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وحثثثثثدات  رربثثثثث ( ويتثثثثثنل  مثثثثث  المتنثثثثثاوب يبحثثثثث  لثثثثثفا الكتثثثثثاب فثثثثثي رسثثثثثس الكهربثثثثثاء   التيثثثثثار  

حيثثثثثث  يحثثثثثثاو  لثثثثثثفا الكتثثثثثثاب البحثثثثثث  فثثثثثثي المفثثثثثثاليم وال  قثثثثثثات الكهربا يثثثثثثة الر يسثثثثثثة  وفثثثثثثي دارات 
لمثثثثثا درسثثثثثنال فثثثثثي رسثثثثثس الكهربثثثثثاء  التيثثثثثار المسثثثثثتمر(  ولثثثثثو مثثثثثتمم  وتطبيقاتهثثثثثا   المتنثثثثثاوب التيثثثثثار 

بمثثثثثثا وفلثثثثث    إلثثثثثثح المرحلثثثثثة اليانيثثثثثثة للت لثثثثثيم المهنثثثثثثي ل نتقثثثثثا وي تبثثثثثر الركيثثثثثثوا اعساسثثثثثية والف الثثثثثثة 
لثثثثثثفا المنهثثثثثثال لثثثثثثو إسثثثثثثقاط للم ثثثثثثايير الوطنيثثثثثثة و يتناسثثثثثثب مثثثثثث  مرحلثثثثثثة الدراسثثثثثثة اليانويثثثثثثة المهنيثثثثثثة  

فهثثثثثثثو  يلحثثثثثثثة وب نايثثثثثثثة ال ثثثثثثثلة بثثثثثثثي     للمهنثثثثثثثة المبنيثثثثثثثة علثثثثثثثح رسثثثثثثثاس الت ثثثثثثثني  ال ربثثثثثثثي للمهثثثثثثث
والتجثثثثثارب اعميلثثثثثة قثثثثثد روردنثثثثثا  و  طبيثثثثثم ال ملثثثثثي  ومتطلبثثثثثات سثثثثثوم ال مثثثثث  المفهثثثثثوم النةثثثثثر  والت

فلثثثثث   فهثثثثثي فثثثثثي م ةمهثثثثثا مسثثثثثتقاا مثثثثث  الواقثثثثث   ال ملثثثثثي المثثثثثدروس وت ب ثثثثثر ال مليثثثثثة التثثثثثي تو ثثثثث  
 النةر  وال ملي. ي عنه  وتغطي حاجة المتدرب في الربط بي  المفهوم

ثثثثث  نرجثثثثثو ر     والتثثثثثي   لثثثثثفا الكتثثثثثاب المهثثثثثارات والقثثثثثدرات النةريثثثثثة وال مليثثثثثة لط بنثثثثثا اععثثثثثواءيكم 
ويكثثثثثثو  عونثثثثثثات لهثثثثثثم فثثثثثثي حيثثثثثثاتهم ال مليثثثثثثة وينثثثثثثا   فثثثثثثي الكتثثثثثثاب اعو   التيثثثثثثار المسثثثثثثتمر( بثثثثثثدرنالا

 ر سه...سه وم  سيد  القبو  مم  سيدر  
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 عدم الدخو  إلح اعقسام اعخرى طالما ليس لدي  تدريب فيها. -24

 ها في المكا  المخ أل.   حافة علح نةافة اعجهوا واعدوات ورتبها و     -25

 تنكد م  س مة اعدوات وال دد وم  عولها بشك  جيد قب  البدء باستخدامها. -26

 ال ت م  علح رر يات رطبة رو غير م وولة. -27

 ال ت قدم علح تنفيف ر  عم  قب  مراج ة المدرب ورخف الت ليمات منه.   -28

 حافة علح نةافة الورش ورتبها ب د االنتهاء م  ال م .  -29

وعثثثثثثدم إ ثثثثثثدار ر    االلتثثثثثثوام بثثثثثثالخرول المنثثثثثثتةم مثثثثثث  الثثثثثثورش ب ثثثثثثد االنتهثثثثثثاء مثثثثثث  الثثثثثثدوام  -11
  جيج رو ر وات مرتف ة لكي ال تشوش علح المه  اعخرى.
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 الشرح النةر  الف  يسبم ك  تمري  م  وم  التماري .يحتسب  -2

 استخدم رجهوا قياس فات دقة عالية حتح تق  نسبة الخطن. -1

 إليها واستخدم التقريب.عند وجود نسب خطن رشر  -3

 ملونة مي ت اعحمر للطر  الموجب واعسود للطر  السالب. ات استخدم رس ك -4

مثثثثثث  ال تتوافثثثثثثم قثثثثثثيم قياسثثثثثثاته مثثثثثث  القثثثثثثيم المحسثثثثثثوبة رو المقاسثثثثثثة قثثثثثثد  هالمتثثثثثثدرب رنثثثثثث عل ثثثثثثمر -5
ولكنهثثثثا قثثثثد تكثثثثو  قريبثثثثة منهثثثثا رو تتفثثثثم م هثثثثا بسثثثثبب عثثثثدا عوامثثثث  منهثثثثا نسثثثثبة اآلخثثثثري   

 ل نا ر الدارا. الخطن لألجهوا رو

علثثثثثثثثثح نتثثثثثثثثثا ج دقيقثثثثثثثثثة  للح ثثثثثثثثثو اسثثثثثثثثثتخدم القثثثثثثثثثيم المدونثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثي مسثثثثثثثثثتلومات التجربثثثثثثثثثة   -6
 مقاربة منها. ات فرلا استخدم قيماوفي حا  عدم تو   و حيحة

علثثثثثثح المتثثثثثثدرب رخثثثثثثف القثثثثثثراءات بدقثثثثثثة متناليثثثثثثة واسثثثثثثتخدام التقريثثثثثثب بطريقثثثثثثة سثثثثثثليمة عنثثثثثثد  -7
 الحاجة.

ررقثثثثام  ثثثثحيحة وقريبثثثثة مثثثث  تلثثثث  ا ثثثثبط منبثثثث  الجهثثثثد بحيثثثث  تح ثثثث  علثثثثح قثثثثراءات فات  -8
 النتا ج المدونة في التماري .

فا رخطثثثثثثن شثثثثثثار  بثثثثثثاقي   اج ثثثثثث  المتثثثثثثدرب يختثثثثثثار بنفسثثثثثثه اعجهثثثثثثوا المناسثثثثثثبة للتمثثثثثثري   -9 وا 
 المتدربي  لت حي  لفا الخطن.

 سب م  ع مة التمري .ال ام  الومني لتنفيف التمري  يحعل م المتدرب علح ر  ر -21

بالشثثثثثك  ال ثثثثثحي  يسثثثثثاعدل علثثثثثح اجتيثثثثثاو االختبثثثثثار للوحثثثثثدا المتثثثثثدرب ر  التثثثثثدريب عل ثثثثثم ر -22
ولثثثثثفا ال يتثثثثثنتح إال بثثثثثااللتوام بت ثثثثثاليم المثثثثثدرب واي ثثثثثغاء إليثثثثثه رينثثثثثاء شثثثثثرح وتنفيثثثثثف   التدريبيثثثثثة
 التمري .

وخثثثثف النتثثثثا ج لكثثثث  تمثثثثري  وقارنهثثثثا مثثثث  النتثثثثا ج المدونثثثثة   قثثثثم بتنفيثثثثف التجثثثثارب واالختبثثثثار  -21
 قب  ر  تنفف م  قب  المتدربي .

 والتح ير الجيد للدرس قب  ح ور المتدربي . دايعدا يف    -23

 علح المدرب ر  يشير إلح  رورا تطبيم ت ليمات الس مة قب  ك  تمري . -24
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 المغناطيسية 2

 ي ثثثثثودو إ  وجثثثثثود المغنثثثثثاطيس كثثثثثا  م روفثثثثثات لثثثثثدى ايغريثثثثثم فثثثثثي القثثثثثر  الخثثثثثامس قبثثثثث  المثثثثثي د   
الفلثثثثثو الم ثثثثثدني المغناطيسثثثثثي    تحديثثثثثد مكثثثثثا  حيثثثثث  تثثثثثم  Magnesiaإلثثثثثح مدينثثثثثة ماغنيويثثثثثا  فلثثثثث 

. وفثثثثثثي ال ثثثثثثي  تثثثثثثم توييثثثثثثم وجثثثثثثود Magnetsمثثثثثثاغنيتيس( الراعثثثثثثي ايغريقثثثثثثي   اسثثثثثثمإ ثثثثثثافة إلثثثثثثح 
ناطيسثثثثثية ربمثثثثثا التطبيثثثثثم ال ملثثثثثي اعو  للمغا   المثثثثثي د  و  ايبثثثثثرا المغناطيسثثثثثية فثثثثثي القثثثثثر  اليثثثثثاني

    ة.البو لاستخدم في 
لتطبيقثثثثثثات الم ا ثثثثثثرا لثثثثثثو اكتشثثثثثثا  ال  قثثثثثثة بثثثثثثي  المغناطيسثثثثثثية و الكهربثثثثثثاء ارسثثثثثثس  مثثثثثث إ   

 .2829في عام  Hans Christian Oersted ورستدر التي تمت بواسطة لانو كريستيا و 
مكثثثثثثث  اسثثثثثثثتخدامها فثثثثثثثي التطبيقثثثثثثثات رفثثثثثثثي بدايثثثثثثثة القثثثثثثثر  الما ثثثثثثثي تثثثثثثثم اكتشثثثثثثثا  مثثثثثثثواد جديثثثثثثثدا و ف

 سندرسها الحقات. ال ناعية التي 
 :المغانط 1-1

 

 

 

الجوي ثثثثات متجهثثثثة وتكثثثثو  لثثثثفل لثثثثي مغنثثثثاطيس   منهثثثثاجوي ثثثثات  ثثثثغيرا وكثثثث  تتكثثثثو  المثثثثادا مثثثث  
عشثثثثثوا يات وغيثثثثثر منتةمثثثثثة فثثثثثي المثثثثثواد غيثثثثثر المغناطيسثثثثثية بحيثثثثث  ال يةهثثثثثر ر  تثثثثثنيير مغناطيسثثثثثي 

 (.12-2خارجي علح المادا  الشك  
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لثثثثثفل الجوي ثثثثثات داخثثثثث  المثثثثثادا بحيثثثثث  يةهثثثثثر التثثثثثنيير المغناطيسثثثثثي تترتثثثثثب وعنثثثثثد مغنطتهثثثثثا 
   .(11-2  الشك  ات وت ب  مغناطيس  عليها

 :المغناطيسية النفافية 1-2

ت تمثثثثثثد كيافثثثثثثة التثثثثثثدفم المغناطيسثثثثثثي فثثثثثثي نقطثثثثثثة مثثثثثثا علثثثثثثح نثثثثثثوع المثثثثثثادا المتواجثثثثثثدا فثثثثثثي تلثثثثثث  
النفافيثثثثثة ويرمثثثثثو لهثثثثثا بثثثثثالرمو بالنقطثثثثثة. وتسثثثثثمح خا ثثثثثية المثثثثثادا التثثثثثي تثثثثث ير علثثثثثح كيافثثثثثة الفثثثثثيض 

µ  حثثثثثثدتها الهنثثثثثثر  لكثثثثثثث  متثثثثثثر ورمولثثثثثثثا او و H/m)    ونسثثثثثثت م  نفافيثثثثثثة الفثثثثثثثرا   الهثثثثثثواء( كمرجثثثثثثث
 .H/m 7 -=4π.10O µوقيمتها  (Oµ  ويرمو لها بالرمو

ونسثثثثمي النسثثثثبة بثثثثي  نفافيثثثثة مثثثثادا مثثثثا ونفافيثثثثة الهثثثثواء بالنفافيثثثثة النسثثثثبية لهثثثثفل المثثثثادا ويرمثثثثو لهثثثثا 
 rµ)  :  حيثثثثثثثث𝝁𝒓 =

𝝁

𝝁𝒐
عثثثثثثثث  مثثثثثثثثدى سثثثثثثثثماحية المثثثثثثثثادا لمثثثثثثثثرور  المغناطيسثثثثثثثثية وت بثثثثثثثثر النفافيثثثثثثثثة  

 خطوط المجا  المغناطيسي  وعلح لفا اعساس يمك  ت ني  المواد إلح:

فيهثثثثثثثثثا ركبثثثثثثثثثر مثثثثثثثثث   𝜇𝑟وقثثثثثثثثثيم (:Ferromagneticالموووووووووواد الم)ناطيسوووووووووية  الحديديوووووووووة  .2
الواحثثثثثثثد بكييثثثثثثثر كمثثثثثثثا فثثثثثثثي الحديثثثثثثثد والنيكثثثثثثث   ولثثثثثثثفل المثثثثثثثواد تويثثثثثثثد مثثثثثثث  كيافثثثثثثثة خطثثثثثثثوط المجثثثثثثثا  

المليثثثثثثو   𝜇𝑟المغناطيسثثثثثثي  بم ثثثثثثات رو مال  المثثثثثثرات عمثثثثثثا كانثثثثثثت عليثثثثثثه فثثثثثثي الفثثثثثثرا    وتتجثثثثثثاوو 
 في ب ض الفلوات(.

فيهثثثثثثا  𝜇𝑟وقثثثثثثيم  (:Paramagneticالمووووووواد مووووووبة الم)ناطيسووووووية  البووووووارا م)ناطيسووووووية  .1
ركبثثثثثر بقليثثثثث  مثثثثث  الواحثثثثثد كمثثثثثا فثثثثثي اعلمنيثثثثثوم والسثثثثثيلكو . ولثثثثثفل المثثثثثواد تويثثثثثد مثثثثث  كيافثثثثثة خطثثثثثوط 

 المجا  المغناطيسي عما كانت عليه في الفرا  بنسبة قليلة جدات.

فيهثثثثا رقثثثث   𝜇𝑟وقثثثثيم  (:Diamagneticالمووووواد لوووود الم)ناطيسووووية  الووووديا م)ناطيسووووية   .3
بقليثثثث  مثثثثث  الواحثثثثثد كمثثثثثا فثثثثي النحثثثثثاس والف ثثثثثة. ولثثثثثفل المثثثثثواد تثثثثنقأل مثثثثث  كيافثثثثثة خطثثثثثوط المجثثثثثا  

 المغناطيسي عما كانت عليه في الفرا  بنسبة قليلة جدات.
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 لما طرفا المغناطيس ويوجد لك  مغناطيس قطبا :رقطاب المغناطيس:  1-2

( ولثثثثثو القطثثثثثب الثثثثثف  يتجثثثثثه إلثثثثثح الشثثثثثما  الجغرافثثثثثي Nشثثثثثمالي: يرمثثثثثو لثثثثثه بثثثثثالرمو  القطثثثثثب ال
 عندما ي لم ت ليقات حرات.

( ولثثثثثو القطثثثثثب الثثثثثف  يتجثثثثثه إلثثثثثح الجنثثثثثوب الجغرافثثثثثي Sجنثثثثثوبي: يرمثثثثثو لثثثثثه بثثثثثالرمو  القطثثثثثب ال
يمكثثثثثثث  ف ثثثثثثث  القطبثثثثثثثي  عثثثثثثث  ب  ثثثثثثثهما الثثثثثثثب ض فمهمثثثثثثثا قسثثثثثثثمنا  عنثثثثثثثدما ي لثثثثثثثم ت ليقثثثثثثثات حثثثثثثثرات. وال

 يدعح بت وم القطبي .   ولفا ماطبيالمغناطيس فإننا نح   في ك  قسم علح ق

 

 

 

 

 

 

 محور المغناطيس: ولو الخط الوا   بي  قطبي المغناطيس.

منطقثثثثثة الخمثثثثثود   المنطقثثثثثة الم تدلثثثثثة(: ولثثثثثي المنطقثثثثثة التثثثثثي تقثثثثث  فثثثثثي منت ثثثثث  المغنثثثثثاطيس 
 .(13-2الجنوبي وفي لفل المنطقة تن دم خا ية الجفب  الشك  ي  الشمالي بي  القطب

 خواأل المغناطيس:  1-2
جثثثثثثثثثفب قطثثثثثثثثث  الحديثثثثثثثثثد القريبثثثثثثثثثة  .2

 منه.
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  البثثثثثثرادا إحديثثثثثثد فثثثثثثالإفا غمثثثثثثس فثثثثثثي بثثثثثثرادا  .1
المنطقتثثثثثثثثثا   مثثثثثثثثثاول  تتثثثثثثثثثراكم عنثثثثثثثثثد طرفيثثثثثثثثثه

ا قثثثثوا المغنثثثثاطيس وتقثثثث  مثثثثتتركثثثثو فيه ا تثثثثلال
 .قثثثثثثثثوا الجثثثثثثثثفب فثثثثثثثثي منت ثثثثثثثث  المغنثثثثثثثثاطيس

 (.14-2الشك  

ليقثثثثات حثثثثرات فإنثثثثه يتبثثثث   م المغنثثثثاطيس تإفا عل ثثثث .3
 اتجثثثثثثثثثثثثثثال الشثثثثثثثثثثثثثثما  والجنثثثثثثثثثثثثثثوب الجغرافثثثثثثثثثثثثثثي

 .(15-2الشك  

ال ي د  كسر المغناطيس إلح ف      .4
  يرقطابه  ب  ي د  إلح تشكي  مغناطيس
كما مر لك  منهما قطبا  شمالي وجنوبي  

ولكفا يمك  تقسيم المغناطيس إلح عدد م نا 
إفا كررنا عملية التكسير   المغانطكبير م  
  .(16-2الشك  

 المغناطيسية:فب والتنافر بي  اعقطاب التجا  1-5
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( لق ثثثثثثيب مغناطيسثثثثثثي م لثثثثثثم ت ليقثثثثثثات حثثثثثثرات مثثثثثث  قطثثثثثثب Nعنثثثثثثد تقريثثثثثثب القطثثثثثثب الشثثثثثثمالي    
 (.17-2( لمغناطيس مخر م لم ت ليقات حرات  ن حة رنهما يتجافبا   الشك  Sجنوبي  

( لق يب مغناطيسي م لم ت ليقثات حثرات مث  قطثب جنثوبي Sوكفل  عند تقريب القطب الجنوبي   
 S )  نسثتنتج مث  فلث  ر   (.17-2لمغناطيس مخر م لم ت ليقثات حثرات  ن حثة رنهمثا يتنثافرا   الشثك

 اعقطاب المتشابهة تتنافر واعقطاب المختلفة تتجافب.

 المجا  الحق (  المغناطيسي:  2-6

فا و ثثثثث ت فثثثثثي إلتثثثثثي الفثثثثثرا  الثثثثو المنطقثثثثثة مثثثثث   
بثثثثثثثثثرا مغناطيسثثثثثثثثثية  بو ثثثثثثثثثلة مثثثثثثثثثي ( إنقطثثثثثثثثثة منهثثثثثثثثثا 

عف ثثثثثثثثثثا  مغناطيسثثثثثثثثثثية توجههثثثثثثثثثثا باتجثثثثثثثثثثال  تخ ثثثثثثثثثث 
 (.18-2م ي   الشك  

   خطوط المجا  المغناطيسي: 1-7
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ة تخرل م  القطب الشمالي للمغناطيس وتدخ  القطب الجنثوبي ويكثو  قلغخطوط ولمية م ولي 
رمثا مث  الثداخ    لفا خارل المغناطيس

القطثثثب الجنثثثوبي إلثثثح فإنهثثثا تتجثثثه مثثث  
ولثثثفل الخطثثثوط غيثثثر  القطثثثب الشثثثمالي 

مر يثثثثثة ولكثثثثث  يمكثثثثث  مشثثثثثالدتها وفلثثثثث  
يثثثثم رش بو ثثثث  ورقثثثثة فثثثثوم مغنثثثثاطيس 

فثثثثثن حة ر  بثثثثثرادا   بثثثثرادا مثثثثث  الحديثثثثد
الحديثثثثثد تنخثثثثثف شثثثثثك  خطثثثثثوط المجثثثثثا  

 (.19-2  المغناطيسي  الشك 
وتتميثثثثثثثثثثثثثثثثثو خطثثثثثثثثثثثثثثثثثوط المجثثثثثثثثثثثثثثثثثا   

 :يبما ينت المغناطيسي
تتجثثثثثثه خطثثثثثثوط  المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي   .2

الخارجثثثثثثة مثثثثثث  جسثثثثثثم مغناطيسثثثثثثي مثثثثثث  القطثثثثثثب 
الشثثثثثثثمالي إلثثثثثثثح القطثثثثثثثب الجنثثثثثثثوبي  رمثثثثثثثا داخثثثثثثث  
الجسثثثثثثثثثم المغناطيسثثثثثثثثثي فتكمثثثثثثثثث  مسثثثثثثثثثاراتها مثثثثثثثثث  
القطثثثثثثثثثثب الجنثثثثثثثثثثوبي إلثثثثثثثثثثح القطثثثثثثثثثثب الشثثثثثثثثثثمالي  

ولثثثثثثثثثثفا ي نثثثثثثثثثثي ر  خطثثثثثثثثثثوط  (.21-2  الشثثثثثثثثثثك 
   .ات مغلق ات المجا  المغناطيسية تشك  مسار 

 

 .(22-2 خطوط المجا  المغناطيسي ال تتقاط  مطلقات فيما بينها  الشك   .1

 :(Magnetic Flux) التدفم المغناطيسي 2-8
يسثثثثثثثمح المجمثثثثثثثوع الكلثثثثثثثي لخطثثثثثثثوط المجثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثي فثثثثثثثي قط ثثثثثثثة حديثثثثثثثد ممغنطثثثثثثثة مثثثثثثثي ت 

(. Wbويقثثثثثثثاس بوحثثثثثثثدا الثثثثثثثويبر    (Φويرمثثثثثثثو لثثثثثثثه بثثثثثثثالحر     (FLUXالمغناطيسثثثثثثثي   تثثثثثثثدفمالب
التثثثثثثثدفم ( التثثثثثثثي يجتاولثثثثثثثا A المقطثثثثثثث  ( بمسثثثثثثثاحة سثثثثثثثط  Bالكيافثثثثثثثة المغناطيسثثثثثثثية   جثثثثثثثداءولثثثثثثثو 

𝚽 عمود  عليه  وي طح بال  قة: المغناطيسي بشك  = 𝐁. 𝐀 
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2.5 مجثثثثثثثثثثا  مغناطيسثثثثثثثثثثي فثثثثثثثثثثي الهثثثثثثثثثثواء كيافتثثثثثثثثثثه :ميثثثثثثثثثثا  × 10−3[
𝑤𝑏

𝑚2
  ويغطثثثثثثثثثثي مسثثثثثثثثثثاحة [

2 20cmروجد قيمة التدفم المغناطيسي الكلي  . 
 :الح 

2m 4-= 20.102 A=20 cm 
∅ = 𝐵. 𝐴 
∅ = 2,5. 10−3. 20. 10−4[𝑤𝑏] 

    (Magnetic Density) ةالكيافة المغناطيسي 1-9
  ر عثثثثثث  شثثثثثثدا رو قثثثثثثوا المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي عنثثثثثثد نقطثثثثثثة مثثثثثثا مثثثثثث  المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثيت ب ثثثثثث

   m]2[عبثثثثثثثثر وحثثثثثثثثدا المسثثثثثثثثاحةالمتدفقثثثثثثثثة  المجثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثيعثثثثثثثثدد خطثثثثثثثثوط  :وت ثثثثثثثثر   بننهثثثثثثثثا
 .[Tesla]وت ر  بالتس   Wb/m]2[ وتقاس بث  (Bلها بالحر    يرموو 

 المجا  المغناطيسي للكرا اعر ية: 1-10

 مغنثثثاطيس  ثثثخم يميثثث  محثثثورل علثثثح محثثثور دورا  اعرض بواويثثثة مقثثثدارلا الكثثثرا اعر ثثثية لثثثي
(11o)  ويقثثثث  القطثثثثب الشثثثثمالي

( Nللمغنثثثثثثثثثثثثثثاطيس اعر ثثثثثثثثثثثثثثي  
مثثثثثث  القطثثثثثثب الجنثثثثثثوبي قر ب بثثثثثثال

الجغرافثثثي للكثثثثرا اعر ثثثثية ويقثثثث  
مثثث  قر ب بثثثال( Sقطبثثثه الجنثثثوبي 

القطثثب الشثثمالي الجغرافثثي للكثثرا 
  (.21-2  الشك  اعر ية
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   الكهرومغناطيسية -1

ع قثثثثثثثة بثثثثثثثي  الكهربثثثثثثثاء  لنثثثثثثثا  
اكتشثثثثثثثثث   حيثثثثثثثثث والمغناطيسثثثثثثثثثية  

ال ثثثالم اعلمثثثاني رورسثثثتيد فثثثي عثثثام 
( رنثثثثثثثه عنثثثثثثثدما يمثثثثثثثر تيثثثثثثثار 1820 

كهربثثثثثا ي فثثثثثي ناقثثثثث   يتولثثثثثد حثثثثثو  
 ي  مغناطيسثثثثثثث    لثثثثثثثفا الناقثثثثثثث  مجثثثثثثثا

  مهمثثثثثثا كثثثثثثا  شثثثثثثك  فلثثثثثث  الناقثثثثثث 
  (.23-2الشك   

 
 
 

 

 المجا  المغناطيسي المتولد بوساطة التيار الكهربا ي: 1-2

 مثثثثثواو   فثثثثثي مسثثثثثتو  إبثثثثثرا مغناطيسثثثثثية  بو ثثثثثلة( عنثثثثثد مثثثثثرور تيثثثثثار كهربثثثثثا ي فثثثثثي سثثثثثل  يمثثثثثر فثثثثثوم 
لهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثإ  ايبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرا 
المغناطيسثثثثثية تنحثثثثثر  عثثثثث  
اتجالهثثثثثثثثثثا الطبي ثثثثثثثثثثي ولثثثثثثثثثثو 
الشثثثثثثثثثما  والجنثثثثثثثثثوب رينثثثثثثثثثاء 
سثثثثثثثثريا  التيثثثثثثثثار الكهربثثثثثثثثا ي 
وعنثثثثثثثثثثثثثثثد ف ثثثثثثثثثثثثثثث  التيثثثثثثثثثثثثثثثار 
الكهربثثثثثثثثثثثثا ي فثثثثثثثثثثثثإ  ايبثثثثثثثثثثثثرا 
المغناطيسثثثثثثثثثية ت ثثثثثثثثثود إلثثثثثثثثثح 
اتجالهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا الطبي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي 

 (. 24-2  الشك   الشمالي والجنوبي
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مثثثثثثثثرار جالهثثثثثثثثا الطبي ثثثثثثثثي عنثثثثثثثثد إتنحثثثثثثثثر  عثثثثثثثث  ات ايبثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثية  البو ثثثثثثثثلة( وبمثثثثثثثثا ر 
ر  لنثثثثثثا  مجثثثثثثاالت مغناطيسثثثثثثيات قثثثثثثد نشثثثثثثن  ق ثثثثثثيب مغناطيسثثثثثثي بقربهثثثثثثا  فقثثثثثثد رةهثثثثثثرت المشثثثثثثالدات 

  شثثثثثك  المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي مغثثثثثاير لشثثثثثك  قثثثثث  عنثثثثثدما سثثثثثرى فيثثثثثه تيثثثثثار كهربثثثثثا ي ورالنا حثثثثثو 
المجثثثثا  المغناطيسثثثثي حثثثثو  الق ثثثثيب المغناطيسثثثثي. وسثثثثرعا  مثثثثا ريثثثثار لثثثثفا االكتشثثثثا  االلتمثثثثام 

 وبدر علماء مخرو  في ال م  لييبتوا لفل التجارب ويتوس وا فيها.
التجربثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثي رجرالثثثثثثثثثثثا رورسثثثثثثثثثثثتيد الثثثثثثثثثثثدلي  اعو  علثثثثثثثثثثثح ع قثثثثثثثثثثثة الكهربثثثثثثثثثثثاء  وقثثثثثثثثثثثد كانثثثثثثثثثثثت

 المغناطيسية.ب
 كهربا ي:تيار المجا  المغناطيسي لناق  مستقيم يمر به   .1

 ي  مغناطيسثثثثث    الناقثثثثث  مجثثثثثاعنثثثثثدما يمثثثثثر تيثثثثثار كهربثثثثثا ي فثثثثثي ناقثثثثث  مسثثثثثتقيم  يتولثثثثثد حثثثثثو  لثثثثثفا 
مثثثثث  المركثثثثثو قر ب وعموديثثثثثة عليثثثثثه تتقثثثثثارب الثثثثثدوا ر بثثثثثال الناقثثثثث  ا حثثثثثو مركثثثثثو مت  دوا ثثثثثر علثثثثثح شثثثثثك

-2الشثثثثثثثثك     عنثثثثثثثثه وتتباعثثثثثثثثد كلمثثثثثثثثا تباعثثثثثثثثدت
لتحديثثثثثثثثثد  قاعثثثثثثثثثدا اليثثثثثثثثثد اليمنثثثثثثثثثحسثثثثثثثثثتخدم ن.(25

المتولثثثثثثدا  المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثياتجثثثثثثال خطثثثثثثوط 
  يمثثثثثر بثثثثثه تيثثثثثار كهربثثثثثا ي حثثثثثو  ناقثثثثث  مسثثثثثتقيم

تخيثثثث  رنثثثث  تقثثثثبض بيثثثثد  اليمنثثثثح علثثثثح تحيثثثث  ب
الناقثثثث   وتمثثثثد إبهامثثثث  باتجثثثثال مثثثثرور التيثثثثار فثثثثي 

الملتفثثثثثثة  الناقثثثثثث   فيكثثثثثثو  اتجثثثثثثال بقيثثثثثثة اع ثثثثثثاب 
داالت علثثثثثثثثثثثثح اتجثثثثثثثثثثثثال المجثثثثثثثثثثثثا   حثثثثثثثثثثثثو  السثثثثثثثثثثثثل 

 (.26-2الشك     المغناطيسي حو  الناق 
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   بال  قة: يمر به تيار كهربا ي وت طح كيافة التدفم المغناطيسي لناق  مستقيم
  
 

 حي : 
I –    التيار المار في الناقA). 
d -  ع  الناق    (لمجا  المغناطيسي فيهاالمراد حساب شدا ا لو ب د النقطةm). 

   يمر به تيار كهربا ي بال  قة: دا ر  وت طح كيافة التدفم المغناطيسي لناق  

 
 حي :

I –    التيار المار في الناقA) 
   -Nعدد اللفات 

 r -  قطر الناق  الدا ر  ن  لو.   
مثثثثث  سثثثثثل    50mmالمغناطيسثثثثثي النثثثثثاتج علثثثثثح مسثثثثثافة قثثثثثدرلا  روجثثثثثد كيافثثثثثة المجثثثثثا : 2ميثثثثثا 

𝜇𝑜نفافية الهواء  عام    م  ال لم ر  20Aمستقيم يمر به تيار شدته  = 4𝜋. 10−7        
   الح :

m 3-d = 50 mm = 50.10 
I = 20 A 

                                                                        المغناطيسي: كيافة المجا 
B =

2

107
.

𝐼

𝑑
=

2.20

107.50.10−3
≈ 8. 10−5wb/m2  

فيثثثثه  يمثثثثر  5Cmفو قطثثثثر متوسثثثثط قثثثثدرل   حلقثثثثة N=200ملثثثث  دا ثثثثر  عثثثثدد حلقاتثثثثه  :1ميثثثثا 
 احسب كيافة المجا  المغناطيسي المتولد داخله. I=10Aتيار مستمر شدته 

   الح :
 

𝐵 =
2𝜋

107
 .

𝑁. 𝐼

𝑟
=

2𝜋

107
 .

200. 102

5. 10−2
= 80𝜋. 10−5[

𝑤𝑏

𝑚2
] 
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 كهربا ي: تيار  وشي ة( يمر به المجا  المغناطيسي لمل  .2

تيثثثثثثار كهربثثثثثثا ي فثثثثثثي ناقثثثثثث  علثثثثثثح  يمثثثثثثرعنثثثثثثدما 
 الملثثثثثث شثثثثثثك  ملثثثثثث  حلوونثثثثثثي  يتولثثثثثثد حثثثثثثو  لثثثثثثفا 

المغناطيسثثثثثثثي  يشثثثثثثثبه المجثثثثثثثا  ي  مغناطيسثثثثثثث    مجثثثثثثثا
 تنطلثثثثثم  حيثثثثث  يالمغناطيسثثثثثالقطثثثثثب الثثثثثف  ينتجثثثثثه 

مثثثث  القطثثثثب الشثثثثمالي علثثثثح شثثثثك  خطثثثثوط المجثثثثا  
خطثثثثثثوط منحنيثثثثثثة غيثثثثثثر متقاط ثثثثثثة باتجثثثثثثال القطثثثثثثب 
الجنثثثثثثثثثثثوبي خثثثثثثثثثثثارل المغنثثثثثثثثثثثاطيس ومثثثثثثثثثثث  القطثثثثثثثثثثثب 
الجنثثثثوبي إلثثثثح القطثثثثب الشثثثثمالي داخلثثثثه علثثثثح شثثثثثك  

 .(27-2  الشثثثثثثثثثثك   مغلثثثثثثثثثثممغناطيسثثثثثثثثثثي  مجثثثثثثثثثثا 
 وت طثثثثثثثثثثثح كيافثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثدفم المغناطيسثثثثثثثثثثثي لملثثثثثثثثثثث 

يمثثثثثثثر بثثثثثثثه تيثثثثثثثار  بثثثثثثثدو  قلثثثثثثثب حديثثثثثثثد   وشثثثثثثثي ة(
 كهربا ي بال  قة:

                      
قلثثثثثثب حديثثثثثثد  يمثثثثثثر بثثثثثثه تيثثثثثثار بوجثثثثثثود وت طثثثثثثح كيافثثثثثثة التثثثثثثدفم المغناطيسثثثثثثي لملثثثثثث   وشثثثثثثي ة( 

   كهربا ي بال  قة:
                  
 

 عام  النفافية النسبي للقلب الحديد . - 𝜇𝑟   حي :

غناطيسثثثثثثثي بقاعثثثثثثثدا ماكسثثثثثثثوي   البثثثثثثثوا (: إفا قمنثثثثثثثا اتجثثثثثثثال خطثثثثثثثوط المجثثثثثثثا  المحثثثثثثثد د ي  م حةثثثثثثثة: 
 تدوير بوا  بجهة التيار فإنه يتقدم خطوط المجا  المغناطيسي.

يمثثثثر فيثثثثه  L=2π cmحلقثثثثة وطولثثثثه  (N=1000ملثثثث  قلثثثثب مثثثث  الهثثثثواء عثثثثدد حلقاتثثثثه ميثثثثا : 
 . احسب كيافة المجا  المغناطيسي المتولد داخله.I=2Aتيار مستمر شدته 
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                           الح :  
                      𝐵 =

2𝜋

107  .
𝑁.𝐼

𝑙
=

4𝜋

107  .
10002

2𝜋.10−2 = 4. 10−2[
𝑤𝑏

𝑚2] 
 

 

  :لمل   وشي ة(ويادا شدا المجا  المغناطيسي  1-1

إ  كيافثثثثثثة التثثثثثثدفم المغناطيسثثثثثثي فثثثثثثي الوشثثثثثثي ة فات القلثثثثثثب الحديثثثثثثد  ركبثثثثثثر منثثثثثثه فثثثثثثي الوشثثثثثثي ة 
بإدخثثثثثثا  وفلثثثثثث  ويثثثثثثادا شثثثثثثدا المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي لملثثثثثث  يمكثثثثثث  وبالتثثثثثثالي   الهثثثثثثوا يفات القلثثثثثثب 

  .(28-2  الشك   المل داخ   يةحديدنواا 
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تخيثثثث  رنثثثث  تقثثثثبض بيثثثثد  اليمنثثثثح علثثثثح   نسثثثثتخدم قاعثثثثدا اليثثثثد اليمنثثثثح لتحديثثثثد رقطثثثثاب الوشثثثثي ة و 
محثثثثور الملثثثث   بحيثثثث  تتجثثثثه ر ثثثثاب  يثثثثد  باتجثثثثال مثثثثرور التيثثثثار المثثثثار فثثثثي السثثثثل   عند ثثثثف يكثثثثو  

  ايبهثثثثثثثام داالت علثثثثثثثح القطثثثثثثثب الشثثثثثثثمالي  ويكثثثثثثثو  الطثثثثثثثر  اآلخثثثثثثثر لثثثثثثثو القطثثثثثثثب الجنثثثثثثثوبي امتثثثثثثثداد
 .(29-2الشك  

 :للدارات الكهربا ية  الدارات المغناطيسية المناةرا 1-3

وجثثثثثدنا ر  خطثثثثثوط المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي تشثثثثثك  مسثثثثثارات مغلقثثثثثة. ولثثثثثفل الخطثثثثثوط  ممثثثثثا سثثثثثبم
 تناةر التيار الكهربا ي في دارا كهربا ية مغلقة.

ولثثثثثفا التشثثثثثابه يفيثثثثثد فثثثثثي تا  فثثثثثي روجثثثثثه كييثثثثثرا  فالثثثثثدارا المغناطيسثثثثثية والثثثثثدارا الكهربا يثثثثثة متشثثثثثابه
ر   :نثثثثثوعي الثثثثثدارتي  لثثثثثو تحليثثثثث  وحثثثثث  المسثثثثثا   المغناطيسثثثثثية. إال ر  لنثثثثثا  فرقثثثثثا  جولريثثثثثا  بثثثثثي 

المغناطيسثثثثثثي لثثثثثثي  بينمثثثثثثا خطثثثثثثوط التثثثثثثدفم  مثثثثثثرور التيثثثثثثار لثثثثثثو حركثثثثثثة ل لكترونثثثثثثات فثثثثثثي الناقثثثثثث 
 خطوط قوى مغناطيسية ولمية.

ر ثثثثثث عها  ىحثثثثثثدإتتميثثثثثث  الثثثثثثدارا المغناطيسثثثثثثية بنثثثثثثواا حديديثثثثثثة فات يغثثثثثثرا لوا يثثثثثثة يلثثثثثث  علثثثثثثح 
ملثثثثثث  ب ثثثثثثدد لفثثثثثثات م ثثثثثثي . رمثثثثثثا الثثثثثثدارا الكهربا يثثثثثثة فتتثثثثثثنل  مثثثثثث  منبثثثثثث  تغفيثثثثثثة ورسثثثثثث   تو ثثثثثثي  

القثثثثثثوا المحركثثثثثثة  افالملثثثثثث  بالمقارنثثثثثثة بثثثثثثي  الثثثثثثدارتي  نجثثثثثثد ر    و (11-2 الشثثثثثثك ومقاومثثثثثثة حمثثثثثث  
. والجثثثثثثثوء الحديثثثثثثثد  يقابثثثثثثث  رسثثثثثثث   تو ثثثثثثثي  الثثثثثثثدارا الكهربا يثثثثثثثة المغناطيسثثثثثثثية يقابثثثثثثث  البطاريثثثثثثثة 

التثثثثدفم فثثثثي الثثثثدارا المغناطيسثثثثية التيثثثثار فثثثثي الثثثثدارا  قابثثثث الهوا يثثثثة تقابثثثث  مقاومثثثثة الحمثثثث   ويواليغثثثثرا 
   فإ  التدفم نفسه يوجد في جمي  رجواء الدارا. يةر  الدارا دارا تسلسلوبما  الكهربا ية 



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                25/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

ر  التيثثثثثثثثار الكهربثثثثثثثثا ي يتوقثثثثثثثث  علثثثثثثثثح القثثثثثثثثوا المحركثثثثثثثثة الكهربا يثثثثثثثثة  سثثثثثثثثابقات  وكمثثثثثثثثا مثثثثثثثثر م نثثثثثثثثا
يتوقثثثثثثثث  التثثثثثثثثدفم علثثثثثثثثح القثثثثثثثثوا المحركثثثثثثثثة المغناطيسثثثثثثثثية   بالمقابثثثثثثثث . ربا يثثثثثثثثة للثثثثثثثثداراالكه والمقاومثثثثثثثثة

ت بيثثثثثر مشثثثثثابه لثثثثثفا التشثثثثثابه الكبيثثثثثر بثثثثثي  الثثثثثدارتي  يمكننثثثثثا مثثثثث  تطبيثثثثثم والمقاومثثثثثة المغناطيسثثثثثية. 
 يكو : لقانو  روم علح الدارا المغناطيسية وعلح فل 

 
 

 ية: ال  قات المغناطيس 2-2

 
 
 
 

 
 تكتب م ادلة التدفم المغناطيسي للمجا  المغناطيسي المتجانس علح الشك  التالي:  

                              Φ =
Fm

Rm
=

N.I
L

µA

=
N.I.µ.A

L
 

 وبما ر  كيافة التدفم المغناطيسي:
      B =

Φ   

A
 [

wb

m2
]   →      B = µ.

N.I

L
     [

wb

m2
]  

N.Iالمغناطيسثثثثثية والطثثثثثو   وتسثثثثثمح النسثثثثثبة بثثثثثي  القثثثثثوا المحركثثثثثة 

L
( بشثثثثثدا المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي 

]( وتقاس بث رمبير لفة/متر ر  Hويرمو لها بالرمو  
AT

m
]. 

Hبال  قة:     شدا المجا  المغناطيسي وبالتالي ت طح  =
N.I

L
    [

AT

m
]  
Bوكيافة التدفم المغناطيسي بال  قة:                    = µ. H    [

wb

m2
]  

 الناق   القوا الكهرطيسية(القوا الم يرا علح  1-5
إفا و ثثثثثثث  ناقثثثثثثث  حامثثثثثثث  للتيثثثثثثثار الكهربثثثثثثثا ي فثثثثثثثي مجثثثثثثثا  مغناطيسثثثثثثثي فإننثثثثثثثا سنح ثثثثثثث  علثثثثثثثح  

ولثثثثثثفا  المجثثثثثثاال    مجثثثثثثا  مغناطيسثثثثثثي مخثثثثثثر نثثثثثثاتج عثثثثثث  مثثثثثثرور التيثثثثثثار الكهربثثثثثثا ي فثثثثثثي الناقثثثثثث 
يتقاط ثثثثا  مثثثث  ب  ثثثثهما ممثثثثا يثثثث د  إلثثثثح ةهثثثثور قثثثثوا تثثثث ير فثثثثي الناقثثثث  تسثثثثمح القثثثثوا الكهرطيسثثثثية 

 .سب  الرو قوا 
  

 الم)ناطيسيةقانون أوم للدارة  قانون أوم للدارة الكهربائية

E = I. R     [V] Fm = Rm. Φ     [ AT] 

 القوا المحركة الكهربا ية  E حي  :
 

 القوا المحركة المغناطيسية :mF       : حي 

I: التيار المار في الدارا 
 

: Φ التدفم المغناطيسي 

LR:    مقاومة الحم            m:R مقاومة الدارا المغناطيسية 
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م  مجثثثثثثا  كهربثثثثثثا ي وموجثثثثثثود  ثثثثثث تيثثثثثثار يمثثثثثثر فيثثثثثثهالمثثثثثث يرا علثثثثثثح ناقثثثثثث   (F)قيمثثثثثثة القثثثثثثوا  ت طثثثثثثح
    F=I.B.L. Sinα [N]نيوت                 :مغناطيسي بال  قة اآلتية

   التيار المار في الناق . شدا  Iحي :   

B:     2[كيافة التدفم المغناطيسي الموجود فيه الناق[Wb/m. 

:L     طو  الناق[m].   

   .الواوية بي  الناق  وخطوط المجا  المغناطيسي 

(  تكثثثثثثثو  القثثثثثثثوا رعةميثثثثثثثة إفا كثثثثثثثا  الناقثثثثثثث  عموديثثثثثثثات علثثثثثثثح المجثثثثثثثا   المغناطيسثثثثثثثي  
وتكثثثثثثثو  قيمتهثثثثثثثا تسثثثثثثثاو  ال ثثثثثثثفر عنثثثثثثثدما يكثثثثثثثو  الناقثثثثثثث  مواويثثثثثثثات لخطثثثثثثثوط المجثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثي 

   .)  

السثثثثثبابة  لجهثثثثثة شثثثثثير تالقثثثثثوا الكهرطيسثثثثثية حسثثثثثب قاعثثثثثدا اليثثثثثد اليسثثثثثرى: حيثثثثث  اتجثثثثثال حثثثثثد د يت
واي ثثثثثب  الوسثثثثثطح لجهثثثثثة التيثثثثثار  فتكثثثثثو  جهثثثثثة ايبهثثثثثام لثثثثثي  المثثثثثثجا   المغثنثثثثثثاطيسي خطثثثثثثوط  

 (.12-2 الشك  القوا الكهرطيسيةجهة 
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  و ثثثثث  الناقثثثثث  فثثثثثي مجثثثثثا  مغناطيسثثثثثي 10Aيحمثثثثث  تيثثثثثارات مقثثثثثدارل  40cm ناقثثثثث  طولثثثثثه :ميثثثثثا   
 o(30(احسثثثثثب القثثثثثوا المثثثثث يرا علثثثثثح الناقثثثثث  إفا كثثثثثا  الناقثثثثث  ي ثثثثثن  واويثثثثثة   20.5Wb/mكيافتثثثثثه 

 م  خطوط المجا  المغناطيسي. 

 F=I.B. L. Sinα           الح :  

L = 40cm = 0.4m 

F علح الناق  ( F )حساب القوا الم يرا  = 10. 0 5. 0 4. sin30°  

F = 10.0 5.0 4.0 5 = 1 [N]  نيوت  

 :(فارادا  قانو   التنيير الكهرومغناطيسي 1-7

دفم المغناطيسثثثثثي الثثثثثف  يجتاولثثثثثا رو ر التثثثثثفا تغي ثثثثثتيثثثثثار تحري ثثثثثي منثثثثثي فثثثثثي دارا مغلقثثثثثة إ يتولثثثثثد
 ات ق ثثثثثثثثثيبقثثثثثثثثثر ب    ف نثثثثثثثثثدما نالتثثثثثثثثثدفم المغناطيسثثثثثثثثثي رينثثثثثثثثثاء حركتهثثثثثثثثثافا قط ثثثثثثثثثت الثثثثثثثثثدارا المغلقثثثثثثثثثة إ

فثثثثثثإ    حسثثثثثثاس و ثثثثثثفر تدريجثثثثثثه فثثثثثثي المنت ثثثثثث مقيثثثثثثاس رمبيثثثثثثر بمثثثثثث  حلقثثثثثثة مغلقثثثثثثة  ات مغناطيسثثثثثثي
كهربثثثثثا ي فيثثثثثه يثثثثثدعح بالتيثثثثثار  إلثثثثثح مثثثثثرور تيثثثثثار مشثثثثثيرات  باتجثثثثثال م ثثثثثي  قيثثثثثاس ينحثثثثثر م شثثثثثر الم
 .(22a-2لشك    االمتحرض
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 (22b-2الشثثثثثك    المقيثثثثثاس لل ثثثثثفرم شثثثثثر يثثثثث  المغنثثثثثاطيس يشثثثثثير وعنثثثثثدما نتوقثثثثث  عثثثثث  تحر 
إلثثثثثح مثثثثثرور  المقيثثثثثاس ينحثثثثثر  مشثثثثثيرات قثثثثثة فثثثثثإ  م شثثثثثر وعنثثثثثدما نب ثثثثثد المغنثثثثثاطيس عثثثثث  الثثثثثدارا المغل

 .(22c -2الشك    تيار م اكس بالجهة للتيار السابم

فثثثثي توليثثثثد التيثثثثار باسثثثثتخدام المولثثثثدات الكهربا يثثثثة وفثثثثي  التحثثثثريض يل ثثثثب دورات رساسثثثثيات  وقثثثثانو 
تحري ثثثثي منثثثثي  جهثثثثدالمحثثثثوالت الكهربا يثثثثة  ومثثثثرور تيثثثثار فثثثثي الحلقثثثثة المغلقثثثثة داللثثثثة علثثثثح توليثثثثد 

المتولثثثثثد ي ثثثثثاكس تغيثثثثثرات التثثثثثدفم المغناطيسثثثثثي الثثثثثف  يجتثثثثثاو الثثثثثدارا المغلقثثثثثة حسثثثثثب  التثثثثثوترولثثثثثفا 
 المتولد حسب قانو  التحريض م  ال  قة: التوترلنو  ونحسب قيمة  تدعح قاعدا قاعدا

                                       𝑬 = −
𝒅∅

𝒅𝒕
 

فا كانثثثثت الثثثثدارا المغلقثثثثة  الكلثثثثي  التثثثثوتر    فثثثثإالحلقثثثثاتمثثثث   Nوشثثثثي ة تتثثثثنل  مثثثث  عثثثثدد  لثثثثيوا 
 الجو ية لك  حلقة وي بر عنه بال  قة : الجهودمجموع  ات المتولد ي ب  مساوي

                                    𝑬 = −𝑵.
𝒅∅

𝒅𝒕
 

 

خطوووووط المجوووواط الم)ناطيسووووي أثنووووا   طعووووتقيتولوووود تيووووار متحوووورل ةووووي دارة م)ل ووووة   ا    
 كلووووبوووودوام  التيووووار  وووو ا ويوووودوم  ،التوووودةم الم)ناطيسووووي الوووو   يجتا  ووووا رت)ي ووووأو   ا  ،حركتهووووا
 الت)يير((.

 :الفاتي والمتباد التحريض  1-8

وليثثثثد إفا تغيثثثثر التثثثثدفم المغناطيسثثثثي الثثثثف  يجتثثثثاو سثثثثط  دارا كهربا يثثثثة  فثثثثإ  فلثثثث  يثثثث د  إلثثثثح ت
   لما:حالتي  فيويا يتيالمتغير يرافم لفا التدفم قوا محركة كهربا ية تحري ية  
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 (:13-2في الدارا المبينة بالشك   التحريل ال اتي: -ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونيبثثثثت قيمثثثثة المقاومثثثثة علثثثثح و ثثثث  تكثثثثو  فيثثثثه ا ثثثثاءا الم ثثثثباح (  Sنغلثثثثم القاط ثثثثة   -
 خافتة حمراء.

 فينقط  مرور التيار ويسط  الم باح قب  ر  ينطفئ.(  Sنفت  القاط ة    -

 ي:يمك  تفسير فل  كما ينت
   .الدارا يتوايد التدفم فتتولد قوا محركة تحري ية في الوشي ة معند إغ  -

إلثثثثثثثح تنثثثثثثثاقأل شثثثثثثثدا التيثثثثثثثار سثثثثثثثري ات وبالتثثثثثثثالي تنثثثثثثثاقأل التثثثثثثثدفم  يثثثثثثث د  إ  فثثثثثثثت  الثثثثثثثدارا  -
ولثثثثد فيهثثثثا قثثثثوا محركثثثثة تحري ثثثثية ركبثثثثر بكييثثثثر مثثثث  تفت  المغناطيسثثثثي مثثثث  خثثثث   الوشثثثثي ة

 سط  سل  الم باح.يف التوترالقوا المحركة لمنب  

ةثثثثثثالرا تثثثثثثدعح ةثثثثثثالرا التحثثثثثثريض فثثثثثثي لثثثثثثفل الحالثثثثثثة محر ثثثثثثة ومتحر ثثثثثثة  وال فالوشثثثثثثي ة -
 الفاتي.

متغيثثثثثثثر الشثثثثثثثدا تنشثثثثثثثن فيهثثثثثثثا قثثثثثثثوا محركثثثثثثثة كهربا يثثثثثثثة  إ  كثثثثثثث  وشثثثثثثثي ة يمثثثثثثثر فيهثثثثثثثا تيثثثثثثثار  -
 .القوا المحركة الكهربا ية التحري ية تحري ية تدعح 
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 التحريل المتبادط:  -ب

غيثثثثثر التيثثثثثار المثثثثثار فثثثثثي تثثثثثدعح ةثثثثثالرا توليثثثثثد قثثثثثوا محركثثثثثة كهربا يثثثثثة فثثثثثي وشثثثثثي ة مثثثثثا عنثثثثثد ت
 وشي ة رخرى مجاورا لها  بةالرا التحريض المتباد . 

ركثثثثثة وتثثثثثدعح القثثثثثوا المحركثثثثثة الكهربا يثثثثثة المتولثثثثثدا  المتحر ثثثثثة( فثثثثثي لثثثثثفل الحالثثثثثة بثثثثثالقوا المح
 الكهربا ية للتحريض المتباد .

(   يسثثثثر  فثثثثي الملثثثث  14-2الشثثثثك     لثثثثيك  لثثثثدينا ملفثثثثا   يب ثثثثدا  عثثثث  ب  ثثثثهما مسثثثثافة مثثثثا
( 11Ф( متغيثثثثثثثر فيتولثثثثثثثد فثثثثثثثي لثثثثثثثفا الملثثثثثثث  حقثثثثثثث   مغناطيسثثثثثثثي  متغيثثثثثثثر   2Iاعو  تيثثثثثثثار كهربثثثثثثثا ي  

( وبالموا ثثثثثثفات الهندسثثثثثثية 2Iالملثثثثثث  اعو   وتت لثثثثثثم قيمتثثثثثثه بالتيثثثثثثار الكهربثثثثثثا ي   حلقثثثثثثاتيحثثثثثثيط ب
والمغناطيسثثثثثية للملثثثثث  الثثثثثف  يتولثثثثثد فيثثثثثه  ر  ب ثثثثثدد لفاتثثثثثه وطولثثثثثه وسثثثثثط  مقط ثثثثثه وبيابثثثثثت النفثثثثثاف 

ويمكثثثثثث  الم حةثثثثثثة ر  قسثثثثثثمات مثثثثثث  لثثثثثثفا  الثثثثثثف  يكثثثثثثو  فيثثثثثثه لثثثثثثفا الملثثثثثث . المغناطيسثثثثثثي للوسثثثثثثط
( يقطثثثثثثثثث  لفثثثثثثثثثات الملثثثثثثثثث  اليثثثثثثثثثاني  يسثثثثثثثثثمح لثثثثثثثثثفا التثثثثثثثثثدفم بالتثثثثثثثثثدفم المغناطيسثثثثثثثثثي 11Фالتثثثثثثثثثدفم  

 ( ويسبب توليد قوا محركة كهربا ية في المل  الياني.21Фالمتباد   ويرمو له بث 
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 بال بارات المناسبة: اآلتيةركم  الجم  روالت: 

 ........................... المواد المغناطيسية لي المواد -2

 ........ و....... و........ و........  رشهر المواد المغناطيسية لي: -1

 ............................. المواد غير المغناطيسية لي المواد -3

 ...................المغناطيس الطبي ي لو..... -4

 ......ب  ..........ميوات خطوط المجا  المغناطيسي ر رلم م -5

 .....ث وتقاس ب ......بثة المغناطيسية لكيافيرمو ل -6

 .....ث وتقاس ب .......اطيسية تد  علح قدرا  المواد علحالنفافية المغن -7

 عندما يمر تيار كهربا ي في ناق  يتولد......... -8

 :  المخطوءال بارات رمام ا وخطنرمام ال بارات ال حيحة كلمة       يانيات: 
 تتجثثثثثثه خطثثثثثثوط المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي خثثثثثثارل المغنثثثثثثاطيس مثثثثثث  قطبثثثثثثه الشثثثثثثمالي إلثثثثثثح قطبثثثثثثه (2

 .الجنوبي

المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي  شثثثثثدا المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي لملثثثثث  قلبثثثثثه مثثثثث  الهثثثثثواء ركبثثثثثر مثثثثث  شثثثثثدا (1
 .لحديدلمل  مماي  له ولك  قلبه م  ا

 .تهتوداد شدا المجا  المغناطيسي لمل  بإنقاأل عدد لفا  (3

 تن دم خا ية الجفب في المغناطيس في منطقة الوسط   المنطقة الم تدلة(. (4

تتناسثثثثثثثثب القثثثثثثثثوا المحركثثثثثثثثة الكهربا يثثثثثثثثة المتولثثثثثثثثدا بثثثثثثثثالتحريض عكسثثثثثثثثات مثثثثثثثث  كيافثثثثثثثثة المجثثثثثثثثا    (5
   يسي.المغناط

 :اآلتيةرجب ع  اعس لة ياليات : 
 قانو  فارادا  نأل اكتب -2

 حديد جهة القوا الم يرا علح ناق .اشرح قاعدا اليد اليسرى في ت -1

يثثثثثم اكتثثثثثب   بثثثثثي  الثثثثثدارا المغناطيسثثثثثية وبثثثثثي  الثثثثثدارا الكهربا يثثثثثة مو ثثثثثحات فلثثثثث  بالرسثثثثثم واو  -3
 ما يقابله في الدارا المغناطيسية.قانو  روم في الدارا الكهربا ية و 

 .عدد خواأل المغناطيس -4
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 ي  يمك  ر  تتواجد ركير م  إجابة  حيحة(:جابة ال حيحة لما ينتاختر ايراب نت : 

 بث : Bتقاس كيافة التدفم المغناطيسي  -ر

 تس  د 2Wb/m ل 2Wb.m ب Wb ر

المجثثثثا  المغناطيسثثثثي لملثثثث  قلبثثثثه مثثثث  الحديثثثثد مقارنثثثثة مثثثث  ملثثثث  مشثثثثابه لثثثثه تمامثثثثات لكثثثث    -ب
 قلبه م  الهواء :

 ر غر بكيير د يساو  ل ر غر ب ركبر ر

 مادا : النحاس ي تبر  -ت

  د مغناطيسية د شبه مغناطيسية ل ال مغناطيسية ب مغناطيسية ر
 

 ية:تح  المسا   اآل: خامسات 

 والمطلوب: H = 180 [AT /m]م  الهواء شدا مجاله المغناطيسي  همل  قلب 2

 ( لهفا المل .? = B حساب كيافة التدفم المغناطيسي  

اطيسي لثثثثثثثثي ثه المغنثثثثثثثثثة تدفقثثثثثثثثثافثثثثثثثثثوكي 2A=5[Cm [ة مقط ثثثثثثثثهثاحثثثثثثثثثمغنثثثثثثثثاطيس دا ثثثثثثثثم مس  1
]20,12[Wb/mB= :والمطلوب 

 (.Φ= ?حساب قيمة التدفم المغناطيسي   

وكيافثثثثثثثة تدفقثثثثثثثه المغناطيسثثثثثثثي    Φ=  [Wb]0,5مغنثثثثثثثاطيس دا ثثثثثثثم  تدفقثثثثثثثه المغناطيسثثثثثثثي    3
]20,1[Wb/mB=   

 (.? = Aحساب مساحة مقط  المغناطيس   والمطلوب:               

لفثثثة ويمثثثر فيثثثه تيثثثار  511عثثثدد لفاتثثثه و    L= 6.28Cm  طولثثثه مثثث  الهثثثواءملثثث  قلبثثثه  4
 تدفم المغناطيسي المتولد داخله.احسب كيافة ال  I=2Aمستمر شدته 
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 /1بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 8 الوم  دراسة مفهوم الم)ناطيسية اسم التمري 

 األ داف األدائية للتمرين  ملمون األدا  (:
 ي ب  المتدرب قادرات علح ر :يجب ر  

 يستخدم ايبرا المغناطيسية   البو لة( .2
 يت ر  علح المواد المغناطيسية والمواد ال  مغناطيسية .1
 المواد التي تحتفة بمغنطتهاحد د ي .3
 رقطاب المغناطيس  يميو .4
 الشما  والجنوب المغناطيسي لك  م  رقطاب المغناطيس واعرض حد د ي .5

 والتجهي ات  مستل مات األدا (:المواد واألدوات 
 مغناطيس طبي ي   .2

   إبرا مغناطيسية .1

 ق با  م  مواد مختلفة   نحاس  رلمنيوم  ب ستي   حديد( .3

 معايير األدا :
 الت ر  علح المواد المغناطيسية والمواد ال  مغناطيسية -
 تحديد المواد التي تحتفة بمغنطتها -
 تحديد رقطاب المغناطيس  -
 استخدام ايبرا المغناطيسية  -
 تحديد الشما  والجنوب المغناطيسي لك  م  رقطاب المغناطيس واعرض -
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 خطوات العمط: 

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
1.  

 علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم ايبثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثية
ت ليقثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثات حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثرات     البو ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثلة(

 (15-2الشك  

 
 الشما  والجنوب المغناطيسياتجال حد د   .3
لكثثثثثثثثثرا اعر ثثثثثثثثثية مثثثثثثثثث  خثثثثثثثثث   ايبثثثثثثثثثرا الشثثثثثثثثثمالي والجنثثثثثثثثثوبي ل ي القطبثثثثثثثثثاسثثثثثثثثثتد  علثثثثثثثثثح   .4

 المغناطيسية
    المغناطيس علح طاولة ال م    .5
6.  

ايبثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثية قثثثثثثثثر ب 
مثثثثثثثث  رقطثثثثثثثثاب المغنثثثثثثثثاطيس  

 (16-2الشك  
 

 المغناطيس الشمالي والجنوبي م  خ   ايبرا المغناطيسية قطبياستد  علح   .7
8.  

المغنثثثثثثثثثثثثثاطيس قثثثثثثثثثثثثثر ب 
  اآلتيثثثثثثثثةمثثثثثثثث  المثثثثثثثثواد 

 (17-2الشك  
 

 (17-2الشك  
 المواد المغناطيسية م  المواد ال مغناطيسية بوساطة المغناطيس ومي    .9
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 برادا حديد م  المواد المغناطيسية السابقةقر ب   .21
 .تحتفة بمغنطتها ركيرر  منها لمغنطة   و تتنير با ر  م  تل  الموادحد د   .22

 
 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -2

والتثثثثثثثثي تثثثثثثثثم الثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثير  لثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثب الجتياو   -1
 بكلمة " ن م "  تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -3

 الخطوات م
 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    استخدام ايبرا المغناطيسية  .2

    تمييو المواد المغناطيسية م  المواد ال مغناطيسية  .1

    المواد م  حي  مغنطتها ت ني   .3

    تحديد رقطاب المغناطيس  .4

    تحديد الشما  والجنوب المغناطيسي  .5
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 /2/ بطاقة التمرين العملي رقم

 ساعة 8 الوم  خواص الم)ناطيسالتح م من  اسم التمري 

 األ داف األدائية للتمرين  ملمون األدا  (:
 يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات علح ر :

 يتحقم م  خواأل المغناطيس  -
 المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (:

 /1/مغناطيس طبي ي عدد  .2

 حديدية مسامير .1

 إبرا مغناطيسية .3

 برادا حديد  .4

 ورم مقوى  .5
 معايير األدا :

 التحقم م  خواأل المغناطيس -
 

 خطوات العمط: 

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
المغنثثثثثثثثثثثثثثثثاطيس مثثثثثثثثثثثثثثثث  المسثثثثثثثثثثثثثثثثامير  قثثثثثثثثثثثثثثثثر ب   .1

 ؟( مافا ت حة18-2الشك  

 (18-2الشك   
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اغمثثثثثس المغنثثثثثاطيس فثثثثثي بثثثثثرادا مثثثثث  الحديثثثثثد    .3
 مافا ت حة؟ (19-2الشك    ارف هيم 

 (19-2الشك  
ثثثثثثثثثثثثر  .4  وامسثثثثثثثثثثثث   يق ثثثثثثثثثثثثيبي  مغناطيسثثثثثثثثثثثث ح  

وعلثثثثثثم اآلخثثثثثثر ت ليقثثثثثثا حثثثثثثرات   بيثثثثثثد رحثثثثثثدلما 
 (31-2الشك   

 (31-2الشك   

5.  

القطثثثثثثثثب الشثثثثثثثثمالي للمغنثثثثثثثثاطيس اعو  قثثثثثثثثر ب 
 مثثثثثثث  القطثثثثثثثب الجنثثثثثثثوبي للمغنثثثثثثثاطيس اليثثثثثثثاني

   مافا ت حة (32-2الشك   

 (32-2الشك   
6.  

رقطثثثثثثثثاب المغنثثثثثثثثاطيس اعو  وقربثثثثثثثثه إعكثثثثثثثثس 
 مثثثثث  المغنثثثثثاطيس اليثثثثثاني  جنثثثثثوبي  جنثثثثثوبي(

 ؟  مافا ت حة(31-2الشك   

 (31-2الشك   
 
 
 



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                28/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

قرب   ايبثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثية  بثثثثثثثالحثثثثثثثر    .7
مثثثثثث  المحثثثثثثيط الخثثثثثثارجي للمغنثثثثثثاطيس  

 (33-2الشك   

 (33-2الشك   
 ارسثثثثثثثثثثم خطثثثثثثثثثثوط المجثثثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثثثي  .8

علثثثثثح  اعتمثثثثادات  علثثثثح ق ثثثثيب المغنثثثثثاطيس
الشثثثثك   ايبثثثثرا المغناطيسثثثثية شثثثثما  حركثثثثة

 2-34) 

 

 
 (34-2الشك   

9.  

  ثثثثثثثثثث  المغنثثثثثثثثثثاطيس تحثثثثثثثثثثت ورقثثثثثثثثثثة ورش  
خطثثثثوط شثثثثك  والحثثثثة   بثثثثرادا مثثثث  الحديثثثثد

 ( 35-2المجا  المغناطيسي  الشك   

 (35-2الشك   
قثثثثار  بثثثثي  خطثثثثوط المجثثثثا  المغناطيسثثثثي التثثثثي ح ثثثثلت عليهثثثثا مثثثث  خثثثث   البو ثثثثلة مثثثث    .21

 ؟مافا ت حة  برادا الحديدتل  التي رسمتها 
22.  

 ثثثثثثث  ق ثثثثثثثيبي  مثثثثثثث  المغنثثثثثثثاطيس تحثثثثثثثت 
بثثثثثثثثرادا مثثثثثثثث  الحديثثثثثثثثد والحثثثثثثثثة  رش  ورقثثثثثثثثة و 

شثثثثثثثثثك  خطثثثثثثثثثوط المجثثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثثي  
 (36-2الشك   

 (36-2الشك   
 ارسم خطوط المجا  المغناطيسي اعتمادا علح  شك  برادا الحديد  مافا تستنتج؟  .21
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23.  

بثي وفلث  ب ثد عكثس قط (22 اعد الخطوا 
 (37-2المغناطيس اعو   الشك   

 (37-2الشك   
 ارسم خطوط المجا  المغناطيسي اعتمادا علح  شك  برادا الحديد  مافا تستنتج؟  .24

 

 
 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -1

والتثثثثثثثثي تثثثثثثثثم الثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثير  لثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثب الجتياو   -2
 بكلمة " ن م " تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -2

 م
 الخطوات

 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    .المغناطيس التحقم م  خواأل  -1
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 خطوط المجاط الم)ناطيسي لناقطتحديد  اسم التمري 
 يمر بة تيار كهربائي 

 (قاعدة اليد اليمنىالتح م من  

 ساعة 8 الوم 

 :األ داف األدائية للتمرين
 يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات علح ر :

 .ايبرا المغناطيسيةتيار باستخدام يمر فيه ناق  لت ر  علح المجا  المغناطيسي ي -

 .جهة خطوط المجا  المغناطيسي بوساطة ايبرا المغناطيسيةحد د ي -

 .بوساطة برادا الحديديمر فيه تيار ت ر  علح شك  خطوط المجا  المغناطيسي ي -
 تحقم م  قاعدا اليد اليمنحي -

 المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (:

 .10vوحدا تغفية تيار مستمر   .2

 .9vبطارية جافة  .1

 .10kΩمقاومة متغيرا  .3

 .ناق  نحاسي مستقيم .4

 .ناق  نحاسي ن   دا ر  .5

 مغناطيسية.إبرا  .6

 .مقوىورم  .7

 .رس   تو ي  .8
 معايير األدا :

 .يمر فيه تيارعلح المجا  المغناطيسي لناق  استخدام ايبرا المغناطيسية للت ر   -

 .تحديد اتجال خطوط المجا  المغناطيسي بوساطة ايبرا المغناطيسية -

 يمثثثثثرت ثثثثثر  علثثثثثح شثثثثثك  خطثثثثثوط المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي لناقثثثثث  اسثثثثثتخدام بثثثثثرادا الحديثثثثثد لل -
 .فيه تيار

 .تحقم م  قاعدا اليد اليمنحال -
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 خطوات العمط: 

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
 (38-2   الدارا كما في الشك    .1

 (38-2الشك  

الثثثثثثثدارا وفلثثثثثثث  بال ثثثثثثثغط علثثثثثثثح رغلثثثثثثثم   .3
 (39-2كمثثثثثثا فثثثثثثي الشثثثثثثك   ال ثثثثثثاغطة
 مافا ت حة؟

 (39-2الشك  

( 41-2  الثثثثدارا كمثثثثا فثثثثي الشثثثثك إفثثثثت    .4
 مافا ت حة؟

 (41-2الشك  

 اتجال التيار وفل  ب كس قطبية المنب إعكس   .5
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( 42-2الثثثدارا كمثثثا فثثثي الشثثثك   رغلثثثم   .6
 مافا ت حة ؟

 (42-2الشك  

( 41-2الثثثثثدارا كمثثثثثا فثثثثثي الشثثثثثك  إفثثثثثت    .7
 مافا ت حة؟

 (41-2الشك  

 (43-2   الدارا كما في الشك    .8

 (43-2الشك  
مثثثث  ب قر  ثثثث  ايبثثثثرا المغناطيسثثثثية بثثثثال  .9

( مثثثثثثثثثثثثثثثثثافا 44-2الناقثثثثثثثثثثثثثثثثث  الشثثثثثثثثثثثثثثثثثك   
 ت حة؟

 
   وا بط قيمة المقاومة علح القيمة ال ةمحالدارا رغلم   .21



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                22/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

22.  

ايبثثثثثثثثثرا  شثثثثثثثثثما  اتجثثثثثثثثثال حركثثثثثثثثثةحثثثثثثثثثد د 
 (45-2المغناطيسية  الشك  

 (45-2الشك  

ايبثثثثثثثرا والحثثثثثثثة تغيثثثثثثثر اتجثثثثثثثال شثثثثثثثما    %51التثثثثثثثدريج حتثثثثثثثح بخفثثثثثثثض قيمثثثثثثثة المقاومثثثثثثثة إ  .21
 المغناطيسية  فسر فل ؟

23.  

ايبثثثثرا شثثثثما  ر اتجثثثثال حركثثثثة   تغي ثثثثسثثثثج  
 (46-2المغناطيسية  الشك  

 (46-2الشك  
عكس الدارا و إفت    .24  اتجال التيار ا 
25.  

( والحثثثثثثة 23-9ر الخطثثثثثثوات مثثثثثث   كثثثثثثر  
ايبثثثثثثثثرا حركثثثثثثثة شثثثثثثثما  اتجثثثثثثثال رات يثثثثثثثتغي

 (47-2الشك     المغناطيسية

 (27-1المكط 
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واسثثثثثثثثثثثثثثثثثتبد  ايبثثثثثثثثثثثثثثثثثرا الثثثثثثثثثثثثثثثثثدارا إفثثثثثثثثثثثثثثثثثت    .26
ناطيسثثثثية ببثثثثرادا مثثثث  الحديثثثثد الشثثثثك  المغ
 2-48) 

 
 (48-2الشك   

الثثثثثثدارا والحثثثثثثة تشثثثثثثك  خطثثثثثثوط رغلثثثثثثم   .27
 (49-2المجا  المغناطيسي   الشك   

 (49-2الشك   
 ارسم خطوط المجا  المغناطيسي تب ات لحركة ايبرا المغناطيسية ولبرادا الحديد  .28
29.  

تحقثثثثثم مثثثثث  قاعثثثثثدا اليثثثثثد اليمنثثثثثح لناقثثثثث  
يمثثثثثثثثر بثثثثثثثثثه تيثثثثثثثثار كهربثثثثثثثثثا ي  مسثثثثثثثثتقيم 
 (51-2الشك   

 
 (50-1المكط  

 ؟تستنتجايبرا المغناطيسية وبي  قاعدا اليد اليمنح  مافا شما   قار  بي  حركة  .11
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 (52-2   الدارا كما في الشك    .12

 (52-2الشك  

11.  

مثثثثثثثث  ب قر بثثثثثثثثرادا مثثثثثثثث  الحديثثثثثثثثد بثثثثثثثثال رش  
 (51-2الشك  كما في الناق   

 

 
 (51-2الشك  

13.  

الدارا والحة تشك  خطثوط المجثا  رغلم 
 (53-2المغناطيسي  الشك   

 
 (52-1المكط 

 اتجال الشما  والجنوب المغناطيسي بوساطة ايبرا المغناطيسية حد د   .14
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15.  

تحقثثثثثثم مثثثثثث  قاعثثثثثثدا اليثثثثثثد اليمنثثثثثثح لناقثثثثثث  
 (54-2ن   دا ر  الشك  

 
 (54-2الشك  

خطثثثثوط المجثثثثا  المغناطيسثثثثي التثثثثي شثثثثكلتها بثثثثرادا الحديثثثثد وبثثثثي  قاعثثثثدا قثثثثار  بثثثثي  اتجثثثثال   .16
 اليمنح  مافا تستنتج؟
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 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -1

والتثثثثثثثثي تثثثثثثثثم الثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثير  لثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثب الجتياو   -2
 بكلمة " ن م " تطبيقها

 × ".كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا " إفا  -2

 م
 الخطوات

 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

يمثثثثر فيثثثثه مسثثثثتقيم الت ثثثثر  علثثثثح المجثثثثا  المغناطيسثثثثي لناقثثثث    .1
 تيار باستخدام ايبرا المغناطيسية 

   

تحديثثثثثد جهثثثثثة خطثثثثثوط المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي بوسثثثثثاطة ايبثثثثثرا   .2
 المغناطيسية

   

 لناقثثثثثث الت ثثثثثثر  علثثثثثثح شثثثثثثك  خطثثثثثثوط المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي   .2
 يمر فيه تيار بوساطة برادا الحديد مستقيم

   

    لناق  مستقيم التحقم م  قاعدا اليد اليمنح  .2

ن ثثثثثث  دا ثثثثثثر  الت ثثثثثثر  علثثثثثثح المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي لناقثثثثثث    .5
 يمر فيه تيار باستخدام ايبرا المغناطيسية 

   

الت ثثثثثثر  علثثثثثثح شثثثثثثك  خطثثثثثثوط المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي لناقثثثثثث    .6
 يمر فيه تيار بوساطة برادا الحديد ن   دا ر 

   

    التحقم م  قاعدا اليد اليمنح لناق  ن   دا ر   .7
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 خطوط المجاط الم)ناطيسي لملف  وميعة(تحديد  اسم التمري 
 يمر بة تيار كهربائي

 من قاعدة اليد اليمنى( التح م 

 ساعة 8 الوم 

 :األ داف األدائية للتمرين

 يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات علح ر :
باسثثثثثثثثتخدام  مسثثثثثثثثتمر لوشثثثثثثثثي ة يمثثثثثثثثر فيهثثثثثثثثا تيثثثثثثثثارالمجثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثي  يت ثثثثثثثثر  علثثثثثثثثح -

 .البو لة
باسثثثثثثتخدام  مسثثثثثثتمر لوشثثثثثثي ة يمثثثثثثر فيهثثثثثثا تيثثثثثثارجهثثثثثثة المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي  يت ثثثثثثر  علثثثثثثح -

 .البو لة
 .باستخدام البو لة مستمر لوشي ة يمر فيها تيارشدا المجا  المغناطيسي  يقيس -

 .باستخدام البو لةالوشي ة شدا المجا  المغناطيسي داخ   يقيس -

 المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (:

 .10vوحدا تغفية تيار مستمر  -2

 .3vبطارية جافة  -1

 . 0.4Aلفة تيارل  111مل   -3

 . 0.8Aلفة تيارل  211مل   -4

 بو لة  إبرا مغناطيسية(. -5

 . 10kΩمقاومة متغيرا   -6

 ورم مقوى. -7

 مقياس ميكرو رمبير فر تدريجه في المنت  . -8

 برادا حديد. -9

 رس   تو ي .  -21
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 معايير األدا :

باسثثثثثثثثتخدام  لوشثثثثثثثثي ة يمثثثثثثثثر فيهثثثثثثثثا تيثثثثثثثثار مسثثثثثثثثتمرالمجثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثي  ت ثثثثثثثثر  علثثثثثثثثحال -
 .البو لة

باسثثثثثثتخدام  لوشثثثثثثي ة يمثثثثثر فيهثثثثثا تيثثثثثار مسثثثثثتمرجهثثثثثة المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي  ت ثثثثثر  علثثثثثحال -
 .البو لة

 .باستخدام البو لة لوشي ة يمر فيها تيار مستمرشدا المجا  المغناطيسي  ساقي -

 .باستخدام البو لةالوشي ة شدا المجا  المغناطيسي داخ   ساقي -

 خطوات العمط: 

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
 ثثثثثثثثثثثثثثثثث  الثثثثثثثثثثثثثثثثثدارا كمثثثثثثثثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثثثثثثثثي   .1

 (55-2الشك  

 (55-2الشك  

الثثثثثثثثثدارا وفلثثثثثثثثث  بال ثثثثثثثثثغط رغلثثثثثثثثثم   .3
والحثثثثثة حركثثثثثة   علثثثثثح ال ثثثثثاغطة

ايبثثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثثية كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 
 (56-2الشك   

 (56-2الشك   
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الثثثثدارا والحثثثثة حركثثثثة ايبثثثثرا إفثثثثت    .4
المغناطيسثثثثثثثثية كمثثثثثثثثا فثثثثثثثثي الشثثثثثثثثك  

 2-57) 

 (57-2الشك   

 م  قاعدا اليد اليمنح لتحديد رقطاب المل تحقم   .5

رقطثثثثثثثثاب منبثثثثثثثث  التغفيثثثثثثثثة إعكثثثثثثثثس   .6
 (58-2كما في الشك   

 (58-2الشك   

الثثثثثثثثثدارا وفلثثثثثثثثث  بال ثثثثثثثثثغط رغلثثثثثثثثثم   .7
علثثثثثثح ال ثثثثثثاغطة والحثثثثثثة حركثثثثثثة 
ايبثثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثثية كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 

 (59-2الشك   

 (59-2الشك   

انحثثثثثثرا  ايبثثثثثثرا فثثثثثثي  ( مثثثثثث 3فثثثثثثي الخطثثثثثثوا   المغناطيسثثثثثثية انحثثثثثثرا  ايبثثثثثثرا بثثثثثثي  قثثثثثثار    .8
 ( فسر فل 7الخطوا  
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( 61-2 ثثثثثث  الثثثثثثدارا كمثثثثثثا فثثثثثثي الشثثثثثثك    .9
و ثثثثثثثثثثث  ايبثثثثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثثثثية داخثثثثثثثثثثث  

 المل  

 
 (61-2الشك   

الثثثثثثثدارا والحثثثثثثثة انحثثثثثثثرا  م شثثثثثثثر رغلثثثثثثثم   .21
كمثثثثثثثا فثثثثثثثي الشثثثثثثثك  ايبثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثية 

 2-62) 

 
 (62-2الشك   

 تستنتج؟ مافا  رقطاب منب  التغفية وكرر  الخطوا السابقةإعكس   .22
 (61-2     الدارا كما في الشك   .21

 
 (61-2الشك   
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الثثثثثثثدارا والحثثثثثثثة انحثثثثثثثرا  رغلثثثثثثثم   .23
 م شثثثثثثثثثثثر ايبثثثثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثثثثية

 (63-2كما في الشك   

 (63-2الشك   

 الشما  والجنوب المغناطيسي للمل  بوساطة ايبرا المغناطيسية  ياتجالحد د   .24

رقطثثثثثثاب منبثثثثثث  التغفيثثثثثثة إعكثثثثثثس   .25
 (64-2الشك   كما في 

 (64-2الشك   

الثثثثثثثدارا والحثثثثثثثة انحثثثثثثثرا  رغلثثثثثثثم   .26
م شثثثثثثثثثثثر ايبثثثثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثثثثية 

 ( 65-2كما في الشك   

 (65-2الشك   
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الثثثثثثثثدارا والحثثثثثثثثة انحثثثثثثثثرا  إفثثثثثثثثت    .27
م شثثثثثثثثثثثر ايبثثثثثثثثثثثرا المغناطيسثثثثثثثثثثثية 

 (66-2كما في الشك   

 
 (66-2الشك   

 اتجال الشما  والجنوب المغناطيسي للمل  بوساطة ايبرا المغناطيسية حد د   .28
قر ب بثثثثثرادا مثثثثث  الحديثثثثثد بثثثثثال رش    .29

 (67-2م  المل   الشك  

 
 (67-2الشك   

الثثثثثثثثثدارا والحثثثثثثثثثة تشثثثثثثثثثك  رغلثثثثثثثثثم   .11
خطثثثثثثثوط المجثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثي 

 (68-2كما في الشك   

 
 (68-2الشك   
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12.  

الثثثثثثثثثثثثدارا وتحقثثثثثثثثثثثثم مثثثثثثثثثثثث  إفثثثثثثثثثثثثت  
لملثثثثثثثثثث  قاعثثثثثثثثثثدا اليثثثثثثثثثثد اليمنثثثثثثثثثثح 

  (69-2الشك   
 (69-2الشك   

وبثثثثثثي    قثثثثثثار  بثثثثثثي  اتجثثثثثثال خطثثثثثثوط المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي التثثثثثثي شثثثثثثكلتها بثثثثثثرادا الحديثثثثثثد  .11
 قاعدا اليمنح  مافا تستنتج؟
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 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -1

والتثثثثثثثثي تثثثثثثثثم الثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثير  لثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثب الجتياو   -2
 بكلمة " ن م " تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -2

 م
 الخطوات

 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

لوشثثثثثثي ة يمثثثثثثر فيهثثثثثثا المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي  الت ثثثثثثر  علثثثثثثح  -1
 .باستخدام البو لة تيار مستمر

   

لوشثثثثثثي ة يمثثثثثثر جهثثثثثثة المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي  الت ثثثثثثر  علثثثثثثح  -2
 .باستخدام البو لة فيها تيار مستمر

   

لوشثثثثي ة يمثثثثر فيهثثثثا تيثثثثار شثثثثدا المجثثثثا  المغناطيسثثثثي  قيثثثثاس  -2
 .باستخدام البو لة مستمر

   

الوشثثثثثثثثثثثي ة شثثثثثثثثثثثدا المجثثثثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثثثثي داخثثثثثثثثثثث   قيثثثثثثثثثثثاس  -2
 .باستخدام البو لة

   

فيهثثثثثثا لوشثثثثثثي ة يمثثثثثثر المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي  الت ثثثثثثر  علثثثثثثح  -5
 .باستخدام البو لة تيار مستمر
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 /5بطاقة التمرين العملي رقم /

 والمتبادط التحريل الحركي والساكن اسم التمري 
   التح م من قانون ةارادا  (

 ساعة 8 الوم 

 :األ داف األدائية للتمرين
 يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات علح ر :

   التحريض الحركي والساك  . لرتيةا يت ر  علح -

   .يت ر  علح ةالرا التحريض المتباد   -

 .في التحريض يتحقم م  قانو  فارادا  -

 المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (:
 .10vوحدا تغفية تيار مستمر  -2

 ./1عدد/  0.4Aلفة تيارل  2001N=مل   -1

 /.1عدد/  0.8Aلفة تيارل  1002N=مل   -3

 قلب حديد . -4

 بو لة  إبرا مغناطيسية(. -5

 . 10kΩمقاومة متغيرا   -6

 ورم مقوى. -7

 مقياس غلفاني. -8

 برادا حديد. -9

 رس   تو ي .  -21
 معايير األدا :

   .التحريض الحركي والساك   يت ر  علح ةالرتي -

 .يت ر  علح ةالرا التحريض المتباد  -

 .يتحقم م  قانو  فارادا  في التحريض -
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 خطوات العمط: 

 الرسومات التوليحية الحاكمةالخطوات والن اط 
 مستلومات التجربة ح  ر  .2

لثثثثثثثدارا حسثثثثثثثب الشثثثثثثثك   ثثثثثثث  ا  .1
 2-71) 

 
 (71-2الشك   

القطثثثثثثثثثثثثثثثب الشثثثثثثثثثثثثثثثمالي قثثثثثثثثثثثثثثثر ب   .3
باتجثثثثثثثثال الثثثثثثثثداخ  للمغنثثثثثثثثاطيس 

لملثثثثثثثثثثثثثث  والحثثثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثثثرا  ل
م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 

 (72-2الشك   

 
 (72-2الشك   

اتثثثثثثثثثثثثر  المغنثثثثثثثثثثثثاطيس داخثثثثثثثثثثثث    .4
والحثثثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثثثرا  الملثثثثثثثثثثثثثث  
المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي م شثثثثثثثثثر 
 (71-2الشك   

 
 (71-2الشك   
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اسثثثثثثثثثثثثحب المغنثثثثثثثثثثثثاطيس مثثثثثثثثثثثث    .5
والحثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثرا  الملثثثثثثثثثثث    

م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 
 (73-2الشك   

 (73-2الشك   

يثثثثثاس  والحثثثثثة م شثثثثثر المق ل ثثثثثدا مثثثثثراتو  بثثثثثبطءداخثثثثث  وخثثثثثارل الملثثثثث   المغنثثثثثاطيسحثثثثثر     .6
               فسر فل 

والحثثثثة م شثثثثر المقيثثثثاس   ل ثثثثدا مثثثثراتبسثثثثرعة و المغنثثثثاطيس داخثثثث  وخثثثثارل الملثثثث  حثثثثر     .7
              فسر فل 

 رقطاب المغناطيسإعكس   .8

القطثثثثثثثثثثثثثثثب الجنثثثثثثثثثثثثثثثوبي قثثثثثثثثثثثثثثثر ب   .9
للمغنثثثثثثثثاطيس باتجثثثثثثثثال الثثثثثثثثداخ  

والحثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثرا    للملثثثثثثثثثثثث 
م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 

مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثافا  (74-2الشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك   
 تستنتج؟

 
 (74-2الشك   
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اتثثثثثثثثثثثثر  المغنثثثثثثثثثثثثاطيس داخثثثثثثثثثثثث    .21
والحثثثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثثثرا  الملثثثثثثثثثثثثثث  

كمثثثثثثثثا فثثثثثثثثي   م شثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثاس
 (75-2الشك   

 
 (75-2الشك   

اسثثثثثثثثثثثثحب المغنثثثثثثثثثثثثاطيس مثثثثثثثثثثثث    .22
والحثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثرا    الملثثثثثثثثثثثث 

م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 
 (76-2الشك   

 (76-2الشك   

المغنثثثثثثثثثثثثاطيس داخثثثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثثث    .21
كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي الشثثثثثثثثثك    الملثثثثثثثثث 

 2-77) 

 

 (77-2الشك   
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مثثثثثثثثثثثث  المغنثثثثثثثثثثثثاطيس اسثثثثثثثثثثثثحب   .23
كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي  الملثثثثثثثثث   بسثثثثثثثثثرعة

( مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثافا 78-2الشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك   
 تستنتج؟

 
 (79-2الشك   

 ثثثثث  الثثثثثدارا كمثثثثثا فثثثثثي الشثثثثثك    .24
 2-79) 

 
 (79-2الشك   

القطثثثثثثثثثثثثثثثب الشثثثثثثثثثثثثثثثمالي قثثثثثثثثثثثثثثثر ب   .25
للمغنثثثثثثثثاطيس باتجثثثثثثثثال الثثثثثثثثداخ  

والحثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثرا    للملثثثثثثثثثثثث 
م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 

 (81-2الشك   

 
 (81-2الشك   
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 اتثثثثثثثثثثثثر  المغنثثثثثثثثثثثثاطيس داخثثثثثثثثثثثث   .26
والحثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثرا   الملثثثثثثثثثثثث  

م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 
 (82-2الشك   

 
 (81-1المكط  

اسثثثثثثثثثثثثحب المغنثثثثثثثثثثثثاطيس مثثثثثثثثثثثث    .27
والحثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثرا    الملثثثثثثثثثثثث 

م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 
 (81-2الشك   

 
 (81-2الشك   

والحثثثثثة م شثثثثثر المقيثثثثثاس   ل ثثثثثدا مثثثثثراتببطثثثثثئ و المغنثثثثثاطيس داخثثثثث  وخثثثثثارل الملثثثثث  حثثثثثر     .28
             فسر فل 

والحثثة م شثثر المقيثثاس  فسثثر  ل ثثدا مثثراتبسثثرعة و المغنثثاطيس داخثث  وخثثارل الملثث  حثثر     .29
               فل 

رقطثثثثثثثاب المغنثثثثثثثاطيس إعكثثثثثثثس   .11
 (83-2 كما في الشك  

 
 (83-2الشك   
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القطثثثثثثثثثثثثثثثب الجنثثثثثثثثثثثثثثثوبي قثثثثثثثثثثثثثثثر ب   .12
للمغنثثثثثثثثاطيس باتجثثثثثثثثال الثثثثثثثثداخ  

والحثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثرا    للملثثثثثثثثثثثث 
م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 

مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثافا   (84-2الشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك   
 تستنتج؟

 (84-2الشك   

 اتثثثثثثثثثثثثر  المغنثثثثثثثثثثثثاطيس داخثثثثثثثثثثثث   .11
والحثثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثثرا   الملثثثثثثثثثثثث  

م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 
 (85-2الشك   

 
 (85-2الشك   

اسثثثثثثثثثثثثحب المغنثثثثثثثثثثثثاطيس مثثثثثثثثثثثث    .13
والحثثثثثثثثثثثة انحثثثثثثثثثثثرا   الملثثثثثثثثثثث   

م شثثثثثثثثثر المقيثثثثثثثثثاس كمثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثي 
 (86-2الشك   

 
 (86-2الشك   
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المغنثثثثثثثثثثثثاطيس داخثثثثثثثثثثثث   ثثثثثثثثثثثث    .14
كمثثثثثثثثا فثثثثثثثثي الشثثثثثثثثك     الملثثثثثثثث 

 2-87) 

 
 (87-2الشك   

اسثثثثثثثثثثثثحب المغنثثثثثثثثثثثثاطيس مثثثثثثثثثثثث    .15
الملثثثثثثثث    بسثثثثثثثثرعة كمثثثثثثثثا فثثثثثثثثي 

مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثافا   (88-2الشثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثك  
 ت حة؟

 
 (88-2الشك   

 م م  قانو  فارادا  للتحريض الكهرطيسيتحق    .16

الشثثثثثثك   كمثثثثثثا فثثثثثثي لثثثثثثدارا و ثثثثثث  ا  .17
الملثثثثثثثث  اليثثثثثثثثاني  واتثثثثثثثثر  (2-89 

 خارل المل  اعو  

 
 (89-2الشك   
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الثثثثثثثدارا بال ثثثثثثثغط علثثثثثثثح رغلثثثثثثثم     .18
  قثثثراءا المقيثثثاسال ثثثاغطة والحثثثة 

 (91-2كما في الشك  

 
 (91-2الشك   

كمثثثا فثثثي الشثثثك  مثثثافا الثثثدارا إفثثثت    .19
 (92-2ت حة 

 
 (92-2الشك   

داخثثثثثثثثثث   ادخثثثثثثثثثث  الملثثثثثثثثثث  اليثثثثثثثثثثاني  .31
كمثثثثثثثا فثثثثثثثي الشثثثثثثثك   الملثثثثثثث  اعو 

 2-91) 

 
 (91-2الشك   
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الدارا بال غط علح رغلم   .32
ال اغطة والحة قراءا المقياس 

 (93-2كما في الشك   

 
 (93-2الشك   

اسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتمر بال ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثغط علثثثثثثثثثثثثثثثثثثثح   .31
-2ال ثثثثاغطة كمثثثثا فثثثثي الشثثثثك   

 ( مافا ت حة؟94

 
 (94-2الشك   

الثثثثثثثثدارا كمثثثثثثثثا فثثثثثثثثي الشثثثثثثثثك  إفثثثثثثثثت    .33
 ؟مافا ت حة (2-95 

 
 (95-2الشك   

 مافا تستنتج؟  (33-32ر الخطوات  قطبية المنب  وكر  إعكس   .34

 تحقم م  قانو  فارادا  للتحريض الكهرطيسي  .35
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 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -1
والتثثثثثثثثي تثثثثثثثثم الثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثير  لثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثب الجتياو   -2

 بكلمة " ن م " تطبيقها

 × ".ف   إشارا "  إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها -2
 م

 الخطوات
 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

    الت ر  علح ةالرا التحريض الحركي والساك .    .1

    الت ر  علح ةالرا التحريض المتباد .  .2

    التحقم م  قانو  فارادا  في التحريض.  .2

المقارنثثثثثة بثثثثثي  عمثثثثث  المغنثثثثثاطيس وبثثثثثي  عمثثثثث  الوشثثثثثي ة فثثثثثي   .2
 .الدارات الكهرطيسية
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 االختبار العملي للوحدة

 والكهروم)ناطيسية الم)ناطيسية اسم االختبار

 األدا  المطلوب ةي االختبار: 
-2الشثثثثثك    ؟منهثثثثثا تحثثثثثتفة بمغنطتهثثثثثا ركيثثثثثر مثثثثث  المثثثثثواد التاليثثثثثة مثثثثثواد مغناطيسثثثثثية ور    ر     .2

  :علح النتا ج ( خ لها م  اكتب الخطوات التي ح لت  (96

 
 
 
 
 

 
 (96-2 الشك   

واكتثثثثثب  يمثثثثثر بثثثثثه تيثثثثثار كهربثثثثثا ي  ارسثثثثثم خطثثثثثوط المجثثثثثا  المغناطيسثثثثثي لناقثثثثث  ن ثثثثث  دا ثثثثثر  .1
 ؟علح اتجال خطوط المجا  المغناطيسي للداللةالقاعدا التي نستخدمها  نأل

( تحقثم 97-2في الدارا المبينة بالشك    .3
 الكهرطيسثي م  قانو  فارادا  للتحريض

مثثثثا لثثثثو نثثثثوع التحثثثثريض فثثثثي لثثثثفل   وبثثثثي  
 الدارا؟

 
 
 
 
 

واكتثثثثثثثب   المتبثثثثثثثاد  الكهرطيسثثثثثثثي دارا تتحقثثثثثثثم فيهثثثثثثثا مثثثثثثث  قثثثثثثثانو  فثثثثثثثارادا  للتحثثثثثثثريضشثثثثثثثك    .4
 خطوات التنفيف مو حات فل  بالرسم.اعجهوا المستخدمة و 
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وعلثثثثثثح  توليثثثثثثد التثثثثثثوتر المتنثثثثثثاوبوكيفيثثثثثثة التيثثثثثثار المتنثثثثثثاوب علثثثثثثح لثثثثثثفل الوحثثثثثثدا سثثثثثثنت ر  فثثثثثثي 
 المتناوب.والتوتر لتيار لالقيم اعساسية قياس 

 ي توق  م  المتدرب في نهاية لفل الوحدا ر  يكو  قادرا علح: -

  المتناوب. للتيار والتوترقياس القيم اعساسية 

 . توليد التوتر المتناوب 
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 (: Alternating currentالتيار المتناوب    

نثثثثثاوب مثثثثث  الثثثثثوم  بشثثثثثك  مت واتجالثثثثثه المتنثثثثثاوب بننثثثثثه التيثثثثثار الثثثثثف  تتغيثثثثثر قيمتثثثثثه يق ثثثثثد بالتيثثثثثار
 وتكو  قيمته المتوسطة  فرات.

لتيثثثثار عنثثثثدلا بالتيثثثثار الجيثثثثب يسثثثثمح اوعنثثثثدما يكثثثثو  شثثثثك  تغيثثثثرات التيثثثثار منثثثثاةرا لشثثثثك  منحنثثثثي 
   .المتناوب الجيبي

 لمافا يكو  التوتر المتولد المتناوب جيبيات؟ 

 
نموفجثثثثثثثثات مياليثثثثثثثثات لناقثثثثثثثث  كهربثثثثثثثثا ي  ثثثثثثثثم  رقطثثثثثثثثاب مغناطيسثثثثثثثثية فيثثثثثثثثه  ( يبثثثثثثثثي 12-1الشثثثثثثثثك  

  uيابثثثثثثثثت ري ثثثثثثثثات وبالتثثثثثثثثالي  القيمثثثثثثثثة اللحةيثثثثثثثثة للتثثثثثثثثوتر  lيابثثثثثثثثت وطولثثثثثثثثه  Bالمجثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثي
 V.┴ستتناسب م  سرعة القط  ال مودية 

تولثثثثثثثثد تقثثثثثثثث  خطثثثثثثثثوط المجثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثي فإنثثثثثثثثه ن لثثثثثثثثم رنثثثثثثثثه عنثثثثثثثثدما يقطثثثثثثثث  لثثثثثثثثفا الناوكمثثثثثثثثا 
 ال  قة: م   قيمته تحسب (توترقوا محركة كهربا ية   فرم  بالتحريض بي  طرفيه

┴B . L .V =u 
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 حيث: 
u - [ التوتر اللحةي  يقاس بالفولتV  ] 
B - [ 2كيافة التدفم المغناطيسي يقاس بثWb/m] 

┴ V- [ سرعة القط  ال مودية علح خطوط المجا  المغناطيسي تقاس بث[m/sec 
L - [ طو  الناق  يقاس بثm] 

 سن رض عدا حاالت لو   الناق   م  المجا  المغناطيسي:
 الحالة األولى:
 ةمواويثثثثثثثثات لخطثثثثثثثثوط المجثثثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثثثي. فتكثثثثثثثثو  سثثثثثثثثرعة القطثثثثثثثث  ال موديثثثثثثثثحثثثثثثثثر   الناقثثثثثثثث  يت

=0)┴(V وبالتالي يكو  التوتر اللحةي مساويات لل فر  u = 0 [v]. 
  :الثانيةالحالة 

المجثثثثثثا  المغناطيسثثثثثثي فتكثثثثثثو  سثثثثثثرعة القطثثثثثث  بشثثثثثثك  عمثثثثثثود  علثثثثثثح خطثثثثثثوط حثثثثثثر   الناقثثثثثث  يت 
  وبالتثثثثالي يكثثثثو   VU (V =┴ومسثثثثاوية للسثثثثرعة الخطيثثثثة للثثثثدا ر   maxV ال موديثثثثة رعةميثثثثة

   = maxuu     فرم التوتر اللحةي رعةميات:
 :الثالثةالحالة 

(. وتكثثثثو  ال  قثثثثة αبشثثثثك  ما ثثثث  علثثثثح خطثثثثوط المجثثثثا  المغناطيسثثثثي بواويثثثثة  حثثثثر   الناقثثثث  يت
 Sinα    u =V┴V.والسرعة ال مودية:   (Vu)بي  السرعة الخطية 

  Siαuu = B.L.V./ مساويات:  uفيكو  فرم التوتر اللحةي /
  = Sinα maxuu . : ومنه

 حيث:
 maxu :ثالقيمة االعةمية للتوتر المتولد تقاس ب [V] 

uV :[ السرعة الخطية للدا ر تقاس بثm/sec] 
┴V :سرعة [ القط  ال مودية تقاس بثm/sec] 
α : الواوية بي  ش اع السرعةuV .وخطوط المجا  المغناطيسي 

 :u يقاس بالفولت فرم التوتر اللحةي المتولد[V]. 
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  مثثثثثث  الرسثثثثثثم ∝عنثثثثثثد القثثثثثثيم المختلفثثثثثثة للواويثثثثثثة  (u)احسثثثثثثب قيمثثثثثثة فثثثثثثرم التثثثثثثوتر اللحةثثثثثثي  :مثوووووواط
  (. α  ر الواوية( م  تغي  u  رات التوترالبياني لتغي  

𝑢maxم  ال لم رث   = 100[V]  ∝= (0° 30° 60° 90° 180° 270° 360°) 
 :كاآلتيونسجلها في الجدو   αعند القيم المختلفة للواوية  uنحسب قيم  :الحط

نميثثثثث  القثثثثثيم السثثثثثابقة فنح ثثثثث  علثثثثثح المنحنثثثثثي الجيبثثثثثي لفثثثثثرم التثثثثثوتر النثثثثثاتج عثثثثث  دورا  الناقثثثثث  
دورا كاملثثثثثثثثثثثثثة كمثثثثثثثثثثثثثا لثثثثثثثثثثثثثو مبثثثثثثثثثثثثثي  

 (11-1بالشك  
 

  



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                75/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

 :  التيار والتوتر المتناوب تيالتميي  البياني لشك  موج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حيثثثثثثث  يميثثثثثثث    التثثثثثثثوتر والتيثثثثثثثار المتنثثثثثثثاوب تييبثثثثثثثي  التمييثثثثثثث  البيثثثثثثثاني لمثثثثثثثوج (13-1 الشثثثثثثثك 
بالثثثثدرجات وفلثثثث  باسثثثثتخدام  ا باليانيثثثثة رو يميثثثث  الووايثثثثا مقثثثثدراعفقثثثثي محثثثثور الثثثثوم  مقثثثثدر االمحثثثثور 

 درجة . 61ي اد   (1cm  مقياس رسم مناسب فمي  يمك  اعتبار ك  
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باسثثثثتخدام مقيثثثثاس رسثثثثم مناسثثثثب مثثثث  ال لثثثثم  رمثثثثا المحثثثثور الشثثثثاقولي فيميثثثث  شثثثثدا التيثثثثار ري ثثثثات  
عثثثث  اآلخثثثر كمثثثا لثثثو مبثثثي  فثثثي اعشثثثكا  والتثثثثي  ات مثثث  التثثثوتر والتيثثثار مقيثثثاس رسثثثم مختلفثثث ر  لكثثث 

ي ثثثثثثثاد  ن ثثثثثثث   (1cm ل ةمثثثثثثثح للتيثثثثثثثار وكثثثثثثثفل  كثثثثثثث  القيمثثثثثثثةي ثثثثثثثاد   (1cm  تو ثثثثثثث  ر  لكثثثثثثث 
 .ل ةمح للتوتراالقيمة 

يبثثثثثثثي  التمييثثثثثثث  البيثثثثثثثاني لمثثثثثثثوجتي التثثثثثثثوتر والتيثثثثثثثار المتنثثثثثثثاوب بمقيثثثثثثثاس ف (14-1الشثثثثثثثك   رمثثثثثثثا 
 رسم: 

1Cm≅ 4𝐴  , 1Cm ≅ 10𝑉  1Cm ≅ 60°,  
 :توليد التوتر المتناوب الجيبيطريقة -1

حثثثثثر   توليثثثثثد التثثثثثوتر المتنثثثثثاوب علثثثثثح توليثثثثثد قثثثثثوا محركثثثثثة كهربا يثثثثثة فثثثثثي ناقثثثثث  يتمبثثثثثدر ي تمثثثثثد   
 وباالعتمثثثثثثادب(. -15-1الشثثثثثثك    كمثثثثثثا فثثثثثثي رو ال كثثثثثثس ر(-15-1   ثثثثثثم  مجثثثثثثا  مغناطيسثثثثثثي

( يمكثثثث  شثثثثرح مبثثثثدر التوليثثثثد  قثثثثانو  فثثثثارادا الحركثثثثي كمثثثثا مثثثثر م نثثثثا سثثثثابقات   مبثثثثدر التحثثثثريض  حعلثثث
حيثثثث  نحتثثثثال إلثثثثح وشثثثثي ة تتكثثثثو  مثثثث  عثثثثدد مثثثث  الملفثثثثات نو ثثثث  طرفيهثثثثا إلثثثثح   وبنبسثثثثط رشثثثثكاله
وعنثثثثد   مغنثثثثاطيس بشثثثثك  دورانثثثثي رمثثثثام الوشثثثثي ة وبسثثثثرعة يابتثثثثةالوعنثثثثد تحريثثثث    مقيثثثثاس غلفثثثثاني

ا الوشثثثثثثي ة تتولثثثثثثد قثثثثثثوا محركثثثثثثة كهربا يثثثثثثة وتثثثثثثوداد كلمثثثثثث  اقتثثثثثراب القطثثثثثثب الشثثثثثثمالي للمغنثثثثثثاطيس مثثثثثث
وتكثثثثثثو  قيمثثثثثثة لثثثثثفل القثثثثثثوا رعةميثثثثثثة عنثثثثثثدما   اقتثثثثثرب القطثثثثثثب الشثثثثثثمالي للمغنثثثثثثاطيس مثثثثث  الوشثثثثثثي ة

عنثثثثدما يبثثثثدر  بالنق ثثثثا خطثثثثوط المجثثثثا  المغناطيسثثثثي عموديثثثثة علثثثثح سثثثثط  الوشثثثثي ة وتبثثثثدر  تكثثثثو 
عنثثثثدما تكثثثثو  خطثثثثوط المجثثثثا   وت ثثثثب  قيمتهثثثثا  ثثثثفرات   بت ثثثثاد عثثثث  الوشثثثثي ةباي القطثثثثب الشثثثثمالي
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 وعنثثثثثد متاب ثثثثثة الثثثثثدورا   الجيبيثثثثثة  ثثثثث  علثثثثثح القسثثثثثم الموجثثثثثب للموجثثثثثةمواويثثثثثة لسثثثثثط  الوشثثثثثي ة فنح
 .نح   علح القسم السالب للموجة

 القيم اعساسية للتوتر المتناوب -1
 .( ويقاس باليانيةTلو الوم  ال وم للح و  علح موجة كاملة ويرمو له بالرمو  الدور: 

 (Frequencyالتردد   -1-2
اس قثثثثثثثثوي( f  لرمثثثثثثثثو و  يانيثثثثثثثثة واحثثثثثثثثدا خثثثثثثثث   ومثثثثثثثث   عليهثثثثثثثثا التثثثثثثثثي نح ثثثثثثثث لثثثثثثثثو عثثثثثثثثدد الموجثثثثثثثثات 

 [.HZهرتو]الب
                                                       :  الدور لو مقلوب الترددإر  

[HZ] T =
1

f
  [Sec]        ⟹          f =

1

T
 

 

 مثاط:
 (.Zf = 5 H  التردد لو  إموجات( في يانية واحدا ر   5(  61-1تةهر في الشك   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثاط:  
  f = 50[Hz]احسب الدور لتيار متناوب ترددل:   

T                                   الح :   =
𝟏

𝐟
=

𝟏

𝟓𝟎
= 0 02[ Sec] 
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 :(Angular velocityالسرعة الواوية   -1-3

لثثثثثي المسثثثثثافة المقطوعثثثثثة فثثثثثي واحثثثثثدا الثثثثثوم  رو بم نثثثثثح مخثثثثثر لثثثثثي حا ثثثثث  قسثثثثثمة المسثثثثثافة علثثثثثح 
  السثثثثرعة الواويثثثثة لثثثثي حا ثثثث  قسثثثثمة الواويثثثثة الممسثثثثوحة علثثثثح نقثثثثو  إ علثثثثح فلثثثث  الثثثثوم  وقياسثثثثات 

   السرعة الواوية:إالوم  ال وم لمسحها ر  

             

 رو            

 
 

 حي  : 

 α [  الواوية التي يمسحها الناق  ريناء دورانه تقاس بالراديا :)rad ] 

 t[ الوم  يقاس  باليانية :)sec] 

 ω السرعة الواوية تقاس :)[rad/Sec] [ 1رو-sec] 

 (Zf = 50H( لمنوبة ترددلا  ωاحسب السرعة الواوية     :2ميا 

ω      :  الح  = 2π. f = 2.3,14.50 = 314 [Sec−1]  

ωعند تردد واو  مقدارل  fاحسب التردد  :1ميا   = 5. 104 𝑠𝑒𝑐−1 

 :الح 

           𝑓 =
𝜔

2𝜋
=

5.104

2.3,14
= 7,95. 103𝐻𝑍 

  

[rad/Sec]               
𝛼

t
  =ω 

 

[1-Sec]f           .ω= 2π  
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 (Maximum value القيمة ال ةمح  -ر
فثثثثثي ن ثثثثث  الموجثثثثثة الموجثثثثثب رو  ي ثثثثث  إليهثثثثثا التيثثثثثار رو التثثثثثوتر المتنثثثثثاوب قيمثثثثثةرعةثثثثثم  لثثثثثي 

   (.maxiوللتيار  (  maxu  للتوتريرمو للقيمة ال ةمح و السالب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( موجثثثثثثثثة تيثثثثثثثثار متنثثثثثثثثاوب  ن حثثثثثثثثة مثثثثثثثث  الشثثثثثثثثك  ر  القيمثثثثثثثثة اللحةيثثثثثثثثة  17-1يبثثثثثثثثي  الشثثثثثثثثك  و  
 تختل  م  لحةة إلح رخرى بينما القيمة ال ةمح يابتة لك  موجة.

 (Average valueالقيمة المتوسطة  -ل
 .الموجة الواحداي متوسط القيم اللحةية للتيار المتناوب وتساو  ال فر خ   ل
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لموجثثثثثثة وت ثثثثثثب  اعو  لن ثثثثثث  التكثثثثثثو  موجبثثثثثثة خثثثثثث    وفلثثثثثث  ع  القثثثثثثيم اللحةيثثثثثثة لهثثثثثثفا التيثثثثثثار 
 سالبة خ   الن   الياني للموجة.

 .متناوبالتيار القيمة المتوسطة لل( 18-1يبي  الشك  و  
 ويمك  حساب القيمة المتوسطة خ   ن   الموجة فقط بال  قة :

max= 0,636.i avI 
max=0.636.u avU 
 (  effective valueالقيمة الف الة   -ب 

حةيثثثثة للتيثثثثار المتنثثثثاوب غيثثثثر يابتثثثثة كمثثثثا مثثثثر م نثثثثا سثثثثابقات والقيمثثثثة المتوسثثثثطة لا  القيمثثثثة ال
البثثثثثثد مثثثثثث  التفتثثثثثثيش عثثثثثث  قيمثثثثثثة يابتثثثثثثة يمكثثثثثث  قراءتهثثثثثثا  خثثثثثث   موجثثثثثثة كاملثثثثثثة تسثثثثثثاو  ال ثثثثثثفر إفات 
 .بالمقاييس لك  م  التيار والتوتر المتناوب

 .متناوبالتيار القيمة الف الة لل( 19-1يبي  الشك  و  
 Qلثثثثثثي شثثثثثثدا تيثثثثثثار مسثثثثثثتمر ي طثثثثثثي كميثثثثثثة الحثثثثثثرارا القيمثثثثثثة الف الثثثثثثة للتيثثثثثثار المتنثثثثثثاوب  إفات  
خثثثثثث     Rمرورلمثثثثثثا فثثثثثثي مقاومثثثثثثة م ينثثثثثثة  عنثثثثثثد  لثثثثثثوف  طيهثثثثثثا التيثثثثثثار المتنثثثثثثاوب التثثثثثثي ي هانفسثثثثثث

( رو  Uبثثثثثثثالرمو   للتثثثثثثثوتر و( effI( رو Iبثثثثثثثالرمو للقيمثثثثثثثة الف الثثثثثثثة للتيثثثثثثثار  ويرمثثثثثثثو  هنفسثثثثثثث tالثثثثثثثوم  
 effU.) : وت طح بال  قة 

max= 0,707.u    
umax

√2
=   eff U 

max= 0,707.i    
imax

√2
=     effI 

 

( احسثثثثثثب القيمثثثثثثة الف الثثثثثثة 3000Vmaxu=عثثثثثثاو  يتحمثثثثثث  فثثثثثثرم تثثثثثثوتر رعةمثثثثثثي مقثثثثثثدارل   :2ميثثثثثثا 
 .لتوترلهفا ا
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 707.3000 = 2121  U = 0 [V]                                الح :
حسثثثثثب ا( U=220Vإفا كانثثثثثت القيمثثثثثة الف الثثثثثة لتثثثثثوتر شثثثثثبكة التغفيثثثثثة الكهربا يثثثثثة لثثثثثي   :1ميثثثثثا  

 (.  maxuالقيمة ال ةمح لتوتر لفل الشبكة  
 الح :

umax =
U

0 707
=

220

0 707
= 311[V]  
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 (   في المرب  رمام  ال بارا ال حيحة:    إشارا   -2 
Iإفا كانثثثثثثثت القيمثثثثثثثة الف الثثثثثثثة للتيثثثثثثثار المتنثثثثثثثاوب    -ر  = 70,7mA)  فثثثثثثثإ  القيمثثثثثثثة ال ةمثثثثثثثح لهثثثثثثثفا

 التيار تساو : 
 

 Imax =  0 707   Imax =  0 736 

 Imax =  0 636   Imax =  736 

 
 ( تساو :ωفإ  السرعة الواوية  ( f=50Hzإفا كا  التردد   -ب
 

 ω = 314[Sec−1]  ω = 3 14[Sec−1] 

 ω = 6 28[Sec−1]  ω = 31 4[Sec−1] 

 
 :واحدا قياس التردد لي -ل
 
 الفولت  اعمبير 

 الهرتو  الهنر  

 
 واحدا قياس الدور لي: -و
 
 يانية  دقيقة 

 اعوم  الهرتو 
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 ( بث:ωتقاس السرعة الواوية  -و

 راديا  في الدقيقة  اليانيةراديا  في  

 دورا في الدقيقة  دورا في اليانية 
 

 -السثثثثثثثرعة الواويثثثثثثثة  -الثثثثثثثدور  -التثثثثثثثردد -ي:  التيثثثثثثثار المتنثثثثثثثاوب الجيبثثثثثثثينت  مثثثثثثثا يثثثثثثثعثثثثثثثر   -1
 .القيمة الف الة للتيار المتناوب(

 لمافا يو   التوتر المتناوب بننه جيبي؟ -3

 .U= 220[V]احسب القيمة المتوسطة للتوتر المتناوب الف  قيمته الف الة لي:  -4

احسثثثثثثثثثب القيمثثثثثثثثثة  maxu[V]311=إفا كانثثثثثثثثثت القيمثثثثثثثثثة ال ةمثثثثثثثثثح لتثثثثثثثثثوتر شثثثثثثثثثبكة كهربا يثثثثثثثثثة  -5
 الف الة لهفا التوتر.
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 /1بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 8 الوم  لتوتر المتناوبتوليد ا اسم التمري 

 :األدائية للتمريناأل داف 

 يجب  ر  ي ب  المتدرب قادرا علح ر :

 يو   الدارا بحسب المخطط. -

 ايشارا. راسميستخدم  -

 باستخدام مغناطيس ومل . متغير التوتر والتردد ات متناوب ات تيار يولد  -

 المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (

 ر.اسم إشارا ينا ي اعير  .2

 مغناطيس طبي ي. .1

 .دوراني  ملفا ( حام  .3

 لفة. 211مل   .4

 لفة.  111مل   .5

 .رس   تو ي  .6

 معايير األدا :

 اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط. -

 تو ي  الدارا حسب المخطط. -

 .استخدام راسم ايشارا -

 متناوب باستخدام مغناطيس ومل . تيارتوليد  -

 التحكم في التوتر والتردد المتولد. -
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 خطوات العمط:
 الرسومات التو يحية الخطوات والنقاط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
 (21-1   الدارا كما في الشك     .1

 

 
 (21-1الشك   

 المغناطيس باتجال عقارب الساعة والحة ايشارا علح الراسم دو ر   .3

 و   مفتاح الوم  لراسم ايشارا حتح تح   علح موجة كاملةغي ر   .4

 اسم حتح ت ب  ايشارا  م  الشاشةالتوتر علح الر  و   مفتاحغي ر   .5

   مافا ت حة؟ فسر فل المغناطيس بسرعة ركبردو ر   .6

 دورا  المغناطيس باتجال عكس عقارب الساعة إعكس   .7

 مافا تستنتج؟  (6-4ر الخطوات  كر    .8

 لفة  111لفة بمل   211المل  إستبد    .9
   .(  وسج  النتا ج8-4ر الخطوات  كر    .21
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 .تنفيف  ال م تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند  -2

والتثثثثثثثي تثثثثثثثم الثثثثثثثواردا جميثثثثثثث  الخطثثثثثثثوات تنشثثثثثثثير  لثثثثثثثفا التمثثثثثثثري   بنجثثثثثثثاح   يجثثثثثثثب الجتياو   -1
 بكلمة " ن م " تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -3

 الخطوات م
 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    الدارا. تو ي   .2

    توليد توتر متناوب باستخدام مغناطيس ومل .  .1

    التحكم في التوتر والتردد المتولد.  .3

    تفسير النتا ج.  .4
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 8 الوم  قياس ال يم األساسية للتوتر المتناوب اسم التمري 

 :األ داف األدائية للتمرين

 قادرا علح ر :يجب ر  ي ب  المتدرب 
 يو   الدارا بحسب المخطط. -
 يو   رجهوا القياس. -
 يةهر ايشارا علح الراسم. -
 يرسم ايشارا الةالرا علح الراسم. -
 اعساسية للتيار والتوتر المتناوب.يحسب القيم  -

 :المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (
 .30v-0وحدا تغفية تيار متناوب  .2

 /.2عدد / إشارا ينا ي اعيرراسم   .1

 /.2عدد/ 1kΩكربونية  مقاومة  .3

 .رس   تو ي  .4

 /.2عدد / 30v-0تيار متناوب رو مقياس مفو متر  مقياس فولت .5
 معايير األدا :

 اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط. -
 تو ي  الدارا حسب المخطط. -

 تو ي  رجهوا القياس حسب المخطط. -

 الراسم.إةهار ايشارا علح  -

 .الةالرا علح الراسم رسم ايشارا -

القيمثثثثثثثثثة ال ةمثثثثثثثثثح  –السثثثثثثثثثرعة الواويثثثثثثثثثة  –التثثثثثثثثثردد  – الثثثثثثثثثدور اعساسثثثثثثثثثية حسثثثثثثثثثاب القثثثثثثثثثيم  -
 القيمة الف الة للتيار (.   –القيمة المتوسطة للتوتر  –القيمة الف الة للتوتر -للتوتر
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 خطوات العمط:

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .22
21.  

 ثثثثثثثثثث  الثثثثثثثثثثدارا كمثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي 
 (22-1الشك   

 

 

 (22-1الشك   
 فولتالمقياس    مستخدمات U=15Vمتناوب توتر وحدا التغفية علح  ا بط  .23

 ر و   مفتاح الوم  لراسم ايشارا حتح تح   علح موجة كاملةغي    .24

 الشاشةاسم حتح ت ب  ايشارا  م  ر و   مفتاح التوتر علح الر غي    .25

 احسب دور ايشارا ب رب عدد المرب ات اعفقية بيابت مبدلة الوم  علح الراسم  .26

fاحسب تردد ايشارا بال  قة:    .27 =
1

T
  

 2π.f  ω =احسب السرعة الواوية بال  قة:  .28

ة بيابثثثثثثثت مفتثثثثثثثاح ععةمثثثثثثثي ب ثثثثثثثرب عثثثثثثثدد المرب ثثثثثثثات ال موديثثثثثثثااحسثثثثثثثب تثثثثثثثوتر ايشثثثثثثثارا   .29
 التوتر علح الراسم

  0avU.max 636.u =  :القيمة المتوسطة للتوتر بال  قةاحسب   .11

  max U= 0.707.uاحسب قيمة التوتر الف ا  بال  قة:  .12

= Iاحسب التيار المار في المقاومة بال  قة:   .11
 U

R
 

   القيم المحسوبة في الجدو  اآلتي:سج    .13
I[A] U[v] [v] avU  [v] maxU  ]

1-
[SEC ω ]Zf [H [SEC]T 
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 .تنفيف  ال م تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند  -2

والتثثثثثثثي تثثثثثثثم الثثثثثثثواردا جميثثثثثثث  الخطثثثثثثثوات تنشثثثثثثثير  لثثثثثثثفا التمثثثثثثثري   بنجثثثثثثثاح   يجثثثثثثثب الجتياو   -1
 بكلمة " ن م " تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -3

 م
 الخطوات

 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    الدارا. تو ي   .2

    استخدام راسم ايشارا ورسم موجة التيار المتناوب.  .1

إجثثثثثثثثثثراء الحسثثثثثثثثثثابات المطلوبثثثثثثثثثثة ومطابقتهثثثثثثثثثثا مثثثثثثثثثث  القثثثثثثثثثثيم   .3
 المقاسة.
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 االختبار العملي للوحدة

 توليد وقياس التوتر المتناوب اسم االختبار

 ( المطلوب:21-1في الدارا المبينة بالشك   

تسثثثثثثثمية مكونثثثثثثثات الثثثثثثثدارا  .2
 وقيمها

تو ثثثثثثثثثثثثثثثثثثي  المخطثثثثثثثثثثثثثثثثثثط  .1
 الكهربا ي للدارا

شثثثثثثثثارا علثثثثثثثثح إةهثثثثثثثثار اي .3
 الراسم 

قيثثثثثثاس القثثثثثثيم الكهربا يثثثثثثة  .4
 اعساسية 

 ساعة/  1الوم  ال وم ينجاو االختبار :  
 

 سيتم تقييم اعداء في  وء الم ايير اآلتية إرشادات للطالب

 

 درجة 21 تسمية مكونات الدارا  -
 درجة 31 تو ي  المخطط الكهربا ي للدارا -
 درجة 31 شارا علح الراسم إةهار اي -

 درجة 31 قياس القيم الكهربا ية اعساسية  -
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 ساعة/22 الزمن الالزم إلنجاز الوحدة:

  

 الصفحة المحتوى

 55 ........................................................................ مقدمة الوحدا
 58 ............................................................ الم لومات النةرية للوحدا

 58 ....................................... التيار المتناوب ( في داراتRالمقاومة المادية  
 55 .................................. في دارات التيار المتناوب )LXالمفاعلة التحري ية  
 102 .................................... في دارات التيار المتناوب )CXالمفاعلة الس وية  

 106 ...................................................... تقييم الم لومات النةرية للوحدا
  108 ...................................................... /1بطاقة التمري  ال ملي رقم /
  112 ...................................................... /2بطاقة التمري  ال ملي رقم /
 116 ...................................................... /3بطاقة التمري  ال ملي رقم /

 120 ............................................................. االختبار ال ملي للوحدا
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سثثثثنت ر  فثثثثي لثثثثفل الوحثثثثدا علثثثثح رنثثثثواع المقاومثثثثات فثثثثي دارات التيثثثثار المتنثثثثاوب والتثثثثي تشثثثثم  
المقاومثثثثثات الماديثثثثثة والمفاعلثثثثثة التحري ثثثثثية وكثثثثثفل  علثثثثثح المفاعلثثثثثة السثثثثث وية وع قثثثثثة التثثثثثردد بهثثثثثفل 

 المقاومات.

 :  علح قادرا يكو  ر  الوحدا لفل م  االنتهاء ب د المتدرب م  ويتوق 

تحديثثثثثثثد ع قثثثثثثثة المقاومثثثثثثثة الماديثثثثثثثة والمفاعلثثثثثثثة التحري ثثثثثثثية والسثثثثثثث وية ومثثثثثثثدى تنيرلثثثثثثثا بالتيثثثثثثثار  -
 المتناوب.

دراسثثثثثثثة ورسثثثثثثثم المخطثثثثثثثط الشثثثثثثث اعي والمنحنثثثثثثثي البيثثثثثثثاني لمثثثثثثثوجتي التيثثثثثثثار والتثثثثثثثوتر لكثثثثثثث  مثثثثثثث   -
 الس وية.والمفاعلة التحري ية و المقاومة المادية 

الماديثثثثثثة والمفاعلثثثثثثة  المقاومثثثثثثة منحنثثثثثثي االسثثثثثثتطاعة وتحديثثثثثثد نوعهثثثثثثا لكثثثثثث  مثثثثثث ورسثثثثثثم اسثثثثثثتنتال  -
 .التحري ية والس وية

 .دراسة وتحديد واوية فرم الطور للمقاومة  المادية والمفاعلة التحري ية والس وية -
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والمكي  والمل   وسلو  ك  منها  / المقاومة الكهربا ية 2مر م نا سابقات في كتاب رسس الكهرباء /

في دارات التيار المستمر  رما في دارات التيار المتناوب وبسبب وجود التردد فسندرس سلو  لفل 
 ر التردد.ال نا ر الكهربا ية ومدى تنيرلا م  تغي  

 ( في دارات التيار المتناوبRالمقاومة المادية   -2
وبننهثثثثثثثا مقثثثثثثثدار إعاقثثثثثثثة المثثثثثثثادا لمثثثثثثثرور التيثثثثثثثار ت رفنثثثثثثثا فيمثثثثثثثا سثثثثثثثبم علثثثثثثثح المقاومثثثثثثثة الكهربا يثثثثثثثة 

تبقثثثثثح قيمثثثثثة  الثثثثثوم تغيثثثثثر وبمثثثثثا ر  التيثثثثثار المسثثثثثتمر يابثثثثثت القيمثثثثثة واالتجثثثثثال مثثثثث   .الكهربثثثثثا ي فيهثثثثثا
فهثثثث  تتغيثثثثر قيمتهثثثثا مثثثث  تغيثثثثر التثثثثردد   وفلثثثث  ع  تغيثثثثر التثثثثردد م ثثثثدوم  رال تتغيثثثثلثثثثفل المقاومثثثثة 

    .لفا البح ه في يلإلفا ما سنتطرم  ؟التيار المتناوبدارات في 

 (f( والتردد   Rال  قة بي  المقاومة المادية   - 2-2
 
 
 
 
 
 
 
 

مقيثثثثاس رمبيثثثثر عثثثث  طريثثثثم  متنثثثثاوب متغيثثثثر التثثثثردد تثثثثوترعنثثثثد و ثثثث  مقاومثثثثة ماديثثثثة إلثثثثح منبثثثث  
مقيثثثثثاس م شثثثثثر ن حثثثثثة ر  وويثثثثثادا التثثثثثردد  التثثثثثوترتيبيثثثثثت ب  (12-3 الشثثثثثك  كمثثثثثا لثثثثثو مبثثثثثي  فثثثثثي 

 ة.مختلف عند ترددات نفسها القراءاقيمة ي طي اعمبير 
 التياردارات  قواني  تطبم لفل   (f التردد تغير عند( R  المادية المقاومة قيمة تتغير ال :نتيجة

 .في دارات التيار المتناوب المادية المقاومة علح المستمر
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 (Rواوية فرم الطور في الدارا الكهربا ية التي تحو  مقاومة مادية   - 1-2

تطبيثثثثم تثثثثوتر متنثثثثاوب بثثثثي  طرفثثثثي مقاومثثثثة فثثثثإ  موجثثثثة التيثثثثار المثثثثار فيهثثثثا وموجثثثثة التثثثثوتر عنثثثثد 
ر  ر  واويثثثثثة  علثثثثثح شثثثثث اع التثثثثثوترشثثثثث اع التيثثثثثار ينطبثثثثثم فثثثثثإ   تكثثثثثو  فثثثثثي نفثثثثثس الطثثثثثور وبالتثثثثثالي

φ فرم الطور = 0°).) 

فثثثثثثثي المقاومثثثثثثثة الماديثثثثثثثة   والتثثثثثثثوتر( التمييثثثثثثث  البيثثثثثثثاني والشثثثثثثث اعي للتيثثثثثثثار 11-3الشثثثثثثثك   يبثثثثثثثي  
 R  واوية فرم الطور بينهما لي   يةهر ر ( حيφ = 0°.) 
 (R( في المقاومة المادية  Pالتميي  البياني ل ستطاعة الف لية   -ر

 ( نجد انه:13-3في المقاومة المادية الشك    التوترالبياني للتيار و  التميي م  
.(u+)         موجبةفي الن   اعو  م  الموجة تكو  االستطاعة  (+i) = +P

   
 

.(u−)        موجبة الن   الياني م  الموجة تكو  االستطاعةوفي  (−i) = +P
 
 

  واالسثثثثثثتطاعة  (ف ليثثثثثثة ( تكثثثثثثو  موجبثثثثثثة دا مثثثثثثات R  ( فثثثثثثي المقاومثثثثثثة الماديثثثثثثةP  االسثثثثثثتطاعة  إر  
 .استطاعة للحم  يقدمالموجبة ت ني ر  المنب  الكهربا ي 

𝑃 = 𝑈. 𝐼 = 𝐼2. 𝑅 =
𝑈2

𝑅
 [𝑤𝑎𝑡𝑡]   ي:نثتويمك  حساب االستطاعة الف لية كما ي 
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وغالبثثثثثثات مثثثثثثا يتحثثثثثثو  قسثثثثثثم ( P  ف ليثثثثثثة اسثثثثثثتطاعة تسثثثثثثتهل ( R  الماديثثثثثثة المقاومثثثثثثةإ  :  نتيجثثثثثثة
 التثثثثثوتر( يبثثثثثي  التمييثثثثث  البيثثثثثاني للتيثثثثثار و 13-3والشثثثثثك    حثثثثثرارا لثثثثثحإكبيثثثثثر مثثثثث  لثثثثثفل االسثثثثثتطاعة 

 واالستطاعة الف لية في المقاومة المادية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مثاط:
المتنثثثثثثثاوب الواجثثثثثثثب تطبيقثثثثثثثه علثثثثثثثح طرفيهثثثثثثثا  التثثثثثثثوتر( احسثثثثثثثب =25W/Ω211Rمقاومثثثثثثثة ماديثثثثثثثة  

 سب القيمة ال ةمح للتيار والتوتر.حيم ا التوترواحسب شدا التيار المار فيها عند لفا 
P الحط: =

U2

R
 → U2 = P. R = 25.100 = 2500           

 U = √U2 = √2500 = 50 [V]     ⟹      I =
U

R
=

50

25
= 2[A]  

𝑖𝑚𝑎𝑥 = √2. 𝐼 = √2. 2 = 2,82[𝐴] 
𝑢𝑚𝑎𝑥 = √2. 𝑈 = √2. 50 = 70,71[𝑉] 
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 (LXالتحري ية في دارات التيار المتناوب    المقاومة(المفاعلة -1

  وسثثثثثثثندرس سثثثثثثثلو  مقاومتثثثثثثثه الماديثثثثثثثة مهملثثثثثثثةكهربثثثثثثثا ي ( لثثثثثثثي ملثثثثثثث  LX  التحري ثثثثثثثيةالمفاعلثثثثثثثة 
 لفل المفاعلة م  التيار المتناوب وكفل  واوية فرم الطور.

 
مغناطيسي  فيضسيتولد في المل  مهملة في مل  مقاومته المادية عندما يمر تيار متناوب ف

 (.a -14-3متناوب متفم م  التيار المتناوب في واوية فرم الطور كما لو مو   في الشك   

وفل  حسب قانو  التحريض:  OUالمتناوب سيولد توترات متناوبات لفا التدفم المغناطيسي 
U0 =

−N.
∆∅

∆t
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 :ات عةميتغير التدفم المغناطيسي رما يكو  وتكو  قيمة لفا التوتر رعةميات عند 
∆∅ = ∅𝑚𝑎𝑥    درجثثثثثثثة  كمثثثثثثثثا ر  فثثثثثثثرم التثثثثثثثوتر1-281ولثثثثثثثفا يح ثثثثثثث  عنثثثثثثثدما تكثثثثثثثثو  الووايثثثثثثثا )OU   يكثثثثثثثثو

 :وفل  عندما يكو  تغير التدفم المغناطيسي م دومات  م دومات 
∆∅ = 0

 
 .(b -14-3  ( درجة  كما لو مو   بالشك 91-171ولفا يح   عندما تكو  الووايا  

 تثثثثوتر المنبثثثث (  Uسثثثثت اكس السثثثثبب الثثثثف  ردى إلثثثثح حثثثثدويها ولثثثثو  OUوحسثثثثب قثثثثانو  لينثثثثو فثثثثإ  
 (.c -14-3كما لو مو   بالشك  

 (.d -14-3م  التوتر والتيار م  ب  ها نح   علح الشك    واآل  لو ميلنا ك ت 
 درجثثثثثة  وبتطبيثثثثثم 91بواويثثثثثة مقثثثثثدارلا  Uيتثثثثثنخر عثثثثث  التثثثثثوتر  Iفثثثثثي لثثثثثفا الشثثثثثك  نثثثثثرى ر  التيثثثثثار 
 IL U = X . [v]    قانو  روم بي  طرفي المل  يكو :

 حيث:
U.فرم التوتر بي  طرفي المل  ويقاس بالفولت : 
LX.المفاعلة  المقاومة( التحري ية وتقاس باعوم : 
I.التيار  المار في المل  وبقاس باعمبير :

 
 :اآلتيتي بإحدى ال  قتي   التحري ية للمل  تحسب المفاعلة

 

 

 حي :
  LX) :بثاعومالتحري ية للمل  وتقاس  المفاعلة[Ω]. 
 L):الهنر عام  التحريض الفاتي ويقاس ب [H]. 

 f) : بثالهرتوالتردد يقاس [ZH]. 

φبواوية عليه المطبم التوتر ع  المل  في التيار يتنخر نتيجة: = 90° 
 

  

XL = 2. π. f. L[Ω] 
 

XL =  ω. L   [Ω] 
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 L(Q االستطاعة الردية التحريلية  -2-2
φبواوية  التوتر التيار ع  نخر( حي  يتLXتحري ية  ال المفاعلة لي االستطاعة الناتجة ع  =

90° 
  اسثثثثثثثتنتال منحنثثثثثثثي يمكثثثثثثث (16-3الشثثثثثثثك    والتثثثثثثثوتر المبثثثثثثثي  فثثثثثثثيلتيثثثثثثثار التمييثثثثثثث  البيثثثثثثثاني لمثثثثثثث  

 ي:نتاالستطاعة كما ي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - موجبة  في الرب  اعو  م  الموجة تكو  االستطاعة الف لية(+u). (+i) = +P 
 - سالبة  في الرب  الياني م  الموجة تكو  االستطاعة الف لية(−u). (+i) = −P 

 - موجبة  في الرب  اليال  م  الموجة تكو  االستطاعة الف لية(−u). (−i) = +P 

  سالبة    االستطاعة الف لية في الرب  الراب  م  الموجة تكو(+u). (−i) = −P 
 ( نجد ر :Pوم  التميي  البياني ل ستطاعة الف لية  

  التحري ية   في المفاعلة المستهلكةمح لة االستطاعة الف ليةLXتساو  ال فر ).  
  تتنرج  االستطاعة في المل  بي  المل  والمنب  وتسمح استطاعة رد ف لية تحري ية

 LQ وتقاس بث )[VAR] . فولت رمبير رد 

االسثثثثثتطاعة الموجبثثثثثة ت نثثثثثي ر  المنبثثثثث  يقثثثثثدم اسثثثثثتطاعة حقيقيثثثثثة  رمثثثثثا االسثثثثثتطاعة السثثثثثالبة  نتيجثثثثثة:
 ت ني ر  المل  ي يد االستطاعة إلح المنب .

عند الترددي   L=0,01 Hالفاتي التحري ية لمل  عام  تحري ه احسب المفاعلة(:2  مثاط
fو  Z   f = 50 Hاآلتيي :   = 100 Hzومافا تستنتج؟   
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 ط:الح
XL ==  2π. f. L 

XL تكو    f = 50 Hzعند تردد  = 2.3,14.50.0,01 = 3,14 [Ω]  

XL تكو    f = 100 Hzعند تردد  = 2.3,14.100.0,01 = 6,28  [Ω]  
 نستنتج ر  المفاعلة التحري ية للمل  تتناسب طردات م  قيمة التردد.

 (CXالس وية للمكي  في دارات التيار المتناوب  المفاعلة -3 

 (C( وسعة المكثف f( والتردد XCالسعوية   العالقة بين المفاعلة -2-1

متنثثثثثاوب كمثثثثثا فثثثثثي  علثثثثثح التسلسثثثثث  مثثثثث  م ثثثثثباح كهربثثثثثا ي إلثثثثثح منبثثثثث  تيثثثثثار ات إفا و ثثثثثلنا مكيفثثثثث
ولثثثثثثثثفا ي نثثثثثثثثي ر  المكيثثثثثثثث  يسثثثثثثثثم  بمثثثثثثثثرور التيثثثثثثثثار   فثثثثثثثثإ  الم ثثثثثثثثباح ي ثثثثثثثثيء (17-3الشثثثثثثثثك   
 اعمبيثثثثثثر( يسثثثثثثارات مثثثثثثارا بمقيثثثثثثاس aلكترونثثثثثثات مثثثثثث  ال ثثثثثثفيحة  ايحثثثثثثر   ه عنثثثثثثدما تتعنثثثثثث  المتنثثثثثثاوب

فإنهثثثثثا ت كثثثثثس اتجالهثثثثثا فثثثثثثي   ( فثثثثثي ن ثثثثثث  الموجثثثثثة اعو bوالم ثثثثثباح لت ثثثثث  إلثثثثثح ال ثثثثثفيحة  
 ( ب  تشحنهما بالتباد .b,aلكترونات عبر ال فيحتي   وال تمر اية ن   الموجة الياني

ردد نجثثثثد والتثثثث التثثثثوترالم ثثثثباح مثثثث  الثثثثدارا وودنثثثثا سثثثث ة المكيثثثث  بالتثثثثدريج مثثثث  تيبيثثثثت  رولنثثثثالثثثثو 
 نق ثثثثثت مفاعلثثثثثةر  شثثثثدا التيثثثثثار المثثثثثار بالثثثثثدارا تثثثثثوداد ولثثثثثفا ي نثثثثثي رنثثثثثه كلمثثثثثا وادت سثثثثث ة المكيثثثثث  

 المكي .

وسثثثثث ة المكيثثثثث  وويثثثثثادا التثثثثثردد بالتثثثثثدريج نجثثثثثد ر  شثثثثثدا التيثثثثثار  التثثثثثوترعنثثثثثد تيبيثثثثثت كثثثثث   مثثثثث  
 مفاعلة المكي .نق ت ولفا ي ني رنه كلما واد التردد  الدارا توداد في المار 
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 ( للمكي  عكسات م : CXالس وية   المفاعلةتتناسب  نتيجة:
 (.fالتردد    -(.             بCس ة المكي    -أ

 الس وية بإحدى ال  قتي  اآلتيتي :مفاعلة التحسب 

 

 

 

 

 

 
 [.Ω] باعوم المفاعلة الس وية للمكي  وتقاس -(CXحي :  
        f)- [ التردد ويقاس بثZH.] 
      C)- بالفاراد س ة المكي  وتقاس [F]لا مي  دات لفل  نست م  رجواء    ولفل الواحدا كبيرا ج

 . [Fµ]الميكرو فاراد 

 (XCس وية  واوية فرم الطور في الدارا الكهربا ية التي تحو  مفاعلة -3-1
 

المكي  رعةميات عندلا يكو  توتر المكي   فرات  شح  عند بداية شح  المكي  يكو  تيار
 المنب  ي ب  تيار الشح  مساويات لل فر لتوترمساويات  المكي  لي ب  رعةميات  توتروعندما يرتف  
φه في المكي  يتقدم التيار علح التوتر المطبم علح طرفيه بواوية ولفا ي ني رن = 90°. 

Xc =
1

ω. c
[Ω] 

XC =
1

2π. f. c
[Ω] 



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                102/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

 التوترحي  يتقدم التيار علح   في المكي  والتوترالبياني للتيار  التميي ( 18-3الشك    يبي 
φبواوية    = 90°.) 

 (Qcاالستطاعة الردية الس وية   - 3-3
بواويثثثثثة  التثثثثثوترحيثثثثث  يتقثثثثثدم التيثثثثثار عثثثثث    (CXسثثثثث وية   مفاعلثثثثثةلثثثثثي االسثثثثثتطاعة الناتجثثثثثة عثثثثث  

φ = 90°. 
 واالستطاعة  في المكي . والتوترالبياني للتيار  التميي ( 19-3الشك    يبي 

 (:19-3في الشك  المبي    ستطاعةالتميي  البياني لم  منحني نستنتج 

 ( في المكي  تساو  ال فر.P المستهلكة  االستطاعةإ   –روالت 
  وتسمح استطاعة ردية س وية  إ  االستطاعة في المكي  تتنرج  بي  المكي  والمنب  –يانيات 

 .[VAR]ث ( وتقاس بCQويرمو لها بث  
 (:1مثاط 

 .(F=800 [Hz])  إفا كا  تردد المنب  ([µF] 4)احسب المفاعلة الس وية لمكي  س ته 
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 الحط: 
𝑋𝐶 =

1

2𝜋𝑓. 𝑐
=

1

2.3,14.800.4. 10−6
= 49,76 [Ω] 

 [kΩ]5وقيمة مفاعلته الس وية  [PF ]70احسب التردد عندما تكو  س ة المكي  (:2مثاط 

𝑋𝐶       الحط: =
1

2𝜋𝑓.𝑐
⇒ 𝐹 =

1

𝑋𝐶.2𝜋.𝐶
=

1

5000.2.3,14.70.10−12
= 554,7. 103[Hz] 

وكانت س ة المكي  بالمكرو فاراد فيمك  حساب المفاعلة  f=50 [Hz]إفا كا  التردد  مالحظة:
𝑋𝐶     بال  قة اآلتية: 𝑋𝐶الس وية  =

3180

𝑐
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 ي:اختر ايجابة ال حيحة لما ينت -2
 :Rفي المقاومة المادية  -ر 

 .بالقيمة التوتريتساوى التيار و  جث .بالطور والتوتريتفم التيار  ر
 التثثثثثثثثثوتر بمقثثثثثثثثثدارالتيثثثثثثثثثار عثثثثثثثثث  يتقثثثثثثثثثدم  د .90 التوتر بمقداريتنخر التيار ع   ب

90°. 
 

 :LX التحري ية مفاعلةالفي  -ب
 

 .بالقيمة التوتريتساوى التيار و  جث .بالطور والتوتريتفم التيار  ر
 التثثثثثثثثثوتر بمقثثثثثثثثثدارالتيثثثثثثثثثار عثثثثثثثثث  يتقثثثثثثثثثدم  د .°90 التوتر بمقداريتنخر التيار ع   ب

90°. 
 

 C:Xالس وية  في المفاعلة -ل

 

 .بالقيمة التوتريتساوى التيار و  جث بالطور والتوتريتفم التيار  ر
 .°90 التوتر بمقدارالتيار ع  يتقدم  د .°90 التوتر بمقداريتنخر التيار ع   ب

 

 :Bم  ما يناسبها في ال مود  Aفي ال مود    ال بارات  -1

A B 

 [VAR] االستطاعة في المقاومة المادية
 [W] التحري ية المفاعلة االستطاعة في
 [P]استطاعة ف لية   الس وية المفاعلة االستطاعة في

 استطاعة ردية تحري ية وحدا قياس االستطاعة الف لية           

 استطاعة ردية س وية ردية     الوحدا  قياس االستطاعة 
 رجب بكلمة "  " رمام ال بارات ال حيحة و"خطن" رمام ال بارات المخطوءا. -3

 ال ع قة للمقاومة المادية بالتردد. -أ
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 بنق ا  التردد. L"X"توداد المفاعلة التحري ية  -ب
 بالتردد. C"X"ال ع قة للمفاعلة الس وية  -ت
 تستهل  المقاومة المادية استطاعة ف لية فقط. -ث
 في المل  تساو  ال فر. المستهلكةاالستطاعة  -ج

 :ينتعل  ما ي -4
φالتوتر المطبم علح طرفيه بواوية  لحالمكي  عفي تيار اليتقدم  -ر = 90°. 
 . ليةفتستهل  المقاومة المادية استطاعة  -ب

ر  عامثثثثث  تحري ثثثثثه    علمثثثثثات F=50 [Hz]احسثثثثثب المفاعلثثثثثة التحري ثثثثثية لملثثثثث  عنثثثثثد تثثثثثردد  -5
 .L=2 [Mh]الفاتي 

 .CX [Ω] 20=ر  مفاعلته الس وية  علمات  [Hz] 50س ة مكي  ي م  علح تردد ما -6
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 /1بطاقة التمرين العملي رقم /
 ساعة 8 الوم  في التيار المتناوب ماديةالمقاومة ال اسم التمري 

 األ داف األدائية للتمرين
 علح ر : يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات 

 .المخططحسب يو   الدارا  -
 .يو   رجهوا القياس -
  .يجر  القياسات -
 .عند مختل  الترددات ( R   يحسب قيم المقاومة المادية -
 .التوتريقيس واوية فرم الطور بي  التيار و  -

 المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (
  .R=1   [Ω] =mR[KΩ]  اماديت ا مقاومت -2
  .30v-0 مقياس فولت -2
 .mA 250-0 رمبيرميلي مقياس  -1
 .راسم إشارا ينا ي اعير -3
  .مولد ترددات منخف ة -4
 رس   تو ي . -5

 
 م ايير اعداء:

 .اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط -

 .تو ي  الدارا حسب المخطط -
 التحقم م  ع قة المقاومة بالتردد. -
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 خطوات العمط:

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2

   الدارا كما في   .1
     ( 21 -3  الشك 

 

 

 (21 -3الشك  

       علح التوترا بط  U = 5[V]ا بط التردد حسب قيم الجدو   .3

 عند ك  تردد التوترقيم التيار و قس   .4

 سج  نتا ج القياس في الجدو  التالي:  .5
10[KHz] 5[KHz] 1[KHz] 500[Hz] 50[Hz] f 

     U[V] 

     I[A]  
= R باستخدام ال  قةتردد المقاومة المادية عند ك   ةاحسب قيم  .6

U

I
 

 سج  نتا ج الحساب في الجدو  التالي:  .7
1000 500 100 50 ]Z[Hf  

    R [Ω]  
 ؟مافا تستنتج  ةقار  بي  قيم المقاومة المحسوبة عند ترددات مختلف   .8

 (22-3    الدرا كما في الشك   .9
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 (22-3 الشك 

     f=50[Hz] وا بط التردد علح القيمة   U=5[V] بط التوتر علح القيمة ا  .21
مثثثثثثوجتي التيثثثثثثار والتثثثثثثوتر علثثثثثثح شاشثثثثثثة الراسثثثثثثم  شثثثثثثاراإ ا ثثثثثثبط راسثثثثثثم ايشثثثثثثارا حتثثثثثثح تةهثثثثثثر  .22

  بمثثثثثا ر  راسثثثثثم ايشثثثثثارا لثثثثثيس لثثثثثه مثثثثثداخ  للتيثثثثثار  لتيثثثثثارل( Y2و   للتثثثثثوتر ( Y1  باعتبثثثثثار
وتكثثثثثو  قيمتهثثثثثا  ثثثثثغيرا حتثثثثثح   يةهثثثثثار موجثثثثثة التيثثثثثار mRلثثثثثفل  تسثثثثثتخدم مقاومثثثثثة القيثثثثثاس 

ولثثثثثثثي تميثثثثثثث  المقاومثثثثثثثة الداخليثثثثثثثة   وبثثثثثثثدو  تغييثثثثثثثر يمثثثثثثر مثثثثثثث  خ لهثثثثثثثا تيثثثثثثثار الثثثثثثثدارا كثثثثثثثام ت 
 بالمقاومة التفرعية ر  تفرع التيار  تحويله(( لمقياس اعمبير وتدعح ري ات 

 ارسم موجتي التيار والتوتر  .21
 مافا تستنتج؟..والتوترواوية فرم الطور بي  التيار حد د   .23
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 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -2

والتثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثثير  لثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثثب الجتياو   -1
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -3

 م
 الخطوات

 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    تو ي  الدارا.  .2

    قياس قيم التيار والتوتر عند ترددات مختلفة.  .1

    ( عند جمي  الترددات.(Rحساب قيم المقاومة المادية   .3

م  راسم ايشارا ومولد  ( R1-R2و   المقاومتي     .4
 الترددات.

   

    إةهار موجتي التيار والتوتر علح شاشة الراسم.  .5

    رسم الموجتي  الةالرتي  علح شاشة الراسم.  .6

    حساب واوية فرم الطور بي  التيار والتوتر.  .7
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /
 متناوبالتيار في ال LXتحري ية  مفاعلةال اسم التمري 

 

 ساعة 8 الوم 

 األ داف األدائية للتمرين
 يجب  ر  ي ب  المتدرب قادرا علح ر :

 يو   الدارا -
 يو   رجهوا القياس -
 يجر  القياسات -
 ( عند ترددات مختلفةLXالتحري ية   يحسب قيمة المفاعلة -
 يو   المل  م  راسم ايشارا ومولد الترددات -
 يةهر موجتي التيار والتوتر علح شاشة الراسم -
  .يحسب واوية فرم الطور بي  التيار والتوتر -

 ي ات  مستل مات األدا (المواد واألدوات والتجه
 .mH3= 10[mH] ,L2,L = 1[mH]1L]100 =مل   -2

 2201R  1[Ω] =mR=[Ω]  ا  ماديتامقاومت -1
  .30v-0 مقياس فولت -3
 .mA 250-0 رمبيرميلي مقياس  -4
 .راسم إشارا ينا ي اعير -5
  .مولد ترددات منخف ة -6
 رس   تو ي . -7

 :معايير األدا 
 الدارا ورجهوتها حسب المخططاختيار عنا ر  -

 تو ي  الدارا حسب المخطط -

 تو ي  رجهوا القياس حسب المخطط -

       إةهار موجتي التيار والتوتر علح شاشة الراسم                                                -
 رسم موجتي التيار والتوتر -
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 حساب واوية فرم الطور بي  التيار والتوتر -

 د مختل  الترددات  حساب قيم المقاومة التحري ية عن -
 طوات العمط:خ

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
  1Lباستخدام المل   (21-3   الدارا كما في الشك     .1

 
 (21-3الشك  

 وغير التردد كما في الجدو   U=5 [V]ا بط التوتر علح القيمة    .3
 ترددعند ك   قيم التيار والتوترقس   .4
 (2  في الجدو  نتا ج القياسسج    .5
 (2  الجدو   .6

XL ]Ω[ UL ]V[ I ]A[ f ]HZ[ 
   50 

   200 

   500  
XL  :( عند ك  تردد بال  قةLX  احسب قيم  .7 =

UL

I
 

 (( f  ( والتردد LXة التحري ية  علافاستنتج ال  قة بي  الم  .8
 اف   الدارا   .9
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 2Lبالمل   1Lالمل  إستبد    .21
  U=5 [V]وا بط التوتر علح القيمة    f= 50 [HZ]ا بط التردد علح القيمة    .22
 (1في الجدو      قيم التيار والتوترسج    .21
 (1 الجدو    .23

XL = 2. π.f[Ω] XL =
UL

I
]Ω[ I]A[ UL] V[ L]H[ 

    1L 

    2L 

    3L  
XL :   لك  مل  بال  قة( LXقيمة  احسب   .24 =

UL

I
 (1وسجلها في الجدو   

XL:  لك  مل  بال  قة( LXقيمة  احسب   .25 = 2. π. f   1وسجلها في الجدو) 
 ( مافا تستنتج؟25( و  24 تي  قار  بي  قيم المفاعلة التحري ية في الخطو   .26
 ( مافا تستنتج؟25( و  7 تي  قار  بي  قيم المفاعلة التحري ية في الخطو   .27
  (23-3   الدارا كما في الشك       .28

 
 (23-3الشك   

     f =50 [HZ] وا بط التردد علح القيمة   U=5[V]التوتر علح القيمةر بط   .29
  فثثثثي حثثثثا  التيثثثثار والتثثثثوتر علثثثثح شاشثثثثة الراسثثثثم ابط راسثثثثم ايشثثثثارا حتثثثثح تةهثثثثر موجتثثثثا ثثثث  .11

رو  21ة ركبثثثثثثر بمقاومثثثثث mRمقاومثثثثثة القيثثثثثثاس إسثثثثثتبد  شثثثثثارا التيثثثثثثار بشثثثثثك  كبيثثثثثثر إةهثثثثثور 
 شارا بالشك  المناسب(روم حتح تةهر اي211

  مافاتستنتج؟موجتي التيار والتوترارسم   .12
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 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -2

والتثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثثثير  لثثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثثثب الجتياو   -1
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -3

 الخطوات م
 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    تو ي  الدارا   .2

    قياس قيم التيار والتوتر عند ترددات مختلفة   .1

    ( عند جمي  التردداتLX(حساب قيم المفاعلة التحري ية   .3

 و   المل   م  راسم ايشارا ومولد الترددات   .4

 
   

    إةهار موجتي التيار والتوتر علح شاشة الراسم  .5

 الموجتي  الةالرتي  علح شاشة الراسمرسم   .6
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 تيار متناوبةي ال  سعويةالمفاعلة ال اسم التمري 

 

 ساعة 8 الوم 

 األ داف األدائية للتمرين
 يجب  ر  ي ب  المتدرب قادرا علح ر :

 يو   الدارا -
 يو   رجهوا القياس -
 يجر  القياسات -
 ( عند ترددات مختلفةCXقيمة المفاعلة الس وية  يحسب  -
 راسم ايشارا ومولد الترددات إلحيو   المكي   -
 يةهر موجتي التيار والتوتر علح شاشة الراسم -
 .يحسب واوية فرم الطور بي  التيار والتوتر -

 المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (
 .مولد ترددات منخف ة .2
  .30v-0 مقياس فولت .1
 ..mA 250-0 رمبيرميلي مقياس  .3
 .1=mR[Ω]مقاومة مادية  .4
 راسم إشارا ينا ي اعير .5
  .C1 = 2 [µF]  C2 = 0.1 [µF]  C3 = 0.47[µF]مكيفات س اتها  .6
 .رس   تو ي  .7

 :معايير األدا 
 اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط -
 تو ي  الدارا حسب المخطط  -
 تو ي  رجهوا القياس حسب المخطط -

  بط اعجهوا قب  تو ي  التغفية الكهربا ية
 إةهار موجتي التيار والتوتر علح شاشة الراسم -



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                115/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

 رسم موجتي التيار والتوتر -
 حساب واوية فرم الطور بي  التيار والتوتر -
 الس وية عند مختل  التردداتالمفاعلة حساب قيم  -

 خطوات العمط:

 الرسومات التوليحية والن اط الحاكمةالخطوات 

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
 C= 1[µF]مكي   ال ( باستخدام24-4     الدارا كما في الشك   .1

 
 (24-4الشك  

 وغير التردد كما في الجدو  U=5[V] ا بط التوتر علح القيمة   .3
 (2وسجلها في الجدو    التيار والتوترقس قيم   .4
 (2  الجدو   .5

[Ω]CX  [mA ] I [V] U [ZH ]f  
   51 
   111 
   811  

𝑋𝐶احسب قيمة المفاعلة الس وية م  ال  قة   .6 =
𝑈

𝐼
 (2وسجلها في الجدو     

 ( f( والتردد    cXاستنتج ال  قة بي  المفاعلة الس وية    .7
 اف   الدارا  .8
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ر وغي   U=5[V]وا بط التوتر علح القيمة   f=50[Hz]ا بط التردد علح القيمة   .9
 (1  المكيفات كما في الجدو 

 (1وسجلها في الجدو     التيار والتوترقيم قس   .21
  (1الجدو     .22

XC =
1

2π. f. c
 [Ω]CX I[A] [V]CU C [ µF] 

     0.47 

    1 

    2 

XC   :بال  قة  مكي  (  لك CXرحسب قيمة    .21 =
U

𝐼
 (1وسجلها في الجدو    

XC   :بال  قة  مكي  (  لك CXرحسب قيمة    .23 =
1

2π.f.c
 (1وسجلها في الجدو    

 ( مافا تستنتج؟23( و  21 تي  قار  بي  قيم المفاعلة التحري ية في الخطو   .24
 ( مافا تستنتج؟23( و  6 تي  قار  بي  قيم المفاعلة التحري ية في الخطو   .25
 ( C( والس ة  CXاستنتج ال  قة بي  المفاعلة الس وية   .26
 
 

 (25-4     الدارا كما في الشك 

 (25-4الشك   
     f=50[Hz] وا بط التردد علح القيمة   U=5[V] بط التوتر علح القيمة ا  .27
 التيار والتوتر علح شاشة الراسم اا بط راسم ايشارا حتح تةهر موجت  .28
 مافا تستنتج؟.  ارسم موجتي التيار والتوتر  .29
 



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                117/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

 
 .ال م تنفيف  استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -2

والتثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثثثير  لثثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثثثب الجتياو   -1
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -3

 الخطوات م
 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    تو ي  الدارا   .2

    .قياس قيم التيار والتوتر عند ترددات مختلفة   .1

    .(CX( الس ويةحساب قيم المفاعلة   .3

    .م  راسم ايشارا ومولد الترددات لمكي و   ا   .4

    .إةهار موجتي التيار والتوتر علح شاشة الراسم  .5

    .رسم الموجتي  الةالرتي  علح شاشة الراسم  .6
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 االختبار العملي للوحدة 

 المتناوب الم اومة والمفاعلة ةي التيار اسم االختبار 

 
ع قثثثثثثثة المفاعلثثثثثثثة التحري ثثثثثثثية بكثثثثثثث  مثثثثثثث  التثثثثثثثردد ادرس فثثثثثثثي الثثثثثثثدارا المبينثثثثثثثة بالشثثثثثثثك  المطلثثثثثثثوب 

 وعام  التحريض الفاتي: 

 
 .عند ك  تردد قيم التيار والتوترقس 
 اآلتي:في الجدو   نتا ج القياس  سج  

XC ]Ω[ R]Ω[ XL ]Ω[ UL ]V[ I ]A[ f ]HZ[ 
     50 

     200 

     500 

 
 ( عند ك  تردد  LX  احسب قيم

 (( f  ( والتردد LXال  قة بي  المفاعلة التحري ية  حد د 
 ورعد الخطوات السابقة R=1[KΩ]المل  بمقاومة مادية إستبد  

  ( عند ك  ترددRاحسب قيمة  
 ال  قة بي  المقاومة المادية والترددحد د 
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المفاعلثثثثثثة و المقاومثثثثثثة الماديثثثثثثة  بثثثثثثي  واويثثثثثثة فثثثثثثرم الطثثثثثثور  ثثثثثث  الثثثثثثدارا مثثثثثث  راسثثثثثثم االشثثثثثثارا وحثثثثثثدد
 التحري ية
 C=2[μF]بمكي  س ته  R=1[KΩ] المقاومةإستبد  

 رعد الخطوات السابقة
 الس وية والترددالمفاعلة ال  قة بي  حد د 
 .الس ويةالمفاعلة و المقاومة المادية  بي واوية فرم الطور حد د 

 المواد واألدوات والتجهي ات
 مولد ترددات منخف ة .2
 راسم اشارا ينا ي اعير .1
 مقياس امبير .3
 مقياس فولت .4
  1R =[Ω]1000مقاومة مادية  .5

  L=100 [mHمل   .6
  C=2[μF]مكي   .7

 رس   تو ي 

 
 ساعة/  1الوم  ال وم ينجاو االختبار :  

 

 سيتم تقييم اعداء في  وء الم ايير اآلتية إرشادات للطالب

 
  درجة 31 تو ي  دارا المل  ورخف القراءات المطلوبة 
 درجة 31 تو ي  دارا المقاومة ورخف القراءات المطلوبة 
 درجة 31 تو ي  دارا المكي  ورخف القراءات المطلوبة 

  درجة 21 اةهار االشارات علح راسم االشارا 
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م تو ثثثثثثي  الثثثثثثدارات الكهربا يثثثثثثة والتثثثثثثي تحثثثثثثو  المقاومثثثثثثة ا ثثثثثثسثثثثثثنت ر  فثثثثثثي لثثثثثثفل الوحثثثثثثدا علثثثثثثح طر 

وكيفيثثثثثثثة تطبيثثثثثثثم القثثثثثثثواني  الحسثثثثثثثابية الخا ثثثثثثثة بهثثثثثثثفل الثثثثثثثدارات   والمفاعلثثثثثثثة التحري ثثثثثثثية والسثثثثثثث وية
وسثثثثثثثنت ر    االسثثثثثثثتطاعة وقوانينهثثثثثثثا الحسثثثثثثثابيةكثثثثثثثفل  و   والت ثثثثثثثر  علثثثثثثثح الممان ثثثثثثثة الكليثثثثثثثة للثثثثثثثدارا

ري ثثثثثثات علثثثثثثح مفهثثثثثثوم جديثثثثثثد فثثثثثثي دارات التيثثثثثثار المتنثثثثثثاوب رال ولثثثثثثو الطنثثثثثثي  التسلسثثثثثثلي والتفرعثثثثثثي 
إلثثثثثثح م رفثثثثثثة عامثثثثثث  االسثثثثثثتطاعة  كمثثثثثثا سثثثثثثنتطرم ري ثثثثثثات   وقوانينثثثثثثه الحسثثثثثثابية فثثثثثثي تلثثثثثث  الثثثثثثدارات
التيثثثثثثثثارات(  –االسثثثثثثثثتطاعات  – السثثثثثثثثماحيات -الممان ثثثثثثثثات -واسثثثثثثثثتنتاجه مثثثثثثثث  ميلثثثثثثثث    التثثثثثثثثوترات

وبيثثثثا  حثثثثاالت التقثثثثدم والتثثثثنخر   سثثثثبم رسثثثثم المخططثثثثات الشثثثث اعية لتلثثثث  الثثثثدارات ويرافثثثثم كثثثث  مثثثثا
سثثثثتمر والتثثثثي مثثثثرت م نثثثثا سثثثثابقات وجثثثثه االخثثثثت   بينهثثثثا وبثثثثي  دارات التيثثثثار الم ري ثثثثات  فيهثثثثا وبيثثثثا 

 /.2في كتاب رسس الكهرباء /
 ر  يكو  قادرات علح:علح المتدرب ب د االنتهاء م  لفل الوحدا  
 تحري ية.ومفاعلة بناء دارا تيار متناوب تسلسلية تحو  مقاومة مادية  -
 س وية.ومفاعلة بناء دارا تيار متناوب تسلسلية تحو  مقاومة مادية  -
ومفاعلثثثثثثة تحري ثثثثثثية ومفاعلثثثثثثة بنثثثثثثاء دارا تيثثثثثثار متنثثثثثثاوب تسلسثثثثثثلية تحثثثثثثو  مقاومثثثثثثة ماديثثثثثثة  -

 .ودراسة حالة الطني  التسلسلي لها س وية
 تحري ية.ومفاعلة بناء دارا تيار متناوب تفرعية تحو  مقاومة مادية  -
 س وية.ومفاعلة بناء دارا تيار متناوب تفرعية تحو  مقاومة مادية  -
ومفاعلثثثثثثثة تحري ثثثثثثثية ومفاعلثثثثثثثة وب تفرعيثثثثثثثة تحثثثثثثثو  مقاومثثثثثثثة ماديثثثثثثثة بنثثثثثثثاء دارا تيثثثثثثثار متنثثثثثثثا -

 س وية ودراسة حالة الطني  التفرعي لها.
 قثثثثثثثثات والقثثثثثثثثواني  رسثثثثثثثثم ميليثثثثثثثثات الثثثثثثثثدارا الكهربا يثثثثثثثثة التسلسثثثثثثثثلية والتفرعيثثثثثثثثة واسثثثثثثثثتنتال ال  -

 الخا ة بها.
 رسم المخططات الش اعية وبيا  حاالت التقدم والتنخر فيها. -
 للدارات الكهربا ية وبيا  حالة التقدم والتنخر فيها. استنتال عام  االستطاعة -
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 دارات التيار المتناوب التسلسلية -2

   LX التحريلية والمفاعلة Rالوصط التسلسلي للم اومة المادية  -1-1

 
 
 
 
 
 
 

  ( مخطثثثثثثثط دارا تسلسثثثثثثثلية تحثثثثثثثو  مقاومثثثثثثثة ماديثثثثثثثة ومفاعلثثثثثثثة تحري ثثثثثثثية12-4يبثثثثثثثي  الشثثثثثثثك   
يجثثثثثاد المقاومثثثثثة الكليثثثثثة للثثثثثدارا ا  فثثثثثي دارات التيثثثثثار المسثثثثثتمر كيفيثثثثثة حسثثثثثاب و سثثثثثابقات لقثثثثثد مثثثثثر م نثثثثثا و 

التسلسثثثثثلية  رمثثثثثا لنثثثثثا فثثثثثي دارات التيثثثثثار المتنثثثثثاوب فالمقاومثثثثثة الكليثثثثثة للثثثثثدارا تثثثثثدعح بممان ثثثثثة الثثثثثدارا 
حسثثثثثثب نةريثثثثثثة وفلثثثثثث    (11-4الشثثثثثثك    يجادلثثثثثثا مثثثثثث  ميلثثثثثث  المقاومثثثثثثاتإويمكثثثثثث    (Z ورمولثثثثثثا
 :فيياغور 
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 الثثثثثدارا الكهربا يثثثثثة رجثثثثثواءفثثثثثي الثثثثثدارا التسلسثثثثثلية تكثثثثثو  قيمثثثثثة التيثثثثثار يابتثثثثثة  فثثثثثي جميثثثثث  وبمثثثثثا رنثثثثثه 
𝐼     فإ : = 𝐼𝑅 = 𝐼𝑋𝐿

=
𝑈

𝑍
 

 باستخدام قانو  روم: لبوط التوتر علح طرفي ك  عن روبالتالي يمك  حساب 
  I .R    [V] RU =لبوط التوتر بي  طرفي المقاومة المادية يحسب بال  قة:

 L= I . X LXU   [V]لبوط التوتر بي  طرفي المفاعلة التحري ية يحسب بال  قة: 

التوتر تثثثثثوتر علثثثثثح رطثثثثثرا  عنا ثثثثثر الثثثثثدارا  فثثثثثفثثثثثي الطثثثثثور بثثثثثي  لبوطثثثثثات ال ات فرقثثثثث بمثثثثثا ر  لنثثثثثا  
ميلثثثث  المقاومثثثثات  ثثثثرب بوفلثثثث   (شثثثث اعيات  جم ثثثثات  الكلثثثثي للثثثثدارا يحسثثثثب بجمثثثث  تثثثثوترات ال نا ثثثثر

 .(13-4التوترات الشك   ميل  بالتيار نح   علح 
 ي:نت( كما يUوحسب فيياغور  نحسب   

𝑈2 = 𝑈𝑅
2 + 𝑈𝑋𝐿

2 → 𝑈 = √𝑈𝑅
2 + 𝑈𝑋𝐿

2 

( Iفثثثثثثثثي التيثثثثثثثثار  التثثثثثثثثوترات ميلثثثثثثثث  وعنثثثثثثثثدما ن ثثثثثثثثرب  
(  14-4نح ثثثثث  علثثثثثح ميلثثثثثث  االسثثثثثتطاعات الشثثثثثثك   

إ  االسثثثثثثثثثتطاعة سثثثثثثثثثواء بالنسثثثثثثثثثبة للتيثثثثثثثثثار المسثثثثثثثثثتمر رو 
لكثثثث  و  التيثثثثارفثثثثي  التثثثثوترالمتنثثثثاوب لثثثثي حا ثثثث  جثثثثداء 

بثثثثثثي  لنثثثثثثا بالنسثثثثثثبة للتيثثثثثثار المتنثثثثثثاوب يجثثثثثثب ر  نفثثثثثثرم 
    االسثثثثثتطاعة الف ليثثثثثة لثثثثثي اترنثثثثثواع مثثثثث  االسثثثثثتطاع

ميلثثثثثث  االسثثثثثثتطاعات والةالريثثثثثثة( ومثثثثثث   ف ليثثثثثثة  والثثثثثثرد
 نجد:

 S = U . I     [VA] االستطاعة الةالرية 
P    االستطاعة الف لية = I . UR       [W] 

   التحري يةف لية  االستطاعة الرد 

   QXL = I . UXL[VAR] 

 : ر  نكتب االستطاعاتويمك  ري ا م  ميل  

𝑆2 = 𝑃2 + 𝑄𝑋𝐿
2 → 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄𝑋𝐿

2 
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( 91°و  °0واويثثثثثثثة فثثثثثثثرم طثثثثثثثور تتثثثثثثثراوح بثثثثثثثي     لنثثثثثثثا  نجثثثثثثثد ر  السثثثثثثثابقة ومثثثثثثث  الميليثثثثثثثات 
رو ميلثثثثثث  التثثثثثثوترات رو ميلثثثثثث   المقاومثثثثثثات مثثثثثث  ميلثثثثثث النسثثثثثثب الميلييثثثثثثة وبالتثثثثثثالي يمكثثثثثث  حسثثثثثثاب 

 :اآلتيةوفم ال  قات  االستطاعات
Cosφ =

UR

U
Cosφ  رو  =  

R

Z
= Cosφ رو  

P

S
  

  رو باستخدام اآللة الحاسبة انة بالدساتير الميليية الم روفة باالست  Sinφويمك  حساب 
 موبالتالي يمك  حساب االستطاعات باالعتماد علح الووايا والنسب الميليية وفل  وف .ال لمية(

 : اآلتيةال  قات 
 S = U . I     [VA] االستطاعة الةالرية            

Pاالستطاعة الف لية                  = I . U. Cosφ = S. Cosφ [W] 
QXLاالستطاعة الردية التحري ية     = I . U. Sinφ = S. Sinφ [VAR] 

 :(LX-Rالتسلسلية  للداراوالمنحني البياني  مما سبم يمك  ر  نرسم المخطط الش اعي

 
 

مرج ثثثثات  شثثثث اع التيثثثثار فلثثثثفل  يتخثثثثف القيمثثثثة التسلسثثثثلي يكثثثثو  التيثثثثار يابثثثثت بمثثثثا رنثثثثه فثثثثي الو ثثثث 
رمثثثثثثا شثثثثثث اع   عليثثثثثثه منطبقثثثثثثات الماديثثثثثثة شثثثثثث اع التثثثثثثوتر للمقاومثثثثثثة  فثثثثثثي المخطثثثثثثط الشثثثثثث اعي  ويكثثثثثثو 
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φالتثثثثثثوتر للمفاعلثثثثثثة التحري ثثثثثثية فيتقثثثثثثدم بواويثثثثثثة  =   موجثثثثثثة التثثثثثثوتر ر  إ (ر-15-4الشثثثثثثك  (90°
رمثثثثثا موجثثثثثة التثثثثثوتر للمفاعلثثثثثة التحري ثثثثثية فتتقثثثثثدم   علثثثثثح موجثثثثثة التيثثثثثار ةللمقاومثثثثثة الماديثثثثثة منطبقثثثثث

               (.ب -15-4الشك    علح موجة التيار
الو ثثثثثثثثثثثثثثث  التسلسثثثثثثثثثثثثثثثلي للمقاومثثثثثثثثثثثثثثثة الماديثثثثثثثثثثثثثثثة  -2-1 

 ( CX –R الس وية  والمفاعلة
مقاومثثثثثثثة  ( دارا تسلسثثثثثثثلية تحثثثثثثثو 16-4يبثثثثثثثي  الشثثثثثثثك   

  (CXس وية  ومفاعلة  (R مادية
بتطبيثثثثثثثثثثثم الخطثثثثثثثثثثثوات المتب ثثثثثثثثثثثة فثثثثثثثثثثثي حالثثثثثثثثثثثة الو ثثثثثثثثثثث  

التحري ثثثثثثثثثية  والمفاعلثثثثثثثثثةالتسلسثثثثثثثثلي للمقاومثثثثثثثثثة الماديثثثثثثثثثة 
فثثثثثثثثي حالثثثثثثثثة الو ثثثثثثثث   اآلتيثثثثثثثثةنح ثثثثثثثث  علثثثثثثثثح النتثثثثثثثثا ج 

 :التسلسلي للمقاومة والمفاعلة الس وية
 
Z(:  16-4  المبي  في الشك م  ميل  المقاومات  - =  √R2 +  XC

2      [Ω] 
U(:  17-4المبي  في الشك    التوتراتم  ميل   - =  √UR

2 + U𝑋𝐶

2      [V] 

S (:  4-18 المبي  في الشك  م  ميل  االستطاعات  - =  √P2 +  Q𝑋𝐶

2       [VA]  

Cosφرما عام  االستطاعة:  =
UR

U
Cosφ  رو  =  

R

Z
= Cosφ رو  

P

S
  

 رما االستطاعات:
 S = U . I     [VA] االستطاعة الةالرية            

Pاالستطاعة الف لية                  = I . UR       [W] 
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QX𝐶االستطاعة الردية الس وية     = I . UX𝐶[VAR] 

 (:CX-Rمما سبم يمك  ر  نرسم المخطط الش اعي والمنحني البياني للدارا التسلسلية 

 
بمثثثثا رنثثثثه فثثثثي الو ثثثث  التسلسثثثثلي يكثثثثو  التيثثثثار يابثثثثت القيمثثثثة فلثثثثفل  يتخثثثثف شثثثث اع التيثثثثار مرج ثثثثات 
فثثثثثثي المخطثثثثثثط الشثثثثثث اعي  ويكثثثثثثو  شثثثثثث اع التثثثثثثوتر للمقاومثثثثثثة الماديثثثثثثة منطبقثثثثثثات عليثثثثثثه رمثثثثثثا شثثثثثث اع 

φبواويثثثثثثثثثثة  فيتثثثثثثثثثثنخر السثثثثثثثثثث ويةالتثثثثثثثثثوتر للمفاعلثثثثثثثثثثة  = 90°) 
  موجثثثثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثثثثوتر للمقاومثثثثثثثثثثثثثة إ ر  ر( -19-4الشثثثثثثثثثثثثثك   
رمثثثثثثا موجثثثثثثة التثثثثثثوتر   منطبقثثثثثثة علثثثثثثح موجثثثثثثة التيثثثثثثارالماديثثثثثثة 

للمفاعلثثثثثثثثثثثثثة السثثثثثثثثثثثثث وية فتتثثثثثثثثثثثثثنخر علثثثثثثثثثثثثثح موجثثثثثثثثثثثثثة التيثثثثثثثثثثثثثار  
 (.ب -19-4الشك  

 :(2ميا   
 R=3 [Ω]دارا تسلسثثثثثثثثثثثثلية تحثثثثثثثثثثثثو  مقاومثثثثثثثثثثثثة ماديثثثثثثثثثثثثة  

و ثثثثلت إلثثثثح  LX =[Ω]4 التحري ثثثثية  تثثثثهمفاعل ات وملفثثثث
 والمطلوب:  U = 10[V] منب  تغفية متناوب توترل

 رسم الدارا.  -2

 Zرسم ميل  المقاومات وحساب ممان ة الدارا    -1
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 . Iحساب التيار   -3

 حساب فرم التوتر علح طرفي ك  عن ر ورسم ميل  التوترات.  -4

 .   COS φحساب عام  االستطاعة  -5
 الح :

 رسم الدارا -2
 ومات:اميل  المق -1
 حساب ممان ة الدارا:  -

 √25 =  5[Ω] =√9 + 16 =√(3)2 + (4)2  =√R2 +  XL
2 Z =  

1 =10 [A]حساب التيار:   –3

5
   =I =  

U

Z
 

 6.3 = 2= I . R=  RU     [V]حساب التوترات: -4

                   .4=  8[V] 2=  L= I . X UXL 
cosحساب عام  االستطاعة:   -5 φ =  

R

Z
=

3

5
= 0,6 

 :1ميا  
 Ω= 8,64 [ CX[تهثثثثا السثثثث وية مفاعلو  ] ΩR = 6[مقاومتهثثثثا الماديثثثثة دارا تسلسثثثلية 

 والمطلوب: I = 2 [A]و لت إلح منب  تغفية متناوب فمر في الدارا تيار شدته 
 رسم الدارا. .2
 .xcUو   RUي  التوتر حساب و  التوتراترسم ميل   .1
 . Uالكلي للدارا  التوترحساب  .3
حسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثاب و رسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثم ميلثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  االسثثثثثثثثثثثثثثثثثثثتطاعات  .4

 .Sو  CQو  Pاالستطاعات 
   حساب عام  االستطاعة للدارا. .5
 الح :

  رسم الدارا: -2

 :التوتراتحساب و  رسم ميل  التوترات  -1

=I . R = 2 . 6 =12 [V]        RU 
[V]             16= 2 . 8 =  C= I . X UXC 

 الكلي: التوترحساب  -3
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=  √(12)2 + (16)2  U =  √UR
2 + U𝑋𝐶

2 

[V]11=√400   =U = √144 + 256 
 حساب االستطاعات:  يل  االستطاعات ورسم م -4

[W] = 2 . 12 = 24  RP = I. U 

QXC
= I . U XC

= 2 . 16= 32[VAR] 

S = I . U = 2 . 20 = 40[VA] 

5-  𝐶𝑂𝑆𝜑 =
𝑃

𝑆
=

24

40
= 𝐶𝑂𝑆𝜑 رو 0.6 =

𝑈𝑅

𝑈
=

12

20
= 0.6  

 : CXالس وية  والمفاعلة LXالتحري ية  والمفاعلة Rالو   التسلسلي للمقاومة المادية  -2-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( LXتحري ثثثثثثية  ومفاعلثثثثثثة ( Rة تحثثثثثثو  مقاومثثثثثثة ماديثثثثثثة  دارا تسلسثثثثثثلي (21-4الشثثثثثثك    يبثثثثثثي 
 واالستطاعات: والتوتراتونميو لنا بي  حالتي  لقيم المقاومات   C(X(س وية ومفاعلة 
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 :LX < CX اعولح ةالحال

 (: 22-4ميل  المقاومات في لفل الحالة كما لو مبي  في الشك   يكو  
Z   ي:نتكما ي الكلية ومنه نحسب الممان ة = √R2 + (XL − XC)2  [Ω] 

U𝑋𝐿 ويكثثثثثثثثو  عند ثثثثثثثثف 
> U 𝑋𝐶

  (21-4كمثثثثثثثثا فثثثثثثثثي الشثثثثثثثثك    التثثثثثثثثوترات  ميلثثثثثثثث  و ومنثثثثثثثثه يكثثثثثثثث (

U   ويحسب التوتر الكلي م  ال  قة: =  √UR
2 +  (U𝑋𝐿

− U𝑋𝐶
)

2  
Q𝑋𝐿  وتكثثثثثثو  

> Q𝑋𝐶
كمثثثثثثا لثثثثثثو مبثثثثثثي  فثثثثثثي الشثثثثثثك   ( وبالتثثثثثثالي نرسثثثثثثم ميلثثثثثث  االسثثثثثثتطاعات 

 ومنه نحسب االستطاعة الةالرية بال  قة:  (4-23 
S = √P2 + (Q𝑋𝐿

− Q𝑋𝐶
)

2
       [VA] 

 :LX > CX نيةاليا ةالحال

( وتحسثثثثثثب 24-4ميلثثثثثث  المقاومثثثثثثات فثثثثثثي لثثثثثثفل الحالثثثثثثة كمثثثثثثا لثثثثثثو مبثثثثثثي  فثثثثثثي الشثثثثثثك    يكثثثثثثو 
Z       [Ω]الممان ة الكلية م  ال  قة:  = √R2 + (XC − XL)2  
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U𝑋𝐶) ويكثثثثثو  عند ثثثثثف  
> U𝑋𝐿

-4كمثثثثثا لثثثثثو مبثثثثثي  فثثثثثي الشثثثثثك   التثثثثثوتراتومنثثثثثه يكثثثثثو  ميلثثثثث   

U الكلي م  ال  قة: التوترويحسب (  25 =  √UR
2 +  (U𝑋𝐶

− U𝑋𝐿
)

2 
Q𝑋𝐶 وتكثثثثثو 

> Q𝑋𝐿
-4كمثثثثثا لثثثثثو مبثثثثثي  فثثثثثي الشثثثثثك    (  وبالتثثثثثالي نرسثثثثثم ميلثثثثث  االسثثثثثتطاعات(

 م  ال  قة: ( ومنه نحسب االستطاعة الةالرية  الكلية(26

S = √P2 + (Q𝑋𝐶
− Q𝑋𝐿

)
2

       [VA]  
LX-R-للثثثثثثثدارا التسلسثثثثثثثلية ممثثثثثثثا سثثثثثثثبم يمكثثثثثثث  ر  نرسثثثثثثثم المخطثثثثثثثط الشثثثثثثث اعي والمنحنثثثثثثثي البيثثثثثثثاني 

CX  27-4( الشك)   

بمثثثثا رنثثثثه فثثثثي الو ثثثث  التسلسثثثثلي يكثثثثو  التيثثثثار يابثثثثت القيمثثثثة فلثثثثفل  يتخثثثثف شثثثث اع التيثثثثار مرج ثثثثات  
رمثثثثثثا شثثثثثث اع   فثثثثثثي المخطثثثثثثط الشثثثثثث اعي  ويكثثثثثثو  شثثثثثث اع التثثثثثثوتر للمقاومثثثثثثة الماديثثثثثثة منطبقثثثثثثات عليثثثثثثه

φالتثثثثثثثوتر للمفاعلثثثثثثثة السثثثثثثث وية فيتثثثثثثثنخر بواويثثثثثثثة  = ( بينمثثثثثثثا يتقثثثثثثثدم شثثثثثثث اع التثثثثثثثوتر للمفاعلثثثثثثثة 90°
  موجثثثثثثثثثثة التثثثثثثثثثثوتر للمقاومثثثثثثثثثثة الماديثثثثثثثثثثة إ  ر  ر( -27-4الشثثثثثثثثثثك  نفسثثثثثثثثثثها  الواويثثثثثثثثثثةبالتحري ثثثثثثثثثثية 

رمثثثثثا موجثثثثثة التثثثثثوتر للمفاعلثثثثثة السثثثثث وية فتتثثثثثنخر علثثثثثح موجثثثثثة التيثثثثثار   منطبقثثثثثة علثثثثثح موجثثثثثة التيثثثثثار
φبواويثثثثثثثثة  = موجثثثثثثثثة التيثثثثثثثثار موجثثثثثثثثة التثثثثثثثثوتر للمفاعلثثثثثثثثة التحري ثثثثثثثثية علثثثثثثثثح تتقثثثثثثثثدم (  بينمثثثثثثثثا 90°
φبواوية  =  (.ب -27-4الشك  (   90°
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 (Series Resonanceطنين التسلسط   -1-2

تحري ثثثثثثثية مفاعلثثثثثثثة يحثثثثثثثد  طنثثثثثثثي  التسلسثثثثثثث  فثثثثثثثي الثثثثثثثدارات الكهربا يثثثثثثثة التسلسثثثثثثثلية التثثثثثثثي تحثثثثثثثو  
 (.C= X LXس وية عند تساو  لاتي  المفاعلتي  ر  عندما تكو   ومفاعلة 

𝑈𝑋𝐶  وبالتالي:
= 𝑈𝑋𝐿

𝑄𝑋𝐶) وكفل (  
= 𝑄𝑋𝐿

)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نجثثثثد (28-4كمثثثثا لثثثثو مبثثثثي  فثثثثي الشثثثثك    طنثثثثي  التسلسثثثث وبرسثثثثم ميلثثثث  التثثثثوترات فثثثثي حالثثثثة 
𝑈𝑋𝐶)  : ر

= 𝑈𝑋𝐿
 (.RU = U  و  
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نجثثثثثثد ( 29-4المقاومثثثثثثات فثثثثثثي حالثثثثثثة طنثثثثثثي  التسلسثثثثثث  نح ثثثثثث  علثثثثثثح الشثثثثثثك    برسثثثثثثم ميلثثثثثث و 
 ( (Z= R :ر 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
( نجثثثثثد 11-4  فثثثثثي حالثثثثثة طنثثثثثي  التسلسثثثثث  نح ثثثثث  علثثثثثح الشثثثثثك برسثثثثثم ميلثثثثث  االسثثثثثتطاعات و 
 S = Pوتكو    C= QLQ  :ر 

 :اآلتيةاالستطاعة في دارات طني  التسلس  م  ال  قات  كما يمك  حساب عام 

cos φ 
UR

U
=

U

U
= 1 ⟹ φ = 0  

وواوية فرم الطور تساو    الواحد ات في دارات طني  التسلس  مساوي االستطاعةيكو  عام   نتيجة:
 ال فر

 (Resonance Frequency): تردد الطنين -
 (rf  يرمو له  بالرموو الس وية المفاعلة و التحري ية المفاعلة لو التردد الف  تتساوى عندل  

 بما ر : :اآلتيةويحسب بال  قة 
  𝑋𝐿 = 𝑋𝐶 → 2𝜋. 𝑓𝑟 . 𝐿 =

1

2𝜋.𝑓𝑟.𝐶
 

4𝜋2. 𝑓𝑟
2. 𝐿. 𝐶 = 1 → 𝑓𝑟

2 =
1

4𝜋2. 𝐿. 𝐶
 

fr =
1

2π. √L. C
       [HZ] 

  [H]عام  التحريض الفاتي للمل  يقاس بث : Lحي :
C :  س ة المكي   تقاس بث[F] . 
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 :2ميا  
و ثثثثثثثثثثلت إلثثثثثثثثثثح   R=[Ω]34و  LX[Ω]34=و CX-LX-R :)[Ω]74 =CX (دارا تسلسثثثثثثثثثثلية

 والمطلوب: I = 2 [A]متناوب فمر في الدارا تيار شدته  منب  تيار
 را. دارسم ال .2
𝑈𝑋𝐶 و  𝑈𝑅بي  طرفي ك  مقاومة التوترحساب  .2

𝑈𝑋𝐿 و 
.. 

 . Uالكلي  التوتروحساب  التوتراترسم ميل   .3
   Z.لةالرية  الكلية( للدارا ارسم ميل  المقاومات وحساب الممان ة  .4
𝑄𝑋𝐿 و 𝑃حساب االستطاعات:  .5

𝑄𝑋𝐶 و 
 . 𝑆  و

 رسم ميل  االستطاعات.  .6
 . COSφحساب عام  االستطاعة  .7
 الح :

 رسم الدارا.  -2

 
 
 
 
 

 :  التوتراتحساب  -1
 ]= I . R = 2 . 34 = 68 [V RU 
 = 2 . 34 = 68 [V] L= I .  X LU 

= 2 . 74 = 148[V]  C= I . XCU  
 
 :  الكلي التوترب حسم  ميل  التوترات ن -3

 U = √UR
2 +  (U𝑋𝐶

− U𝑋𝐿
)

2                 

          
 U =  √4624 + 6400 = 105 [V] 
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 :الممان ةحسب نميل  المقاومات  م  -4

 

 
  Z =  √R2 + (XC − XL)2 Z =  √342 + (74 − 34)2   

𝑍 = √2756 = 52,5[Ω] 

 
 
   نجد:ميل  االستطاعات  م -5
 
 

  S = U.I = 105 . 2 =210 [VA]  
  P = UR . I = 68.2 = 136[W]   

QL = UL. I . = 68. 2 = 136 [VAR]  

QC = UC . I =148 . 2 = 296 [VAR]  

 
 
 = COSφ :حساب عام  االستطاعة - 6

P

S
=

136

21
= 0,647 
ومتهثثثثثثثثثثا الماديثثثثثثثثثثة  ادارا طنثثثثثثثثثثي  تسلسثثثثثثثثثثلية مق :1ميثثثثثثثثثثا  

[Ω] R=10  22=التحري ثثثثثثثثثثية  تهثثثثثثثثثثامفاعلو[Ω]LX  22=السثثثثثثثثثث وية  تهثثثثثثثثثثامفاعلو[Ω]CX  و ثثثثثثثثثثلت
 والمطلوب:  Zf=50[H[وترددل  U=100[V]متناوب توترل  تغفيةإلح منب  

                          .                                                                           Z الممان ةحساب   -2

 حساب التيار المار في الدارا. -1

 حساب عام  االستطاعة.   -3
  



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                127/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

  :الح 
 Z:ب الممان ثثثثثثة الةالريثثثثثثةنحسثثثثثث مثثثثثث  ميلثثثثثث  المقاومثثثثثثات  -2

=R=10[Ω]                   
 حساب التيار: -1

  I =  
U

Z
=  

100

10
= 10 [A]    

cosحساب عام  االستطاعة: -3 φ =
R

Z
=

10

10
= 1 

 

 دارات التيار المتناوب التفرعية - 1

 LXالتحريلية  والمفاعلة Rالوصط التفرعي للم اومة المادية  -2-1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

فثثثثثثي الو ثثثثثث  التفرعثثثثثثي ر  التثثثثثثوتر وكمثثثثثثا ن لثثثثثثم  (LX,R  تفرعيثثثثثثة ( دارا12-4يبثثثثثثي  الشثثثثثثك    
فثثثثرع مثثثث  فروعهثثثثا سثثثثاب التيثثثثار المثثثثار فثثثثي كثثثث  حيمك  فثثثث  فثثثثي جميثثثث  رجثثثثواء الثثثثدارا متسثثثثاويات يكثثثثو  
 ي:نتقانو  روم كما يبتطبيم  وفل 

RI  :IRتيار المقاومة المادية  =
U

R
  [A]  

 
XI :[A] ILالتحري ية المفاعلة تيار  =  

U

XL
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التيثثثثثثثثثثار الكلثثثثثثثثثثي بجمثثثثثثثثثث  التيثثثثثثثثثثارات الفرعيثثثثثثثثثثة  يحسثثثثثثثثثثب 
ميلثثثثثثثثثثثثثث  التيثثثثثثثثثثثثثثارات المبثثثثثثثثثثثثثثي   مثثثثثثثثثثثثثث فلثثثثثثثثثثثثثث  و شثثثثثثثثثثثثثث اعيات  
I [A] ( 11-4بالشك    =  √IR

2 + IL
2 

يمكثثثثثثث  حسثثثثثثثاب الممان ثثثثثثثة الكليثثثثثثثة فثثثثثثثي الثثثثثثثدارات التفرعيثثثثثثثة 
Zحسب قانو  روم بال  قة اآلتية: =

U

I
   [Ω] 

 ( حي  : 13-4الشك    السماحياترو م  ميل  

𝑌الناقلية الةالرية:   =
1

𝑍
 

 
𝐺الناقلية المادية:  =

1

𝑅
 

𝐵𝑋𝐿الناقلية التحري ية:  =
1

𝑋𝐿
  

   سيمنس(.بثتقاس  السماحيةولنا يجب رال ننسح ر  
 
 

𝑌 = √𝐺2 + 𝐵𝑋𝐿
2 →

1

𝑍
= √(

1

𝑅
)

2

+ (
1

𝑋𝐿
)

2

→ 𝑍 =
1

√(
1

𝑅
)

2
+(

1

𝑋𝐿
)

2
[Ω] 

 
 (U) رب التيارات بالتوتر ن االستطاعاتلحساب و 

ومنه  (14-4الشك   فنح   علح ميل  االستطاعات 
  :نحسب

 S = U . I  [VA]االستطاعة الةالرية: 

P   الف لية: االستطاعة = IR . U    [W]  

QL  رد ف لية التحري ية:الاالستطاعة  = IL . U  [VAR] 

 :ينتكما ي االستطاعاتةالرية م  ميل  الويمك  حساب االستطاعة    

S2 =  P2 +  QL
2        ⟹      S =  √P2 +  QL

2       [VA]  
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( 91°و  °0ومثثثثثثثث  الميليثثثثثثثثات السثثثثثثثثابقة نجثثثثثثثثد ر  لنثثثثثثثثا   واويثثثثثثثثة فثثثثثثثثرم الطثثثثثثثثور تتثثثثثثثثراوح بثثثثثثثثي      
رو ميلثثثثثث  التثثثثثثوترات رو ميلثثثثثث   السثثثثثثماحياتوبالتثثثثثثالي يمكثثثثثث  حسثثثثثثاب النسثثثثثثب الميلييثثثثثثة مثثثثثث  ميلثثثثثث  

Cosφ  :اآلتيةاالستطاعات وفم ال  قات  =
UR

U
Cosφ  رو  =  

𝐺

Y
= Cosφ رو  

P

S
  

باالست انة بالدساتير الميليية الم روفة   رو باستخدام اآللة الحاسبة ال لمية(.  Sinφويمك  حساب 
وبالتالي يمك  حساب االستطاعات باالعتماد علح الووايا والنسب الميليية وفل  وفم ال  قات 

 : اآلتية
 S = U . I     [VA] االستطاعة الةالرية            

Pاالستطاعة الف لية                  = I . U. Cosφ = S. Cosφ [W] 
QXLاالستطاعة الردية التحري ية     = I . U. Sinφ = S. Sinφ [VAR] 

( LX-R  ممثثثثثثثا سثثثثثثثبم يمكثثثثثثث  ر  نرسثثثثثثثم المخطثثثثثثثط الشثثثثثثث اعي والمنحنثثثثثثثي البيثثثثثثثاني للثثثثثثثدارا التفرعيثثثثثثثة
 :(15-4الشك  

 
بمثثثثا رنثثثثه فثثثثي الو ثثثث  التفرعثثثثي يكثثثثو  التثثثثوتر يابثثثثت القيمثثثثة فلثثثثفل  يتخثثثثف شثثثث اع التثثثثوتر مرج ثثثثات 

رمثثثثثثا شثثثثثث اع   الشثثثثثث اعي  ويكثثثثثثو  شثثثثثث اع التيثثثثثثار للمقاومثثثثثثة الماديثثثثثثة منطبقثثثثثثات عليثثثثثثه فثثثثثثي المخطثثثثثثط
φبواويثثثثثثثثة   فيتثثثثثثثثنخر التحري ثثثثثثثثيةالتيثثثثثثثثار للمفاعلثثثثثثثثة  =   موجثثثثثثثثة إ ر  ر( -15-4الشثثثثثثثثك    (90°
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رمثثثثثثا موجثثثثثثة التيثثثثثثار للمفاعلثثثثثثة السثثثثثث وية   التيثثثثثثار للمقاومثثثثثثة الماديثثثثثثة منطبقثثثثثثة علثثثثثثح موجثثثثثثة التثثثثثثوتر
φعلح موجة التوتر بواوية   فتتنخر =  (.ب -15-4الشك   ( 90°

 :CX السعوية والمفاعلة  Rالوصط التفرعي للم اومة المادية  -2-2و

عثثثثثثثثث  القثثثثثثثثثواني   LX,(R(ال تختلثثثثثثثثث  القثثثثثثثثثواني  المسثثثثثثثثثتخدمة  فثثثثثثثثثي حسثثثثثثثثثابات الثثثثثثثثثدارا التفرعيثثثثثثثثثة  
 التثثثثثوترغيثثثثثر ر  تيثثثثثار المكيثثثثث  يتقثثثثثدم عثثثثث   ,CX(R   المسثثثثثتخدمة فثثثثثي حسثثثثثابات الثثثثثدارا التفرعيثثثثثة

 (. 91°بواوية   
 ميا :

منبثثثثثثث  بو ثثثثثثثلت  R=300[Ω]ومقاومثثثثثثثة ماديثثثثثثثة  C=15[μF]سثثثثثثث ته   ات دارا تفرعيثثثثثثثة تحثثثثثثثو  مكيفثثثثثثث
 والمطلوب:                                                Zf = 100 [H  [وترددل U = 120 [V]تيار متناوب جهدل 

 .رسم الدارا  .2
 حساب التيار في ك  فرع. .1
 .الكليرسم ميل  التيارات وحساب التيار  .3
 .الممان ةحساب  .4

 حساب االستطاعات ورسم ميل  االستطاعات.   .5
 .حساب عام  االستطاعة .6
 الح :
 رسم الدارا:  -2

 
 
 
 
 
 

  :حساب تيارات الفروع  -1
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 IR =
U

R
=

120

300
= 0,4 [A]  

XC =
1

2.π.f.C
=

1

2.3,14.100.15.10−6
= 106.157[Ω]  

IC =
U

XC
=

120

212
= 0,566[A]  

I حساب التيار الكلي:و  رسم ميل  التيارات -3 = √IR
2 + I𝑋𝐶

2 

𝐼 = √(0,4)2 + (0,566)2 = 0,69[A]  

 

 
 

Z       :الممان ثثثثثثثثثثثة الكليثثثثثثثثثثثة للثثثثثثثثثثثداراحسثثثثثثثثثثثاب  -4 =
U

I
=

120

0,69
= 174[Ω]   

 حساب االستطاعات:و رسم ميل  االستطاعات  -5

.U=0,4.120 =48 [W]R P= I 

.U= 0,566 . 120 =67,92[VAR] C=ICQ 
S = I . U =0,69 . 120 =82,8[VA]  

 ة:حساب عام  االستطاع -6

                  cos φ =
P

S
=

48

82,8
= 0,579 
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LX-R-ممثثثثثثا سثثثثثثبم يمكثثثثثث  ر  نرسثثثثثثم المخطثثثثثثط الشثثثثثث اعي والمنحنثثثثثثي البيثثثثثثاني للثثثثثثدارا التفرعيثثثثثثة  

CX  16-4( الشك) 

 
بمثثثثا رنثثثثه فثثثثي الو ثثثث  التفرعثثثثي يكثثثثو  التثثثثوتر يابثثثثت القيمثثثثة فلثثثثفل  يتخثثثثف شثثثث اع التثثثثوتر مرج ثثثثات فثثثثي 

رمثثثثثا شثثثثث اع التيثثثثثار   للمقاومثثثثثة الماديثثثثثة منطبقثثثثثات عليثثثثثهالمخطثثثثثط الشثثثثث اعي  ويكثثثثثو  شثثثثث اع التيثثثثثار 
φللمفاعلثثثثثثثثثثثة السثثثثثثثثثثث وية فيتقثثثثثثثثثثثدم بواويثثثثثثثثثثثة   =   موجثثثثثثثثثثثة التيثثثثثثثثثثثار إ ر  ر( -16-4الشثثثثثثثثثثثك  (90°

قثثثثدم علثثثثح ترمثثثثا موجثثثثة التيثثثثار للمفاعلثثثثة السثثثث وية فت  للمقاومثثثثة الماديثثثثة منطبقثثثثة علثثثثح موجثثثثة التثثثثوتر
φموجة التوتر بواوية   =  (.ب -16-4(   الشك  90°

 والمفاعلووووووووة LXالتحريلووووووووية والمفاعلووووووووة Rالوصووووووووط التفرعووووووووي للم اومووووووووة الماديووووووووة -2-2
  CXالسعوية 

فهثثثثثث  يختلثثثثثث   ا كثثثثثث  علثثثثثثح حثثثثثثدفثثثثثثي الثثثثثثدارا التفرعيثثثثثثة مثثثثثثر م نثثثثثثا سثثثثثثلو  الملثثثثثث  والمكيثثثثثث  
ن ثثثثثم  وفلثثثثث  تب ثثثثثات لقيمثثثثثة كثثثثث  منهمثثثثثا كمثثثثثا و ثثثثثحنا فلثثثثث  فثثثثثي سثثثثثلوكلها عنثثثثثد و ثثثثثلهما سثثثثثويةت ؟ 

 لحالة م  تل  الحاالت السابقة: وسنفكر لنا مياالت   الو   التسلسلي
  C147[Ω],X=LR=200[Ω], X[Ω]366=دارا تفرعية فيها    مثاط:
                       والمطلوب:                                                                          Zf = 50 [H[والتردد     U= 100 [V]المطبم عليها توتروال
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 .رسم الدارا -2

 .حساب التيار في ك  فرع -1

 رسم ميل  التيارات وحساب التيار الكلي. -3

 .حساب االستطاعات ورسم ميل  االستطاعات -4

 ستطاعة.الحساب عام  ا - -5
 الح : 

 رسم الدارا: -2
  حساب التيار المار في ك  فرع: -1

  I =
U

R
=

100

200
= 0,5[A]  

  IL =
U

XL
=

100

147
= 0,68[A]  

  IC =
U

XC
=

100

366
= 0,27 [A]  

حسثثثثثثثاب التيثثثثثثثار التيثثثثثثثارات و رسثثثثثثثم ميلثثثثثثث   -3
   الكلي:

                      I = √IR
2 + (IXL − IXC)2  

       I = √(0,5)2 + (0,68 − 0,27)2 =
0, 646 [A] 

 حساب الممان ة الكلية للدارا: -4
Z =

U

I
=

100

0,646
= 154.8 [Ω]  

S : حساب االستطاعاتو  رسم ميل  االستطاعات -6 =

I. U = 0,646.100 = 64,6[VA] 
P = IR. U = 0,5.100 = 50 [ W] 

QL = IXL. U = 0,68 .100 = 68[VAR 
QC = IXC. U = 0,27.100 = 27[VAR] 

cos حسثثثثثثثثثثثثثثثثثاب عامثثثثثثثثثثثثثثثثث  االسثثثثثثثثثثثثثثثثثتطاعة: -7 φ =
P

S
=

50

54,6
= 0,916 



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                122/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

( CX-LX-Rممثثثثثا سثثثثثبم يمكثثثثث  ر  نرسثثثثثم المخطثثثثثط الشثثثثث اعي والمنحنثثثثثي البيثثثثثاني للثثثثثدارا التفرعيثثثثثة 
 :(17-4الشك  

مرج ثثثثات فثثثثي بمثثثثا رنثثثثه فثثثثي الو ثثثث  التفرعثثثثي يكثثثثو  التثثثثوتر يابثثثثت القيمثثثثة فلثثثثفل  يتخثثثثف شثثثث اع التثثثثوتر 
رمثثثثثا شثثثثث اع التيثثثثثار   المخطثثثثثط الشثثثثث اعي  ويكثثثثثو  شثثثثث اع التيثثثثثار للمقاومثثثثثة الماديثثثثثة منطبقثثثثثات عليثثثثثه

φللمفاعلثثثثثثثثثثة السثثثثثثثثثث وية فيتقثثثثثثثثثثدم بواويثثثثثثثثثثة   = للمفاعلثثثثثثثثثثة بينمثثثثثثثثثثا يتثثثثثثثثثثنخر شثثثثثثثثثث اع التيثثثثثثثثثثار  ( 90°
ر  ر  موجثثثثثثثثثثة التيثثثثثثثثثثار للمقاومثثثثثثثثثثة الماديثثثثثثثثثثة  ر(  -17-4الشثثثثثثثثثثك  نفسثثثثثثثثثثها الواويثثثثثثثثثثة بالتحري ثثثثثثثثثثية 

دم علثثثثثح موجثثثثثة التثثثثثوتر تتقثثثثثرمثثثثثا موجثثثثثة التيثثثثثار للمفاعلثثثثثة السثثثثث وية ف  منطبقثثثثثة علثثثثثح موجثثثثثة التثثثثثوتر
φبواويثثثثثثثة   = (  بينمثثثثثثثا تتثثثثثثثنخر موجثثثثثثثة التيثثثثثثثار للمفاعلثثثثثثثة التحري ثثثثثثثية علثثثثثثثح موجثثثثثثثة التثثثثثثثوتر 90°
φبواوية   =    (.ب -17-4الشك  (   90°
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 الطنين التفرعي  -2 -2
  . C= XL(Xيحد  طني  التفرع عندما   

بمثثثثثثثثثثثثا ر  التثثثثثثثثثثثثوتر المطبثثثثثثثثثثثثم علثثثثثثثثثثثثح جميثثثثثثثثثثثث   -
يكثثثثثثو  متسثثثثثثاويات   يثثثثثثةدارا التفرعالثثثثثث ال نا ثثثثثثر فثثثثثثي

𝐼𝑋𝐿)( فإ  C= XLXوبما ر   
 = 𝐼𝑋𝐶

). 
يحسثثثثثثثثثثثثب التيثثثثثثثثثثثثار الكلثثثثثثثثثثثثي بجمثثثثثثثثثثثث  تيثثثثثثثثثثثثارات  -

 (18-4ال نا ثثثثثثثر شثثثثثثث اعيات كمثثثثثثثا فثثثثثثثي الشثثثثثثثك   
 وبالتالي فإ : (I RI = ومنه نجد ر 

-  Z = 𝑅 =
U

I
  

مثثثثث  و ( 19-4نح ثثثثث  علثثثثثح الشثثثثثك   فبرسثثثثثم ميلثثثثث  االسثثثثثتطاعات فثثثثثي حالثثثثثة طنثثثثثي  التفثثثثثرع و 
  S = Pالجم  الش اعي ل ستطاعات نجد ر   

تثثثثثثثردد الطنثثثثثثثي : ال يختلثثثثثثث  تثثثثثثثردد الطنثثثثثثثي  سثثثثثثثواء  -
كانثثثثت الثثثثدارا الكهربا يثثثثة تفرعيثثثثة رو تسلسثثثثلية وي طثثثثح 

   بال  قة:
fr =

1

2π.√L.C
       [HZ]  

دارات الثثثثفثثثثي كمثثثثا يمكثثثث  حسثثثثاب عامثثثث  االسثثثثتطاعة  
 وفم ال  قات اآلتية:

cos φ =
IR

I
=

I

I
= 1 ⟹  φ = 0°  

: ن حة م  دراسة الطني  التفرعي رنه عندما نتيجة
يكو  عام  االستطاعة في رعلح قيمة له ولي 

COSφ=1 ر  إنه كلما واد عام  االستطاعة يق  تيار الدارا   ي ب  التيار في رق  قيمة له
 التفرعية وفل  ع  تيار المكي  ي اكس تيار المل  مما ي د  إلح انخفاض التيار الكلي للدارا .
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 ميا :
 2=1LX[Ω]ومفاعلثثثثثثثثثثثة تحري ثثثثثثثثثثثية  R=10[Ω]و  مقاومثثثثثثثثثثثة ماديثثثثثثثثثثثة تفرعيثثثثثثثثثثثة تحثثثثثثثثثثث طنثثثثثثثثثثثي  دارا

 U=10[V] المطبثثثثثثثم علثثثثثثثح لثثثثثثثفل الثثثثثثثدارا لثثثثثثثو فثثثثثثثإفا كثثثثثثثا  التثثثثثثثوتر 12CX=[Ω]ومفاعلثثثثثثثة سثثثثثثث وية 
 ي:                               نتاحسب ما ي Zf =50[H[والتردد 

 رسم الدارا -2
 تيارات الفروع.  -1
وحسثثثثثثثثثثاب التيثثثثثثثثثثار  رسثثثثثثثثثثم ميلثثثثثثثثثث  المقاومثثثثثثثثثثات -3

 الكلي.
   .ممان ة الدارا -4
 عام  االستطاعة. -5
 

 الح :
 رسم الدارا: -2
 حساب تيارات الفروع-1

IR =
U

R
=

10

10
= 1[A] 

IL =
U

XL

=
10

12
= 0,83[A] 

IC =
U

XC

=
10

12
= 0,83[A] 

= I :ب التيار الكلياحسو لتيارات رسم ميل  ا -4 IR = 1[A]  
 
 في حالة الطني  التفرعي لتياراتميل  ا  

 :حساب الممان ة الكلية -3

 Z = R =
U

I
=

10

1
= 10[Ω]   

 :حساب عام  االستطاعة -4
 cos 𝜑 =

IR

I
=

1

1
= 1 
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 السؤاط األوط:

 ي  يمك  ر  تتواجد ركير م  إجابة  حيحة(:لما ينتاختر االجابة ال حيحة 

 في الدارا التسلسلية يوجد: -2

 ميل  استطاعات د ميل  تيارات جث ميل  توترات ب ميل  مقاومات ر

 في الدارا التفرعية يوجد: -1

 ميل  استطاعات د ميل  تيارات جث ميل  توترات ب ميل  مقاومات ر

 يكو :في حالة الطني  التفرعي والتسلسلي  -3

𝐶𝑂𝑆𝜑 ر = 𝐶𝑂𝑆𝜑 ب 0 = 𝐶𝑂𝑆𝜑 جث 0.5 𝐶𝑂𝑆𝜑 د 1= =-1 

 تقاس االستطاعة الرد ف لية بث:  -4

 Watt/h د Watt جث V.A.R ب V.A ر

 

 السؤاط الثاني:
 رجب بكلمة    رمام ال بارات ال حيحة وخطن رمام ال بارات المخطوءا: 

 علح التوتر. °90فإ  تيار المل  يتقدم بواوية  LX-Rفي الو   التسلسلي لدارا  -2

علثثثثثثثح  °90فثثثثثثثإ  تيثثثثثثثار المكيثثثثثثث  يتثثثثثثثنخر بواويثثثثثثثة  CX-Rفثثثثثثثي الو ثثثثثثث  التسلسثثثثثثثلي لثثثثثثثدارا  -1
 التوتر.

 علح التوتر. °90فإ  تيار المل  يتقدم بواوية  LX-Rفي الو   التفرعي  لدارا  -3

 علح التوتر. °90فإ  تيار المكي  يتقدم بواوية  CX-Rفي الو   التفرعي  لدارا  -4
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فثثثثثثي الو ثثثثثث  التفرعثثثثثثي يتخثثثثثثف شثثثثثث اع التيثثثثثثار مرج ثثثثثثات لقيثثثثثثاس الووايثثثثثثا فثثثثثثي رسثثثثثثم المخطثثثثثثط  -5
 الش اعي.

فثثثثثي الو ثثثثث  التسلسثثثثثلي  يتخثثثثثف شثثثثث اع التثثثثثوتر مرج ثثثثثات لقيثثثثثاس الووايثثثثثا فثثثثثي رسثثثثثم المخطثثثثثط  -6
 الش اعي.

 .R=Zفي الطني  التسلسلي  -7

 .U RU=في الطني  التفرعي  -8
 :اآلتيةح  المسا    السؤاط الثالث:
 المسألة األولى:

منب  بو لت  C = 150[μF]ومكي  س ته    R= 10 [Ω]دارا كهربا ية م لفة م  مقاومة مادية 
 احسب التيار المار في الدارا.    Zf =50[H[وترددل  U = 50[V] توترلمتناوب  تغفية

 المسألة الثانية:
ثثثثثثث  R=80[Ω]ومقاومثثثثثثثة ماديثثثثثثثة   ΩLX]60=[ التحري ثثثثثثثية  هتثثثثثثثمفاعلملثثثثثثث      علثثثثثثثح  مو  

                                   والمطلوب:                                            .I = 2[A]تيار شدته  فيهما متناوب فمر   تغفيةمنب  ب التسلس 
                      رسم الدارا.                                                                                           -ر
 .  ممان ة الدارا الكليةرسم ميل  المقاومات وحساب  -ب
 .حساب عام  االستطاعة  -جث
 .LUو  R :RUو  LXلبوط التوتر علح ك  م  حساب  -د
 وحساب التوتر الكلي.  التوتراترسم ميل   -و

 المسألة الثالثة:
منب  بو لت لفل الدارا   R = 150[Ω]  = 250[Ω] LX  = 440[Ω] CX: تحو دارا تسلسلية  

 والمطلوب حساب:  Zf = 50[H[وترددل  U = 400[V] متناوب توترل تغفية
 .  ممان ة الدارا الكلية -ر 
   التيار المار في الدارا. -ب
 التوتر علح طرفي ك  مقاومة.لبوط  -ل
 ورسم ميل  االستطاعات.   االستطاعات الف لية والردية والةالرية -د
 عام  االستطاعة.  -و
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 المسألة الرابعة:

 تغفيةمنب  بو لتا م ات علح التفرع   LX [Ω]8 =ومفاعلة تحري ية  R = 10[Ω]مقاومة مادية  
 والمطلوب:                                                        Zf = 50[H[وترددل  U = 100[V]متناوب جهدل 

 حساب التيار في ك  فرع. -ر 
 رسم ميل  التيارات وحساب التيار الكلي. -ب 
 .حساب عام  االستطاعة -ل 

 المسألة الخامسة:
منبثثث  بو ثثثلت لثثثفل الثثثدارا   R = 5[Ω]  C = 1[μF]  L = 0,2[H] دارا تفرعيثثثة تحثثثو : 

 :حساب والمطلوب  U = 10[V] متناوب توترل تغفية
 تردد الطني . -ر 
 تي  التحري ية والس وية عند الطني . مفاعلقيمة ال -ب
 التيار الكلي للدارا. -ل
   عام  االستطاعة. -د

 المسألة السادسة: 

 والمطلوب: U=100Vمنب  تغفية متناوب توترل بو لت  R=30Ω  =40 Ω LXدارا تسلسلية فيها 

 رسم الدارا.  -2

 حساب ممان ة الدارا وعام  استطاعتها. -1

 في الدارا.حساب التيار المار  -3

 حساب االستطاعات الف لية والرد ف لية والةالرية. -4

تو يلها إفا رردنا ر  ت ب  الدارا السابقة بحالة طني  فما قيمة المفاعلة الس وية الواجب  -5
 س ة المكي  في لفل الحالة؟ م  الدارا السابقة؟ وما
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 /1بطاقة التمرين العملي رقم /

 (LX -R بنا  دارة تيار متناوب تسلسلية  اسم التمري 

 

 ساعة 8 الوم 

 :األ داف األدائية للتمرين
 يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات علح ر :

 يو   الدارا.  -
 يو   رجهوا القياس. -
 يجر  القياسات. -
 .ايحسب التوتر الكلي للدار  -
 يحسب الممان ة الكلية للدارا. -

 :األدا (المواد واألدوات والتجهي ات   مستل مات 
 .15V-50HZمنب  تغفية تيار متناوب  .2
 .R = 100 [KΩ]  مادية  اومةثمق .1
 .L=100mH مل   .3

  ./3عدد/  30V-0تيار متناوب مقياس فولت .4
 /.2عدد/ mA 250-0رمبير تيار متناوب ميلي مقياس  .5
 ورس   تو ي . .6

 معايير األدا :                                                                    
 اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط  -
          تو ي  الدارا حسب المخطط.                                                                                                      -
       تو ي  رجهوا القياس حسب المخطط.                                                                                                -
                                                      (XL,URU,U اتتوتر القياس  -
 الكلي. التوترحساب  -
 قياس التيار الكلي للدارا. -
                                                                                                          حساب الممان ة الكلية للدارا. -

  خطوات العمط:
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 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة
 مستلومات التجربة  ح  ر  .6
 (18-4في الشك      الدارا كما   .7

 

 
 (18-4الشك   

 U = 15 [Vعلح القيمة  التوتر ا بط   .8
 Sالقاط ة الدارا بوساطة رغلم   .9

 (2وسجلها في الجدو    LXU Uو  RU قس قيم التوترات  .21
 (2وسجله في الجدو   التيار الكلي للدارا  ةقس قيم  .22
𝑋𝐿م  ال  قة:  LXب قيمة المفاعلة التحري ية سحا  .21 = 2𝜋. 𝑓. 𝐿  

 (2الجدو   وسجلها في 

  الم اسةال يم   .23
I[A] U  [V] [V] XLU [V] RU 

    

 المحسوبةال يم 

𝒛 =
𝑼

𝑰
[Ω] 𝑍 = √𝑅2 + 𝑋𝐿

2[Ω] U = √𝑈𝑅
2 + 𝑈𝑋𝐿

2 [V] 𝑋𝐿 = 2𝜋. 𝑓. 𝐿 [Ω] 

      
U : م  ال  قة الكلي التوتراحسب قيمة   .24 = √UR

2 + UL
 (2في الجدو    اوسجله 2

𝑍احسب قيمة الممان ة الكلية للدارا م  ال  قة    .25 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2[Ω]  وسجلها في

  2الجدو  
 المحسوبة والمقاسة ... مافا تستنتج؟الكلي  التوتر قار  بي  قيمة   .16
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   .اجم  التوترات جم ات جبريات وقارنها م  التوتر الكلي  مافا تستنتج؟  .27

 
 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند  2

والتثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثواردا  جميثثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثثواتتنشثثثثثثثثثثير  اح   يجثثثثثثثثثثب لثثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثثالجتياو    1
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  3

 الخطوات م
 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

.الدارا تو ي    .2     

 .LXة التحري ية لحساب المفاع  .1
   

    حساب التيار الكلي للدارا.  .3

    .RU  LU   U التوتراتقياس   .4

    .قياس التيار الكلي للدارا  .5

    .zحساب الممان ة الكلية   .6
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 6 الوم  cX -Rبنا  دارة تيار متناوب تسلسلية  اسم التمري 

 يجب أن يصبح المتدرب قادرًا على أن:
 يو   الدارا.  -
 يو   رجهوا القياس. -
 يجر  القياسات. -
 يحسب التوتر الكلي للدارا. -
 يحسب الممان ة الكلية للدارا. -

 :المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (
 .15V-50HZمنب  تغفية تيار متناوب  .2
 .R = 100 [KΩ]  مادية  اومةثمق .1
 C = 2,2[μF]مكي   .3

  ./3عدد/  30V-0تيار متناوب مقياس فولت .4
 /.2عدد/ Ma 250-0رمبير تيار متناوب ميلي مقياس  .5
 ورس   تو ي . .6

 
 معايير األدا :                                                                    

                 اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط .                                                                                     -
                      تو ي  الدارا حسب المخطط.                                                                                         - -
       تو ي  رجهوا القياس حسب المخطط.                                                                                                -
                                                      (XL,URU,U قياس التوترات -
 الكلي. التوترحساب  -
 التيار الكلي للدارا.قياس  -
         حساب الممان ة الكلية للدارا.                                                                                                  -
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 خطوات العمط:

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
1.  

  ثثثثثثثثثث  الثثثثثثثثثثدارا كمثثثثثثثثثثا فثثثثثثثثثثي
 (19-4الشك   

 
 
 
 
 

 

 
 (19-4الشك   

 U = 15 [Vعلح القيمة  التوتر ا بط   .3
 Sالقاط ة الدارا بوساطة رغلم   .4

 (2وسجلها في الجدو    XLU Uو  RU قس قيم التوترات  .5
 (2في الجدو    اوسجلهقس قيم التيار الكلي للدارا   .6
𝑋𝐶م  ال  قة:  CXاحسب قيمة المفاعلة التحري ية   .7 =

1

2𝜋.𝑓.𝐶
  

 (2وسجلها في الجدو   

 بالقياس  .8
I[A] U  [V] [V] XLU [V] RU 

    

 بالحساب

𝒛 =
𝑼

𝑰
[Ω] 𝑍 = √𝑅2 + 𝑋𝐶

2[Ω] 

U

= √𝑈𝑅
2 + 𝑈𝑋𝐶

2 [V] 𝑋𝐶 =
1

2𝜋.𝑓.𝐶
 [Ω] 
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U الكلي م  ال  قة: التوتراحسب قيمة   .9 = √𝑈𝑅

2 + 𝑈𝑋𝐶
2 [V]    2وسجلها في الجدو) 

𝑍احسب قيمة الممان ة الكلية للدارا م  ال  قة    .21 = √𝑅2 + 𝑋𝐿
2[Ω]  وسجلها في

  2الجدو  
zاحسب قيمة الممان ة الكلية للدارا م  ال  قة    .22 =

U

I
[Ω] 

 المحسوبة والمقاسة ... مافا تستنتج؟ التوتر قار  بي  قيمة   .21
 

 
 .ال م تنفيف  استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند  

والتثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثثثير  لثثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثثثب الجتياو   -2
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -1

 م
 الخطوات

 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

.الدارا تو ي    .7     

 .CXة الس وية لحساب المفاع  .8
   

    الكلي للدارا.حساب التيار   .9

    .RU  LU   U التوتراتقياس   .21

    قياس التيار الكلي للدارا.  .22

    .zحساب الممان ة الكلية   .21
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 8 الوم  LX- CX- (R(بنا  دارة تيار متناوب تسلسلية  اسم التمري 

 :األ داف األدائية للتمرين
 قادرات علح ر :يجب ر  ي ب  المتدرب 

 يو   الدارا. -
 يو   رجهوا القياس. -
 يجر  القياسات. -
 يحسب ممان ة الدارا. -
 .التوتراتيرسم ميل   -
 الكلي للدارا. التوتريحسب  -
 يشغ  الدارا بحالة طني .  -
 يحسب تردد الطني . -

 :المواد واألدوات والتجهي ات  مستل مات األدا (
 .15V-50HZمنب  تغفية تيار متناوب  .2

 ترددات منخف ة.مولد  .1
 .R = 100 [KΩ]  مادية  اومةثمق .3
 C = 2,2[μF]مكي   .4

 L=100[mH]مل   .5

  ./3عدد/  30V-0تيار متناوب مقياس فولت .6
 /.2عدد/ mA 250-0رمبير تيار متناوب ميلي مقياس  .7
 رس   تو ي . .8

 معايير األدا :                                                                    
                 اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط .                                                                                     -
                      تو ي  الدارا حسب المخطط.                                                                                         - -
       تو ي  رجهوا القياس حسب المخطط.                                                                                                -
                                                      (XL,UXC,URU,U قياس التوترات -
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 الكلي. التوترحساب  -
 قياس التيار الكلي للدارا. -
 حساب الممان ة الكلية للدارا. -

 جراء القياسات.دراسة حالة الطني  للدارا وا   -

   حساب تردد الطني . -

 خطوات العمط:

 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
   الدارا كما في الشك    .1

 4-31) 
 

 
 (31-4الشك   

 U = 15 [Vعلح القيمة  التوتر ا بط   .3
 Sالقاط ة الدارا بوساطة رغلم   .4

 (2وسجلها في الجدو    RU ,XCU ,XLU  U قس قيم التوترات  .5
 (1الجدوط    .6

 ال يم الم اسة
I[A] U  [V] [V] XCU [V] XLU [V] RU 
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 ال يم المحسوبة
𝐳 =

𝐔

𝐈
[Ω] Z[Ω] XC[Ω] X𝐿 [Ω U [V] 

       
 (2وسجله في الجدو   قس قيم التيار الكلي للدارا   .7
𝑋𝐶م  ال  قة:  CXاحسب قيمة المفاعلة التحري ية   .8 =

1

2𝜋.𝑓.𝐶
  

 (2وسجلها في الجدو   

𝑋𝐿م  ال  قة:  CXاحسب قيمة المفاعلة التحري ية   .9 = 2𝜋. 𝑓. 𝐿  
 (2وسجلها في الجدو   

Uالكلي م  ال  قة:  التوتراحسب قيمة   .21 = √𝑈𝑅
2 + (𝑈𝑋𝐿

2 − 𝑈𝑋𝐶

2 )[V] في  اوسجله
 (2الجدو   

𝑍احسب قيمة الممان ة الكلية للدارا م  ال  قة    .22 = √𝑅2 + (𝑋𝐿
2 − 𝑋𝐶

2)[Ω]  وسجلها في
  2الجدو  

 المحسوبة والمقاسة ... مافا تستنتج؟ التوتر قار  بي  قيمة   .21
 منب  التغفية بمولد ترددات إستبد    .23
 الدارا رغلم   .24
 المفاعلة التحري ية والس وية بالتردد حتح يتساوى توتراغي ر   .25
 (1  قيمة تردد الطني  في لفل الحالة في الجدو  سج    .26
 (1في الجدو   XCUو  XLUالتوتر  تي  قيمسج    .27
  (1في الجدو   RU   قيمة التوترسج    .28
 (1في الجدو   عند تردد الطني    قيمة التيار الكلي سج    .29
 (2الجدوط    .11

 ال يم الم اسة ال يم المحسوبة

]Zfr [H Z[Ω] [Ω]CX [Ω]LX I [A] [V]XCU [V]XLU [V]RU ]Zfr [H 

          
 ( ...مافا تستنتج؟1عند تردد الطني  وسجلها في الجدو     CXو  LX تياحسب قيم  .12
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 في حالة الطني   مافا ت حة؟ Zاحسب قيمة الممان ة الكلية للدارا    .11
fr الطني  م  ال  قة:احسب تردد   .13 =

1

2π.√L.C
       [HZ]    1وسجلها في الجدو) 

 حسوبة لتردد الطني   مافا ت حة؟قار  بي  القيمة المقاسة والم  .14
 .عند ك  تردد .. مافا تستنتج؟ Rوقيمة المقاومة المادية  Z الممان ة تيقار  بي  قيم  .15
 

 
 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند  2

والتثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثثثير  لثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثثثب الجتياو  1
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  3

 م
 الخطوات

 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

.الدارا تو ي   .2      

    جراء القياسات المطلوبة.إ  .1

    الحسابات وتطبيم القواني  الخا ة بالدارا.جراء إ  .3

    تشغي  الدارا بحالة طني .  .4

    حساب تردد الطني .  .5
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 /2بطاقة التمرين العملي رقم /

 ساعة 8 الوم  LX- Rبنا  دارة تيار متناوب تفرعية  اسم التمري 

 :األ داف األدائية للتمرين
                                                                                                                    يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات علح ر : 

 يو   الدارا. -
 يو   رجهوا القياس. -
 يجر  القياسات. -
 م  ميل  التيارات. I يحسب التيار الكلي  -
 يحسب الممان ة الكلية للدارا -

 :الال مة  مستل مات األدا ( المواد واألدوات والتجهي ات

 .15V-50HZمنب  تغفية تيار متناوب  .2
 .R = 330 [Ω]  مادية  اومةثمق .1
 .L=100mH مل   .3

  ./2عدد/  30V-0تيار متناوب مقياس فولت .4
 /.3عدد/ mA 250-0رمبير تيار متناوب ميلي مقياس  .5
 رس   تو ي . .6

 :معايير األدا 

 تو ي  الدارا حسب المخطط. -
 القياس حسب المخطط. تو ي  رجهوا -
  بط اعجهوا قب  تو ي  التغفية الكهربا ية. -
 .قياس التيارات -
 حساب التيار الكلي. -
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 خطوات العمط:
 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
1.  

   الدارا كما في 
 (32-4الشك  
   

 
 (32-4لشك   ا

 U = 15 [Vعلح القيمة  التوتر ا بط   .3
 Sالقاط ة الدارا بوساطة رغلم   .2

 (2وسجلها في الجدو    XLI Iو  RI التيارات قس قيم   .5
 (2في الجدو    اوسجلهالكلي للدارا  التوتر ةقس قيم  .6
𝑋𝐿م  ال  قة:  LXاحسب قيمة المفاعلة التحري ية   .7 = 2𝜋. 𝑓. 𝐿  

 (2وسجلها في الجدو   

 ال يم المحسوبة   .8
U[V] ]A[  I ]A[ XLI ]A[ RI 

    

 ال يم الم اسة

𝒛 =
𝑼

𝑰
[Ω] I = √𝐼𝑅

2 + 𝐼𝑋𝐿
2 [A] 𝑋𝐿 = 2𝜋. 𝑓. 𝐿 [Ω] 

     
Iالكلي م  ال  قة:  التياراحسب قيمة   .9 = √𝐼𝑅

2 + 𝐼𝑋𝐿
2 [A] 2في الجدو    اوسجله) 

𝑍احسب قيمة الممان ة الكلية للدارا م  ال  قة    .10 =
𝑈

𝐼
[Ω]   2وسجلها في الجدو  
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 المحسوبة والمقاسة ... مافا تستنتج؟الكلي  التيار قار  بي  قيمة   .11
 اجم  التيارات جم ات جبريات وقارنها م  التيار الكلي  مافا تستنتج؟.   .12

 
 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -2

والتثثثثثثثثثي و الثثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثثير  لثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثثب الجتياو   -1
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".إفا كانت لنا  خطوا ال يمك  تطبيقها ف   إشارا "  -3

 م
 الخطوات

 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    .الدارا تو ي   .2

    .Iوالتيار الكلي  LIو  R Iقياس التيارات   .1

    التيار الكلي للدارا. حساب  .3

    التوتر الكلي.قياس   .2

    .LX التحري يةة لالمفاعحساب   .5

.  للدارة حساب الممان ة الكلية  .6     
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 /5بطاقة التمرين العملي رقم /
 ساعة 8 الوم  CX- R بنا  دارة تيار متناوب تفرعية  اسم التمري 

 األ داف األدائية للتمرين:

 يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات علح ر :  

 الدارا.يو    -
 يو   رجهوا القياس. -
 يجر  القياسات. -
 .I يحسب التيار الكلي  -
 يحسب الممان ة الكلية للدارا. -

 :المواد واألدوات والتجهي ات الال مة  مستل مات األدا (

 .15V-50HZمنب  تغفية تيار متناوب  .2
 .R = 330 [Ω]  مادية  اومةثمق .1
 .C=2,2 [μF] مل   .3

  ./2عدد/  30V-0تيار متناوب مقياس فولت .4
 /.3عدد/ mA 250-0رمبير تيار متناوب ميلي مقياس  .5
 رس   تو ي . .6

 معايير األدا :
 اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط. -
 تو ي  الدارا حسب المخطط. -
 تو ي  رجهوا القياس حسب المخطط. -
 . Iو  CI و RI قياس التيارات -

 حساب الممان ة الكلية للدارا. -
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 خطوات العمط:
 الرسومات التوليحية الخطوات والن اط الحاكمة

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
1.  

 (31-4    الدارا كما في الشك 

 
 خ   (31-4الشك               

 U = 15 [Vعلح القيمة  التوتر ا بط   .3
 Sالقاط ة الدارا بوساطة رغلم   .4

 (2وسجلها في الجدو    CXI Iو  RI التيارات قس قيم   .5
 (2وسجله في الجدو   الكلي للدارا  التوتر ةقس قيم  .6
𝑋𝐶م  ال  قة:  CX الس ويةاحسب قيمة المفاعلة   .7 =

1

2𝜋.𝑓.𝐶
  

 (2وسجلها في الجدو   

 ال يم المحسوبة   .8
U[V] ]A[  I ]A[ XLI ]A[ RI 

    

 ال يم الم اسة

𝒛 =
𝑼

𝑰
[Ω] I = √𝐼𝑅

2 + 𝐼𝑋𝐿
2 [A] 𝑋𝐶 =

1

2𝜋.𝑓.𝐶
 [Ω] 

     
Iالكلي م  ال  قة:  التياراحسب قيمة   .9 = √𝐼𝑅

2 + 𝐼𝑋𝐶
2 [A]    2وسجله في الجدو) 

𝑍احسب قيمة الممان ة الكلية للدارا م  ال  قة    .21 =
𝑈

𝐼
[Ω]   2وسجلها في الجدو  
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 المحسوبة والمقاسة ... مافا تستنتج؟الكلي  التيار قار  بي  قيمة   .22
 اجم  التيارات جم ات جبريات وقارنها م  التيار الكلي  مافا تستنتج؟.   .21

  
 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -4

والتثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثثثير  لثثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثثثب الجتياو   -5
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".تطبيقها ف   إشارا " إفا كانت لنا  خطوا ال يمك   -6

 الخطوات م
 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

    .الدارا تو ي   .2

    .Iوالتيار الكلي  LIو  R Iقياس التيارات   .1

    التيار الكلي للدارا. حساب  .3

    قياس التوتر الكلي.  .4

    .CX الس ويةة لحساب المفاع  .5

.  للدارة حساب الممان ة الكلية  .6     
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 /6بطاقة التمرين العملي رقم /
  LX - CX - Rبنا  دارة تيار متناوب تفرعية  اسم التمري 

 

 ساعة 8 الوم 

 :األ داف األدائية للتمرين
                                                                                                              يجب ر  ي ب  المتدرب قادرات علح ر :

 يو   الدارا. -
 يو   رجهوا القياس. -

 يجر  القياسات. -
 يحسب المقاومة الةالرية. -
 يرسم ميل  التيارات. -
 يحسب التيار الكلي للدارا. -

 :والتجهي ات  مستل مات األدا (المواد واألدوات 

 .15V-50HZمنب  تغفية تيار متناوب  .2

 .مولد ترددات منخف ة .1
 .R = 330 [Ω]  مادية  اومةثمق .3
 .L=100mH مل   .4

 C = 47 [μF].مكي   .5
  ./2عدد/  30V-0تيار متناوب مقياس فولت .6
 /.4عدد/ mA 250-0رمبير تيار متناوب ميلي مقياس  .7
 رس   تو ي . .8

 :معايير األدا 
 اختيار عنا ر الدارا ورجهوتها حسب المخطط. -
 تو ي  الدارا حسب المخطط. -
 تو ي  رجهوا القياس حسب المخطط. -
  بط اعجهوا قب  تو ي  التغفية الكهربا ية. -
 .CIو  CIو  RI و  Iالتياراتقياس  -



 

 

 الكهربائية ة التقنيات مهنل                                                167/ الصف األول الثانوي المهني الصناعي      2أسس الكهرباء /

 

 حساب ممان ة الدارا. -
 حساب التيار الكلي. -

 خطوات العمط:

 الرسومات التوليحية الحاكمةالخطوات والن اط 

 مستلومات التجربة  ح  ر  .2
   الدارا كما في   .1

 (34-4الشك   
 

 
 (34-4الشك   

 U = 15 [Vعلح القيمة  التوتر ا بط   .3
 Sالقاط ة الدارا بوساطة رغلم   .4

 (2وسجلها في الجدو    R, ICX, IXLI  I التياراتقس قيم   .5
 (1الجدوط    .6

 ال يم الم اسة
I[A] U  [V] ]A[ XCI ]A[ XLI ]A[ RI 

     

 ال يم المحسوبة
𝐳 =

𝐔

𝐈
[Ω] Z[Ω] XC[Ω] X𝐿 [Ω] U [V] 

       
 (2في الجدو    اوسجلهالكلي للدارا  التوتر ةقس قيم  .7
𝑋𝐶م  ال  قة:  CXاحسب قيمة المفاعلة التحري ية   .8 =

1

2𝜋.𝑓.𝐶
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 (2وسجلها في الجدو   

𝑋𝐿م  ال  قة:  CXاحسب قيمة المفاعلة التحري ية   .9 = 2𝜋. 𝑓. 𝐿  
 (2وسجلها في الجدو   

Iالكلي م  ال  قة:  التياراحسب قيمة   .21 = √𝐼𝑅
2 + (𝐼𝑋𝐿

2 − 𝐼𝑋𝐶

2 )[V]   وسجله في الجدو
 2) 

𝑍احسب قيمة الممان ة الكلية للدارا م  ال  قة    .22 =
U

I
[Ω]   2وسجلها في الجدو  

 المحسوبة والمقاسة ... مافا تستنتج؟ التيار قار  بي  قيمة   .21
 منب  التغفية بمولد ترددات إستبد    .23
 الدارا رغلم   .24
 المفاعلة التحري ية والس وية تياراالتردد حتح يتساوى ر غي    .25
 (1سج  قيمة تردد الطني  في لفل الحالة في الجدو    .26
 (1الجدو  في  XCIو  XLI التيار   قيمتيسج  .27
  (1في الجدو   RI التيارسج  قيمة   .28
 (1في الجدو   عند تردد الطني  سج  قيمة التيار الكلي   .29
 (2الجدوط    .11

 ال يم المحسوبة

 ال يم الم اسة

 ال يم الم اسة

 
]Zfr [H Z[Ω] [Ω]CX [Ω]LX I [A] [V]XCI [V]XLI [V]RI fr 

]Z[H 
          

 ( ...مافا تستنتج؟1عند تردد الطني  وسجلها في الجدو     CXو  LX تياحسب قيم  .12
 في حالة الطني   مافا ت حة؟ Zاحسب قيمة الممان ة الكلية للدارا    .11
fr احسب تردد الطني  م  ال  قة:  .13 =

1

2π.√L.C
       [HZ]    1وسجلها في الجدو) 

 حسوبة لتردد الطني   مافا ت حة؟قار  بي  القيمة المقاسة والم  .14
 .عند ك  تردد .. مافا تستنتج؟ Rالمقاومة المادية و  Z الممان ة تيقار  بي  قيم  .15
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 .تنفيف  ال م استخدم دلي  تقييم اعداء لفا كدلي  إرشاد  عند   -2

والتثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثواردا جميثثثثثثثثثث  الخطثثثثثثثثثثوات تنشثثثثثثثثثثير  لثثثثثثثثثثفا التمثثثثثثثثثثري   بنجثثثثثثثثثثاح   يجثثثثثثثثثثب الجتياو   -1
 بكلمة " ن م " تم تطبيقها

 × ".يمك  تطبيقها ف   إشارا " إفا كانت لنا  خطوا ال  -3

 الخطوات م
 

 ن م
 

 ال
 

غير قابلة 
 للتطبيم

 

.الدارا تو ي   .2      

    اجراء القياسات المطلوبة.  .1

    اجراء الحسابات وتطبيم القواني  الخا ة بالدارا.  .3

    تشغي  الدارا بحالة طني .  .4

    حساب تردد الطني .  .5
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  ΩR=1K  = 10 mHLX  50HZ U=15V( 36-4في الدارا المبينة بالشك   روالت: 

 المطلوب:و 
 تو ي  الدارا ورجهوا القياس  .2

 Uو  XLUو  RU التوتراتقيم  قياس .1
 ب التوتر الكلياحسالتوترات و رسم ميل   .3
 ب عام  االستطاعةاحس .4
  C= 2,2[μF] بوجود المكي  الدارا رعد و    .5
 نفسها عد الخطوات السابقةر .6
 اج   الدارا بحالة طني  .7

 احسب تردد الطني . .8

   ΩR=1K  =10mHLX C=2,2[μF]( 37-4فثثثثثثثثثثي الثثثثثثثثثثدارا المبينثثثثثثثثثثة بالشثثثثثثثثثثك   يانيثثثثثثثثثثات: 
U=15V 50HZ :والمطلوب 

 الدارا ورجهوا القياس المناسبة.   و  .2

 والتيار الكلي للدارا.ياس تيارات الفروع ق .1

رسثثثثم ميلثثثث  التيثثثثارات وحسثثثثاب  .3
 التيار الكلي.

احسثثثثثثثثثثثثثب الممان ثثثثثثثثثثثثثة الكليثثثثثثثثثثثثثة  .4
 للدارا.

 اج   الدارا بحالة طني . .5

 احسب تردد الطني .  .6

  

 للوحدةاالختبار العملي 

 بنا  دارات التيار المتناوب اسم االختبار
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 :المواد واألدوات والتجهي ات

 U=15V /50HZمنب  تغفية تيار متناوب  .2
 مولد ترددات منخف ة .1
 R = 100[Ω]مقاومة مادية  .3
 C=2,2[µF] مكي  .4
   L=10mHمل   .5
 /4عدد /تيار متناوب  مقياس امبير .6
 / 4مقياس فولت عدد/ .7
 رس   تو ي  .8

 :إرشادات للطالب
 

 ساعة/  1الوم  ال وم ينجاو االختبار :  
 

 سيتم تقييم اعداء في  وء الم ايير اآلتية إرشادات للطالب

 
  درجة 25  تو ي  الدارا التسلسلية ورجهوا القياس 
  درجة 35 رخف القراءات واجراء الحسابات المطلوبة 
  درجة 25  تو ي  الدارا التفرعية ورجهوا القياس 

  درجة 35 رخف القراءات واجراء الحسابات المطلوبة 
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 المصطلح ةي الل)ة االنكلي ية المصطلح ةي الل)ة العربية

 Active power استطاعة ف لية

 Alternating current تيار متناوب

 Ampere امبير

 Angular Velocity سرعة واوية

 Apparent  power استطاعة ةالرية

 Condenser -capacitor مكي  كهربا ي

 Effective value القيمة الف الة 

 Electric current تيار كهربا ي

 Electric reactive power استطاعة رد ف لية

 Electric resistance مقاومة كهربا ية

 Energy طاقة

 Farad فاراد

 Frequency تردد

 Henry لنر 

 Hertz لرتو

 Inductance مل 

 Kilowatt كيلو واط

 Ohm روم

 Weber ويبر

 Intruduction مقاومة تحري ية  مفاعلة تحري ية(
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 Magnetic flux density كيافة التدفم المغناطيسي  

 Magnetic field المغناطيسيالمجا  

 Horseshoe magnet مغناطيس ن و 

 Permanent magnet مغناطيس دا م

 Electromagnet مغناطيس كهربا ي

 Capacitive reactance  مفاعلة س وية( مقاومة س وية

 Ohmic resistance مقاومة اومية

 Magnetic materials مواد مغناطيسية

 Voltage drop التوترلبوط 

 wattmeter مقياس واط

 Ohm,s law قانو  اوم

 

 Peak value of alternating current القيمة ال ةمح للتيار المتناوب

 Power استطاعة

 Power factor عام  االستطاعة

 Self induction التحريض الفاتي

 Sinusoidal current تيار جيبي

 Switch مفتاح تشغي  كهربا ي

 Transformer كهربا يمحو  

 Velocity السرعة

 Voltage difference فرم جهد كهربا ي

 Watt واط

 Faraday‘s  law قانو  فارادا 
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 المؤلف المرجع

سثثثثثثثثثثثثس الكهربثثثثثثثثثثثثاء لمهنثثثثثثثثثثثثة التقنيثثثثثثثثثثثثات  ركتثثثثثثثثثثثثاب 
 االكهربا ية  ال   اعو  اليانو (

 وزارة التربية السورية

الكهربثثثثثثثثثثثاء سثثثثثثثثثثثس تثثثثثثثثثثثدريبات عمليثثثثثثثثثثثة ر كتثثثثثثثثثثثاب
لمهنثثثثثثثثثثثثثثثثة التقنيثثثثثثثثثثثثثثثثات االكهربا يثثثثثثثثثثثثثثثثة  ال ثثثثثثثثثثثثثثثث  

 اعو  اليانو (

Alternating current 

 مواق  انترنت
http://www.pcde.edu.pc 

http://www.edd..tvte.gov.sa 

  (يثثثثثثثثثثثثانيالجثثثثثثثثثثثثوء  الكتثثثثثثثثثثثثاب اسثثثثثثثثثثثثس الكهربثثثثثثثثثثثثاء 
 سنة رولح م هد  ناعي

السوريةوزارة التربية   

كتاب ال لوم ال ناعية لل   اليال  اليانو  
 مهنة الكهرباء

 وزارة التربية السورية

كتاب التدريبات ال ملية لل   اليال  اليانو  
 مهنة الكهرباء

 وزارة التربية السورية

 تأليف: روبرت أرنولد تكنولوجيا الكهرباء

 تأليف: كاساتكين مبادئ الهندسة الكهربا ية

 تأليف: جون هندمارش الكهربا ية وتطبيقاتها المكا  

 
  

http://www.pcde.edu.pc/
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