
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق المستوى الخامس في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/physics                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد المستوى الخامس في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                   

 

                  https://www.almanahj.com/sa/physics1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ المستوى الخامس اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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    .االجهزة الكهربائيةمعرفة كيفية عمل الدوائر الكهربائية على فهم وظيفة العدد الذي ال يحصى من بداءا بالمصابيح الكهربائية و حتى افران الميكروويف و الحواسيب .ستساعدك تعد الدوائر الكهربائية اساس عمل االجهزة الكهربائية جميعها فيزيائية ال صغيرتي                     
 ........................................  وجة المقارنة  ...................................... 

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

 

 ..........................................  التعريف  
 .......................................... 

 
 
 
 
 
 

 دائرة توصيل على........ 

نوع التوصيل في  
 الدائرة  

 
 
 
 
 
 

 دائرة توصيل على ............. 
المقاومة المكافئة   ..................... 

 لمجموع مقاومات 
 ...................... 

 ......................  التيار الكهربائي  ..................... 
           
 
 
  . الكهربائية  كمل ما بدانه عن تطبيقات الدوائرف نسوفيزيائية ال صغيرتي     

 دائرة القصر 
تحدث عند تّكون دائرة كهربائية ............................  

 مما يجعل التيار ................. 
وهذا يحدث بسبب التوصيل علي .................... فكلما  

 زادت األجهزة التي شغلناها فإن  
المقاومة المكافئة ........... وبالتالي .......... التيار في  

 األسالك  
وينتج هذا التيار ................. كافية لصهر المادة  

العازلة لألسالك فيؤدي تالمس األسالك وحدوث دائرة  

 

   3المادة : فيزياء

 اسم المجموعة : 

 الية التنفيذ: جماعي 

 دقائق  5الزمن :  

 ورقة العمل 

(19) 
 الدوائر الكهربائية البسيطة 

 اكملي الفراغات التالية بما يناسبها.
مصدر جهد بالمقدار المطلوب من بطارية ذات جهد كبير و يستخدم  .......................هو عبارة عن دائرة توال تستخدم النتاج -1

 عادة بوصفه مجسا حساسا كما في المقاومات الضوئية
 التيار متساو في جميع اجزاء دائرة ................  -2
 تتكون الدائرة .............من توصيالت على التوازي و التوالي معا .   -3
 دائرة مركبة خطوات حل مسالة تحتوى على -4

 أ/ يختزل أي تفرع توازي الى مقاومة مكافئة
  ب/ ثم تختزل أي مقاومة على التوالي الى مقاومة مكافئة واحدة

 او في جميع اجزاء دائرة ......................... الهبوط في الجهد متس -3
و ذلك تكون تمديدات اسالك الكهرباء في المنازل على التوازي و ليس على التوالي  -4

 ..................بسبب.........................................................................................................................
 من ادوات الحماية و السالمة في الدوائر الكهربائية. -5

 .......................و.................................................. ................................و....................
 قاطع التفريغ االرضي الخاطئ يعمل على ............. الدائرة الكهربائية -6

   3المادة : فيزياء

 اسم المجموعة : 

 التنفيذ: جماعي الية 

 دقائق  5الزمن :  

 ورقة العمل 

(20) 

 تطبيقات الدوائر الكهربائية 



  صر قد تحدث ............. ق
 قاطع التفريغ األرضي الخاطئ  قاطع الدائرة الكهربائي   المنصهر   وجه المقارنة 

 الجهاز
 
 

  

  متى يعمل  
   

  كيف يعمل 
   

  إذا لم تعمل فتسبب  
   

 
 الفولتمتر  األميتر   

 
 الرسم 

 
 
 
 
 
 

 

 

طريقة توصيله في  
   الدائرة  

   استخدامه  
     )مقاومته(تركيبه

   السبب  

 


