الكهربائية في الدائرة الكهربائية إلى طاقة حرارية وضوئية بفعل القدرة الكهربائية 

 5. تتحرك اإللكترونات في خط مستقيم داخل األسالك 

 6.  الدائرة الكهربائيةالمسار المغلق الذي تسري فيه الشحنات الكهربائية يسمى 

 

 : علل ما يلي:3س

  عند إضافة جهاز جديد إلى دائرة التوصيل على التوالي تقل شدة التيار الكهربائي 

 بسبب زيادة المقاومة

 توصيل المنازل على التوازي وليس التوالي 

 كي تعمل األجهزة لو تعطل أحدها

 انخفاض قدرة البطارية 

 المتفاعلةاستهالك المواد الكيميائية 

 ايصنع فتيل المصباح الكهربائي من سلك فلز تنجستن رفيع جد 

 كي تزيد مقاومته فترتفع حرارته فيتوهج

: ماذا سيحدث إن أزيل أحد المصباحين في الدائرة 4س 

 سينطفئ اآلخرالكهربائية التالية؟ 

 ألن الدائرة ستصبح مفتوحة ولماذا؟ 

 

 من الرسم المرفق: 5س

 ( L1  ، L2نوع التوصيل بين المصباحين )  -

 توالي

 ( L2  ،L3نوع التوصيل بين المصباحين )  -

 وازيت

 

 

 

 

 



 تطبيقات حسابية

فولت ما مقدار القدرة الكهربائية   12تستخدم في مشغل األقراص المدمجة بطارية ذات جهد  -1

 أمبير؟0.75تيار المار فيه المستهلكة إذا كانت شدة ال
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 فولت؟ 5بطارية جهدها أوم إذا كان يعمل على  25ما مقدار شدة تيار يمر في مصباح مقاومته  -2
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 فولت؟ 110أمبير موصل بمكبس جهده  2.5ما مقدار مقاومة جهاز كهربائي يمر به تيار شدته  -3
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 فولت؟ 110واط عندما يعمل على جهد مقداره  125ما مقدار شدة التيار الذي يمر بجهاز قدرته  -4
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 أمبير؟ 0.25أوم  بتيار شدته  440هربائي زود جهاز كهربائي مقاومته ما مقدار جهد مقبس ك -5
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 A 1،75، ت  V 12المعطيات : ج 

 المطلوب : حساب القدرة

 الجهد× القدرة = التيار الحل: القانون الرياضي :  

 12×  1،75القدرة =                                 

 W 9القدرة =                                  

 Ω 25 ، م V 5المعطيات : ج 

 المطلوب : حساب شدة التيار

 المقاومة ×= التيار  جهدالالحل: القانون الرياضي :  

 1،25× = التيار  5                                       

 A 1،2التيار =                                  

 A 2.5، ت  V 111المعطيات : ج 

 المطلوب : حساب المقاومة

 المقاومة ×= التيار  جهدالالحل: القانون الرياضي :  
 المقاومة×  2.5=  111                                       

 2.5÷  111المقاومة =                                  

 Ω 44المقاومة =                                  

 V 111، ج  W 125المعطيات : قد 

 المطلوب : حساب شدة التيار

 الجهد× لقدرة = التيار االحل: القانون الرياضي :  
 111× = التيار  125                                

 111÷  125التيار =                                  

 A 1.136التيار =                                  

                                  

 A 1.25، ت  Ω 441المعطيات : م 

 المطلوب : حساب الجهد

 المقاومة ×= التيار  جهدالالحل: القانون الرياضي :  
 441×  1.25=  جهدال                                

                                  V 111=  جهدال                                


