
 

 

 تمارين التيار الكهربائي
www.svt-assilah.com  

 
 :1تمرين 

 
10-خالل مدة زمنية تتراوح بين  I=200kAخالل حدوث عاصفة يمكن أن ينتج تيار كهربائي شدته 

s4  وs2-10 . 
 . s2-10ثم خالل  s4-10خالل حدد كمية الكهرباء التي تحملها العاصفة  -1
 . s4-10، أوجد عدد اإللكترونات المنتقلة خالل اذا اعتبرنا العاصفة ناتجة عن انتقال الكترونات  -2

 C19-e=1,6.10نعطي : 
 

 :2تمرين 
 

هل  -C8-10-q= 1حنة كهرباء قيمتها شحك قضيب من البلسان بفرو قط ، تظهر عليه  رعلى إث
 زيادة أو نقصان في عدد إلكترونات القضيب ؟سبب اإلحتكاك 

 أحسب عدد هذه اإللكترونات . -2
 ماذا وقع لفرو القط ؟ علل جوابك . -3
 

 :3تمرين 
 

𝑡∆بائي في دارة خالل المدة ريمر تيار كه = 100𝑠 . 
أحسب  -12212هو  𝑡∆علما أن عدد اإللكترونات الذي يخترق مقطع الفرع الرئيسي خالل المدة 

 .شدة التيار الكهربائي المار في الفرع الرئيسي 
، علما أن سرعة اإللكترون هي :  𝑡∆أحسب المسافة التي يقطعها كل إلكترون خالل المدة  -2

V=0,5mm . 
 C19-e=1,6.10نعطي : 

 

 :4تمرين 
 

يته بعمود يمكنه أن يمنح كمية قصوية عند تغذ I=30mAمصباح جيب يمر فيه تيار كهربائي شدته 
 . Q=84Cمن الكهرباء 

 تغال العمود .شأحسب المدة الزمنية ال
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 : 5تمرين 
 

 . I=30mAيمر في موصل تيار شدته 
 مقطع من الموصل خالل عشر دقائق .أحسب كمية الكهرباء التي تجتاز  -1
 استنتج عدد حملة الشحن الكهربائية التي تجتاز الموصل خالل نفس المدة . -2
 

 : 6تمرين 
 

 خالل دقيقة واحدة في موصل . A3-I=10يمر تيار كهربائي شدته 
الموصل خالل هذه المدة . مقطع هذا  أحسب كمية الكهرباء وعدد اإللكترونات التي تمر عبر

 C19-e=1,6.10نعطي : 
 

 :7تمرين 
 

 في دارة يمر فيها تيار كهربائي .يمثل الشكل أسفله ميناء أمبير متر مركب 
 .1A;0,5A;0,3Aيحتوي األمبيرمتر على ثالثة عيارات : 

أحسب شدة التيار  42، فنالحظ أن إبرة األمبيرمتر تتوقف أمام التدريجة  0,5Aنستعمل العيار  -1
 الكهربائي .

وتحتفظ بالقيمة السابقة عند تغيير العيار إمأل تبقى ثابتة  Iعلما أن شدة التيار الكهربائي -2
 الجدول التالي :

 

 1A 0,5A 0,3A العيار

  42  التدريجة

    شدة التيار

 ؟ Iما هو العيار األنسب لحساب الشدة  -3
 

 :8تمرين 
 

 . 0,1A   ،0,3    ،1A     ،3Aيحتوي أمبير متر على أربعة عيارات : 
 32برة الجهاز أمام التدريجة ار يمر في دارة كهربائية فتتوقف إلقياس شدة تي 3Aنستعمل العيار 

 . 100-0من السلم 
 أوجد قيمة شدة التيار الكهربائي . -1
 الشدة ؟األخرى لقياس هذه هل يمكن استعمال العيارات   -2
 . 1,5أحسب دقة القياس عند استعمال كل عيار علما أن فئة الجهاز هي  -3
 هو أحسن عيار ليكون القياس أكثر دقة ؟ ما
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 :9تمرين 
 

 هربائية .لى منحى التيارات الكدارة التالية ، حيث األسهم تشير إنعتبر ال
 . Dو  A   ،B  ،Cباستعمال قانون العقد في النقط 

 . i=2A    ،=1A1i   ،=0,5A4iنعطي : 

 
 

 : 12تمرين 
 

 للتيارات المعروفة .نعتبر الدارة أسفله حيث تشير األسهم الى المنحى اإلصطالحي 
 . 10A1i   ،=2A2i    ،=2A5i   ،=6A 7i=:  علما أن :

 . وأتمم منحى التيارات الغير ممثلة في الشكل .8iو    3i   ،4i   ،6iأحسب الشدات : 
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