
 1 4/  

 

 

 

 

I.  تقديم املهتج

.إلى المحطاث اإلذاعيتفهى يمكننا من االستماع  استعماال اليىماألجهزة الكهزبائيت  أكثزمن  المذياعيعتبز   

.بالمقبس عن وصله تشغيله بىاسطت البطارياث عىضا و بهالتنقل  إمكانيتخاصياث من   

II. اخلصائص الكهزبائية للمذياع: اجلزء األول 

 أجب خبطأ أً صٌاب 

g  طاقت كهشبائُت إنًتحىل انبطاسَت انطاقت انشًسُت. 

g  عُذيا تكىٌ انذاسة انكهشبائُت يفتىحت انًزَاعَشتغم. 

g  نها َفس انخصائص انكهشبائُت انًزَاعفٍ  انكهشبائُتكم انًكىَاث. 

g يقاوو كشبىٍَ استعًالوقع  انًزَاع نتحكى فٍ صىث. 

g  ٌعهً عُصش حًاَت انًزَاعَحتى. 

   هُ ًظَفْ البطارٍْ؟ ما 

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

 ؟الصوريّهُ ًظَفْ  ما 

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

III.  دارة الصمام املشع: الثانياجلزء 

  صمام مشعَىجذ  صس تغُش انًىجاثعُذ تذوَش 

 .واضحت إراعُتوجىد يىجت  إنًضىئُت تشُش  إشاسةَصذس  

  طهب يٍ تاليُز انسُت انسابعت اَجاص داسة كهشبائُت

 .نتعشف عهً بعض خصائصه انكهشبائُت نهزا انصًاو انًشع 

   مقاوم كسبىوي ,صمام مشع ,قاطعت ,صهيسة ,مصدز تغريت: انعُاصش انتانُت  اختُاسوقع. 

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

 

 

 الوشعلصوام ا

 الوىجاثسر تغيز 

:العدد املسند  
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 .(K) و انكاتىد (A) نهصًاو انًشع قطبٍُ االَىد

  (مٌجب –صالب )امته اجلنلتان مبا ٍناصب. 

 .انبطاسَت ...............................................ــــبَىصم االَىد 

 . انبطاسَت...............................................ــــبانكاتىد َىصم 

  ٍْ؟ هل ٍضُء الصناو املشع عند تغري ًصل قطبَى بالبطار

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

 
  انًقاوو انكشبىٍَ استعًالنتخفُض شذة انتُاس انكهشبائٍ تى R1  . 

    

   قزأ قَنْ املقاًو الكوزبائُ اR1 األحشمْ ألٌانً  باصتعنال جدًل رمٌس األلٌان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قيوتهتغيز الوقاوم السابق بوقاوم تن . R2 

 

 األحشمْ ألٌانً  باصتعنال جدًل رمٌس األلٌان حدد ألٌان أحشمْ هذا املقاًو. 
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𝑹𝟐 = 𝟒𝟕𝟎𝟎 Ω ± 𝟏% 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

الحصام 
 السابع

الحصام  الحصام الثالث
 الثاوي

الحصام 
 األول

 اللىن

 أســـىد 0 0  1 

٪1±  بـــــىي 1 1 10 

٪2±  أحـــمس 2 2 100=  102 

 103  = 1000 =1K 3 3 بستــقالي 

 104  = 10000 =10K 4 4 أصــفس 

 105  = 100000 =100K 5 5 أخــضس 

 106  = 1000000 =1M 6 6 أشزق 

 107   = 10000000 =10M 7 7 بىفسجي 

 زمادي 8 8  

 ابيض 9 9  

٪5±  ذهــبي   0,1 

٪10±  فـضي   0,01 

٪20±  بال لىن    

 

R1=…………………………………………..… 

    =………………………………….………… 

 

 

    
       

   

 

R1 

......../1 

......../1 

......../2 

......../2 



 3 4/  

  هختلفتإضاءة الصوام الوشع جزب التالهيذ ثالث هقاوهاث بقين لتعذيل.  

 

 

 

  أخرت املقاًو املناصب (R4ًا R3ًا R2) ُ؟لتخفَض أكرب لشدّ التَار الكوزبائ  

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

  ؟علل جٌابك   

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

  َستعًم انجذول انتانٍ أخشي إنًنتحىَم قًُت انًقاوو يٍ وحذة. 

 

أمته املعادالت مضتعنال اجلدًل.  

𝑚Ω……. 1المعادلت  = 4.2Ω      

………       2المعادلت  .  𝑀Ω = 98500 Ω+ 14.5 KΩ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. أجهزة قيس التيار الكهزبائي              

   الصمام المشع قطبي بيه خصائص انتُاس انكهشبائٍقُس  انتاليُزأساد أحذ  بأخشبعذ تغُُش انًقاوو. 

   َْ(التٌاسِ   –االمبريمرت  –الفٌلطنرت  –التضلضل )  مبا ٍناصب من هذي العبارات امته اجلنل التال 

 

g  ٍفٍ انذاسة  ...............................ــــبو َشكب ...............................جهاص َستعًمنقُس قًُت انجهذ انكهشبائ

g  ٍفٍ انذاسة ...............................ــــبو َشكب  ...............................جهاص َستعًمنقُس قًُت انتُاس انكهشبائ      

 
𝑹𝟑 = 𝟏𝟒𝟓𝟎 Ω ± 𝟓% 

 
𝑹𝟐 = 𝟒𝟕𝟎𝟎 Ω ± 𝟏% 

 
𝑹𝟒 = 𝟏𝟑𝟑 Ω ± 𝟐𝟎% 

μΩmΩΩKΩMΩ

 

1انًعادنت   

2انًعادنت   
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 ّإدراج مع  الكوزبائَْ أمته ربط هذي الدار: 

 الوقاوم الكزبىني بيجهاس الفىلطوتز بين قط .

 جهاس األهبيزهتز داخل الذارة .   
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