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 تغُ هللا اٌشزّٓ اٌشزٍُ

 ذطثٍك لأْٛ اَٚ   

َ عٍٍّا :- اٌٙذف  ذسمٍك لأْٛ اٚ

شٚس اٌشسٕح اٌىٙشتائٍح :- اٌرٍاس عادٌح اٌضٍِٕح ٌّ    أْأي٘ٛ اٌّ

   I=
𝑑𝑄

𝑑𝑇
 

َ ٌٕمً اٌشسٕاخ اٌىٙشتائٍح :- فشق اٌدٙذ ْ                                 أي٘ٛ عثاسج عٓ ِمذاس اٌشغً أالص  أ

R→V=I*R V∝  

ٌرٕاعة Rزٍث     ثاتد ا

 :-أدٚاخ اٌردشتح 

ٌٍدٙذ                  -1   ِصذس 

 ِماِٚاخ -2

 

 أعالن ذٛصًٍ        -3

ٌرٍاس     -4  أٍِرٍش ٌمٍاط ا
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     فٍرٛاٍِرٍش ٌمٍاط اٌدٙذ -5

 :- خطٛاخ اٌردشتح 

 :-أٚال فً اٌرٛصًٍ عٍى اٌرٛاًٌ

ٌرٛاصي  ٌرٛاًٌ ٚاٌفٍرٛ اٍِرٍش عٍى ا ٔمَٛ ترٛصًٍ وال ِٓ ِصذس اٌدٙذ عٍى ا

ٌرٛاًٌ وّا ٌٛضسٗ اٌشىً  ٍِرٍش عٍى ا  ٚاأل

 

ٍِرٍش  ثُ ٔدعً ِؤ شش أٌفٍرٛأٍِرٍش اٌزي ٌمٍظ اٌدٙذ عٍى اٌفٌٛد ٚٔدعً ِؤشش أأل

ٌٍمشاءج  فً  ًٍ أِثٍش ثُ ٔٛصً ِصذس اٌدٙذ ٕٚٔظش  ٌرٍاس عٍى اٌّ اٌزي ٌمٍظ شذج ا

عًّ  ٌراًٌ ٌٛضر تعض اٌمشاءاخ فً اٌّ  خٙاصي اٌمٍاط ٚاٌدذٚي ا

 فً ِصذس اٌدٙذ عٕذ Vلٍاط  mA Iلٍاط

3.14 1.65 2 

4.48 2.52 3 

5.48 3.27 4 

7.18 4.03 5 

8.55 4.82 6 

10.13 5.66 7 
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  ثأٍا ذٛصًٍ ِماِٚرٍٓ عٍى اٌرٛاًٌ

ٌراًٌ   :- وّا ٌٛضسٗ اٌشىً ا

 

عًّ ٌرً لّٕا تٙا فً اٌّ ٌردشتح ا ٌراًٌ ٌٛضر لٍُ ا  اٌدذٚي ا

 عٕذ إٌمطح فً اٌّصذس Vاٌدٙذ  mAشذج اٌرٍاس ب

1.6 1.9 2 

2.3 2.6 3 

3 3.4 4 

3.7 4.2 5 

4.3 4.9 6 

  ثاٌثا اٌرٛصًٍ عٍى اٌرٛاصي

ٌراًٌ  :-وّا ٌٛضسٗ اٌشىً ا
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عًّ ٌرً لّٕا تٙا فً اٌّ ٌٍردشتح ا ٌراًٌ ٌٛضر اٌمٍُ   :-اٌدذٚي ا

ٌرٍاس تـ صذس  Vاٌدٙذ  mAشذج ا ٌٕمطح فً اٌّ  عٕذ ا

6.3 1.8 2 

9 2.6 3 

11.7 3.3 4 

14.5 4.1 5 

17.3 5 6 
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 أالٔىغاس

 :اٌٙذف ِٓ اٌردشتح 

 ذسمٍك لأْٛ عًٕ عٍٍّا 

 :     اٌذٚاج اٌردشتح 

 (4)دتاتٍظ- 2ٚسلح سعُ             - 1

 لٍُ-5لطعٗ ِٓ اٌضخاج      -3

 فٍٍٓ-6

 :اٌمأْٛ اٌّغرخذَ 

µsinα=µ1sinβ 

ٌٍٙٛاء µزٍث  ٌٍضخاج زٍثµ1 1ٚ= ِعاًِ أالٔىغاس   : ِعاًِ أالٔىغاس 

µ1=sinβ/sinα 

   زاوية الخروجα زاوية الدخول وβو

 

 :طشٌمح عًّ اٌردشتح

ٌرُ ٚضع ٚسلح اٌشعُ عٍى لطعح ِٓ اٌفٍٍٓ ِٚٓ ثُ ٌرُ ٚضع لطعح اٌضخاج عٍى 

سلح ثُ ٌرُ سعُ لطعح اٌضخاج   اٌٛ

سلح  سلح ثُ ٕٔظش ِٓ ازذ اٌدٙاخ ٌمطعح اٌضخاج ٌٚرُ ٚضع اٌذتاتٍظ عٍى اٌٛ فً اٌٛ

تسٍث أٔا وً دتٛط ٌخفً خٍاي اٌذتٛط اَخش ثُ ٔشفع لطعح اٌضخاج ٚدتاتٍظ ٌٚرُ 

إٌصاي خظ تٍٓ وً دتٛط ٚآخش ٚسعُ عّٛدي عٍى ٘زا اٌخظ وّا ٌٛضسٗ اٌشىً 
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ٌراًٌ   :-ا

 

µ=sin26/sin17=14.5 

 :لأْٛ عًٕ

ٌٍٛعظ األٚي فً خٍة صاٌٚح اٌغمٛط ٌغاٚي  طٍك  ٔاذح ضشب ِعاًِ االٔىغاس اٌّ

ٌثأً فً خٍة صاٌٚح االٔىغاس ٔاذح ٌٍٛعظ ا طٍك   .ضشب ِعاًِ االٔىغاس اٌّ

 

ٌٕغثً تٍٓ ٚعطٍٓ  :ِعاًِ االٔىغاس ا

ٌثأً عظ ا عظ األٚي ٚعشعح اٌضٛء فً اٌٛ ٌٕغثح تٍٓ عشعح اٌضٛء فً اٌٛ  ٘ٛ ا
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 اٌعذعاخ

 (إٌّضّح –اٌّدّعح ) :- اٌعذعاخ اٌّسذتح

عظ ٔسٍفح ِٓ األطشاف وّا ٌٛضسٗ اٌشىً  سذتح عٍّىح ِٓ اٌٛ  :-ذىْٛ اٌعذعاخ اٌّ

ٌثؤسي:- اٌٙذف ِٓ اٌردشتح  ٌثعذ ا   إٌداد ا

                                          

ثمٛب  وّا ٌٛضسٗ  :- اٌثعذ اٌثؤسي غافح تٍٓ تؤسج اٌعذعح ٚاٌصسٓ اٌّ ٘ٛ اٌّ

 اٌشىً
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  :-أدٚاخ اٌردشتح

 ِرش- 2عذعح ِسذتح                    - 1

 ِصثاذ-4ِٕضذج                            -3

 زائً- 6خغُ                     -5

 ِشاءٖ                 -7

 :-طشق إٌداد اٌثعذ اٌثؤسي 

 :-اٌطشٌمح اٌّثاششج -1

ٕضذج  ثمٛب ٚاٌعذعح عٍى اٌّ صثاذ اٌىٙشتائً ٚصسٓ اٌّ ٌرُ راٌه  ترثثٍد وال ِٓ اٌّ

ثمٛب  ٌثمة فً اٌصسٓ اٌّ صثاذ فٍّش اٌضٛء ِٓ خالي ا ٌرٛاًٌ ثُ ٔضًء اٌّ عٍى ا

ِٚٓ خالي اٌعذعح  ثُ ٔدعً ِشءاٖ ِٓ خٍف اٌعذعح فٍٕعىظ اٌضٛء ٌٚرُ ذسشٌه 

ٌثعذ  غافح ًٚ٘ عثاسج عٓ ا شاءٖ زرى ذظٙش أٚضر صٛسج عٕذ راٌه ٔمٍظ اٌّ اٌّ

ٌثؤسي  ا

ٌراًٌ   :-وّا ذٛضسٗ اٌشىً ا
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 (:-تٛخٛد اٌسائً)اٌطشٌمح اٌعاِح- 2

ٕضذج  ثمٛب ٚاٌعذعح عٍى اٌّ صثاذ اٌىٙشتائً ٚصسٓ اٌّ ٌرُ راٌه  ترثثٍد وال ِٓ اٌّ

ثمٛب  ٌثمة فً اٌصسٓ اٌّ صثاذ فٍّش اٌضٛء ِٓ خالي ا ٌرٛاًٌ ثُ ٔضًء اٌّ عٍى ا

ِٚٓ خالي اٌعذعح  ثُ ٔدعً اٌسائً خٍف اٌعذعح زرى ذظٙش أٚضر صٛسج عٍى 

ٌراًٌ  ٌثؤسي ِٓ خالي اٌمأْٛ ا ٌثعذ ا  :-اٌسائً ٌٚرُ زغاب ا

1

𝑓
=
1

𝑥
+
1

𝑦
 

زٍث 
1

𝑓
ٌثؤسي ٚ ٌثعذ ا ثمٛب xٚ ا غافح تٍٓ اٌعذعح ٚصسٓ اٌّ غافح تٍٓ اٌسائً y اٌّ  اٌّ

ٌراٌٍح شاءٖ وّا ذٛضسٗ أألشىاي  ا  :-ٚاٌّ
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ٌردشتح فً زاٌح عذَ ٚضٛذ اٌصٛسج عٍى اٌسائً   ٘زا اٌشىً ٌٛضر ا

 ٘زا اٌشىً ٌٛضر ظٙٛس اٌصٛسج تشىً ٚاضر عٍى اٌسائً

عًّ ٌرً لّٕا تٙا فً اٌّ ٌردشتح ا ٌراًٌ ٌٛضر لٍُ ا  :-اٌدذٚي ا
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1

𝑦
 

1

𝑥
 

y x 

0.02 0.04 45 25 

0.03 0.02 31 35 

0.03 0.02 29 40 

0.03 0.02 26 45 

 

ٌثٍأً   !! اٌشعُ ا
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 اٌمٕطشج اٌّرشٌح

تستخدم تجربة القنطرة المترية لمعرفة قيمة مقاومة مجهولة أو أكثر بتوصيلها مع 

. قنطرة مترية و صندوق من المقاومات

 :-مكونات القنطرة المترية

 :-مصدر تيار مستمر كما يوضحه الشكل -1
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قنطرة مترية كما يوضحه الشكل -2

  
                                  :-                                                                                                     الشكلهمقاومه مجهولة القيمة كما يوضح -3

 
 :- الشكل هجلفانوميتر كما يوضح -4

 
  :- الشكلهأسالك توصيل كما يوضح -5
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 :-صندوق المقاومات المتغيرة كمايوضحه الشكل -6

 
 مسطرة مترية  -7

 توصل المقاومة المجهولة و صندوق المقاومات علي :فكرة عمل التجربة 

توازي مع القنطرة المترية في الدائرة و نغير في طول القنطرة المترية إال 
.  إن يحدث االتزان 

 :- الشكل التاليهكما يوضح

 

 

 :-القانون المستخدم في إيجاد المقاومة المجهولة
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R1/R2=L1/L2 

ماR1َٚزٍث  رغٍشج ٚج اٌّ دٌٙٛح R2ٚ اٌّ ماِٚح اٌّ ْ L1 اٌّ غافح ِٓ ٔمطح االذضا  اٌّ

رشٌح ٚ غطشج اٌّ غافحL2إٌى تذاٌح اٌّ  . تمٍح اٌّ

دٌٙٛح  ماِٚح اٌّ عًّ إلٌداد اٌّ أخٛرج فً اٌّ ٌراًٌ ٌٛضر تعض اٌمٍُ اٌّ  اٌدذٚي ا

L1/ L2 L2 L1 R2 R1 
1 50 50 1000 1000 

1.77 36 64 1125 2000 

2.84 26 74 1054 3000 

4.26 19 81 938 4000 

ٌثٍأً   !!اٌشعُ ا
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 اٌّشاٌا

معشج شاءٖ اٌّ  :ً٘ عثاسج عٓ خض ِٓ وشٖ خٛفاء وّا ٌٛضسٗ اٌشىً:اٌّ

            

           

ٌردشتح  غرخذِح فً ا  :األدٚاخ اٌّ

 ِشاٖ ِمعشج _2ِصثاذ                  _1

 ِرش_4ِٕضذج                  _3
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 خغُ_6زائً                    _5

ٌثؤسي ٌثعذ ا ٌردشتح لٍاط ا ذف ِٓ ا  اٌٙ

ٌثؤسي ٌثعذ ا  :طشق لٍاط ا

ثاششج _1  اٌطشٌمح اٌّ

 اٌطشٌمح اٌعاِح_2

ٌثؤسي  ٌثعذ ا  لأْٛ ا

1

f
=
1

x
+
1

y
 

   زٍث  
1

f
ٌثؤسي ٌثعذ ا شء آy     ا غافح تٍٓ اٌدغُ ٚصٛسج اٌّ  تعذ اٌدغُ عٓ x  ٖٚاٌّ

شآءٖ  ثمٛب)اٌّ   (اٌصسٓ اٌّ

 :ِالزظٗ 

ٌثؤسي  ٌثعذ ا شآءٖ)ِمٍٛب ا  (لٛج اٌّ

ٌرىٛس شآءٖ ٌغّى ٔصف ا غافح تٍٓ أٌّ  اٌّ

ثاششج   :أٚال اٌطشٌمح اٌّ

ثمٛب تاٌمشب ِٓ  ٕضذج ثُ ٌثثد اٌصسٓ اٌّ صثاذ فً طشف اٌّ ٌرُ ذثثٍد اٌّ

صثاذ تاٌرٍاس اٌىٙشتائً  شآءٖ فً اٌطشف اَخش ثُ ٔٛصً اٌّ صثاذ ثُ ذثثد اٌّ اٌّ

شآءٖ  شآءٖ فٍٕعىظ اٌضٛء ِٓ عٍى اٌّ ٌثمة فٍغمظ عٍى اٌّ فٍّش اٌضٛء ِٓ خٍال ا

رش فٍرُ  ثمٛب زرى ذظٙش أٚضر صٛسٖ فٍرُ اخز اٌمشاءج تٛاعطح  اٌّ فٛق اٌصسٓ اٌّ

ٌثؤسي ِثاششٖ ٌثعذ ا  إٌداد ا

 :(تٛخٛد اٌسائً )ثأٍا اٌطشٌمح اٌعاِح 

ٌرٛاًٌ ٚٔضع اٌسائً  معشج عٍى ا شاءٖ اٌّ ٌثمٛب ٚاٌّ صثاذ ٚٔثثد اٌصسٓ ا ٔضًء اٌّ

شاءٖ زرى ذظٙش  ثمٛب زرى ٌّش اٌضٛء إٌى اٌّ شاءٖ ٚاٌصسٓ اٌّ تشىً ِائً تٍٓ اٌّ

ثمٛب  غافح تٍٓ اٌصسٓ اٌّ ثمٛب فٍرُ زغاب اٌّ ٌٓ أٚضر صٛسٖ عٍى اٌصسٓ اٌّ

ٌرً ذّثً  شاءٖ ٚا ٌرً ذّثً xٚاٌّ شاءٖ ٚا غافح تٍٓ اٌسائً ٚاٌّ ٌثعذ y ٚاٌّ  ٚإٌداد ا

ٌثؤسي ِٓ اٌعاللح           :ا
1

f
=

1

x
+

1

y
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عًّ  ٌرً لّٕا تٙا فً اٌّ ٌردشتح ا ٌراًٌ ٌٛضر ا  اٌدذٚي ا

 

1

y
 

1

x
 

y x 

0.016 0.012 60 80 

0.016 0.011 59 84 

0.017 0.011 58 88 

0.017 0.010 56 91 
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