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 ُمَحمَّّد َأْحَمّد َعْبُداْلَباِرْي

 علوم أوراق العمل
وزارة الرتبية والتعليم سابع

 
مدرسة اإلدريسي للتعليم األساسي   ح

 

منطقة دبي التعليمية
 

 احلسابات الكهربائية
 ربط مدرس أملاني ُيدعى جورج أوم العالقة بني شدة التيار وفرق اجلهد الناجتة عنه لسلك فلزي

 فوجد العالقة كما هو مبني بالشكل املقابل 

 التيار تكون ثابتة للجسم الواحدوجد أوم أن حاصل قسمة فرق اجلهد على شدة 

 ( R) ورمز هلا بالرمز " املقاومة " و مسى حاصل القسمة هذا  

           
 

 
   V = I x Rأو     

 عند بقاء فرق اجلهد ثابتا و تغيري املقاومة وقياس شدة التيار مع كل تغيري

  بلتكون كما بالشكل املقا ةأن العالقة بني شدة التيار واملقاوم نالحظ

 (  I) عند أي نقطة مع قيمة شدة التيار( R) عند ضرب قيمة املقاومة 

 ( V) املقابلة حنصل على فرق اجلهد

 

 

 

 

  

 ؟ 2Ωواملقاومة   0.2Aإذا كانت شدة التيار  احسب فرق اجلهد (1
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  0.5Aاحسب فرق اجلهد الالزم كي تكون شدة التيار  20Ωمقاومة جسم  (2
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 القدرة الكهربائية

 املستخدمة يف املنزل حتول الطاقة الكهربائية إىل صور أخرى من الطاقة األجهزة

 معدل تغري الطاقة الكهربائية إىل أي صورة أخرى :القدرة الكهربائية

 حساب القدرة

          P = V x Iشدة التيار    xفرق اجلهد  =القدرة                   

  ( W )تقاس القدرة الكهربائية بوحدة الواط 

 أن نالحظ(  100W) واآلخر مكتوب عليه (  60W) عند املقارنة بني مصباحني أحدها مكتوب عليه 

 قدرة املصباح الثاني أكرب على حتويل الطاقة الكهربائية إىل طاقة ضوئية فيكون مضيء أكثر من األول

 .…      kW = 1000W(     kW) نستخدم يف األجهزة ذات القدرات العالية وحدة الكيلو واط 

 ترشيد استهالك الطاقة

 بائية املستهلكة فيمكن استخدام مروحة استخدام األجهزة ذات القدرة املنخفضة يوفر كمية الطاقة الكهر

 بداًل من املكيف أو إطفاء املصابيح يف حال عدم احلاجة إلضاءتها

 ؟ 5Aو شدة التيار  110Vما مقدار قدرة مصباح كهربائي  إذا كان فرق اجلهد املطبق عليه  (3
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 ؟ 2Ωواملقاومة  2Aقيمة فرق اجلهد إذا كانت شدة التيار  ما

V= I x R 

V = 2A  x  2Ω = 4 V 

 :مثال

ما مقدار قدرة مصباح كهربائي  إذا 

و  220Vكان فرق اجلهد املطبق عليه 

 ؟ 0.5Aشدة التيار 

P = V x I  

P =220 V x 0.5 A = 110 W  

  فما قيمة فرق اجلهد؟  9A،إذا كانت شدة التيار  4Ωمقاومة جسم 

V= I x R  

V = 9A  x 4Ω = 36ν  

 


