
  

 

السنة الثالثة ثانوي إعدادي    األستاذ : محمد عماري
                                              

         

 
I- مفهىم القدرة الكهربائيت  

 . انمذسة انكٓشبائٛت إَّ  Wػُّ بانٕاط  ٔنكُٓا حخخهف فٙ يمذاس ٚؼبش 220Vػهٛٓا َفظ انخٕحش يغجميصابٛخ انخشكٛب انًُضنٙ   مالحظت - 1

 .60W)-(220V ( ٔ انثاَٙ ٚذًم اإلشاسحٍٛ  100W -220Vيصبادٍٛ يٍ يصابٛخ انخْٕج, األٔل ٚذًم اإلشاسحٍٛ ) ػُذ حشغٛم   وإستنتاجتجربت  -2

َغخُخج أٌ انجٓاص انكٓشبائٙ انز٘ نّ لذسة كبٛشة ٚشخغم بشكم أفضم  َالدظ أٌ األٔل ٚضٛئ أدغٍ يٍ انثاَٙ كًا َؼهى أٌ األٔل ٚغخٓهك طالت أكبش يٍ انثاَٙ.ٔ  

 ٔٚغخٓهك طالت اكبش ٔ ْزا بانُغبت نألجٓضة يٍ َفظ انُٕع.

 خالصت -3

 . W:انٕاط  ٔٔدذحّ فٙ انُظاو انؼانًٙ نهٕدذاث ْٙ Pانمذسة انكٓشبائٛت يمذاس فٛضٚائٙ َشيض نّ بانذشف  -  

 أٔ حٕحشِ اإلعًٙ. اعخؼًانّٚغًٗ حٕحش  ػهّٛ انخٕحش انًغجم حغًٗ انمذسة اإلعًٛت نٓزا انجٓاص ٔ ػهٗ جٓاص كٓشبائٙ  انمذسة انًغجهت -  

 إضافت إنٗ انٕاط حغخؼًم انٕدذاث انخانٛت:  -
 1MW = 1 000 000 W =  106 W   :   بحيث أن MWالميغاواط              1GW = 1 000 000 000W = 109 W:   بحيث أن GWالجيغاواط 

   1mW  = 0,001W = 10-3 W  بحيث أن  : mW الميليىاط                    1KW = 1 000 W  =  103 W     بحيث أن   : KW الكيلىواط   
 ملحىظاث    

 (.6161 -6371)  ٚشجغ إعى انٕاط إنٗ انؼانى اإلعكٕحالَذ٘ جًٛظ ٔاط - 

 كاٌ اإلَغاٌ ٚغخؼًم  " انذصاٌ " نهخؼبٛش ػٍ لذساث  اٜالث . - 

 سحب انمذس نمذساث بؼض األجٓضة انكٓشبائٛت :  - 

 -يصباح جٛبٙ 

 آنت داعبت

يصباح انخْٕج 

 حهفاص  -انًُضنٙ

 -يذفأة  –يكٕاة 

 يغخٍ انًاء

فشٌ  -آنت غغٛم

 كٓشبائٙ

 لاطشة انمطاس

 ػانٙ انغشػت

 يذطت كٓشبائٛت

1W 100W 1000W 2000W 1000 000W 1000 000 000W 

 .   A  (3 ,5V 0,2 -حٕجذ انمذسة يٍ بٍٛ انًًٛضاث انًغجهت ػهٗ بؼض األجٓضة ٔال حٕجذ ػهٗ انبؼض اٜخش كانًصباح انًغجم ػهّٛ ) -

 فكٛف ٚخى دغابٓا ؟  

II -  حساب القدرة الكربائيتP 

     َُجض انخشكٛب انخانٙ :           تجربت ومالحظت  -1

 

 جذٔل انمٛاعاث

 

 

 :     P=U.Iَٔكخب  Iٔشذة انخٛاس  Uَالدظ أٌ انمذسة انكٓشبائٛت حغأ٘ جذاء انخٕحش 

 .W: انمذسة انكٓشبائٛت ٔٔدذحٓا انؼانًٛت انٕاط   P=U.I                Pحذغب انمذسة انكٓشبائٛت بانؼاللت   -      خالصت -2

    U يشبطٙ انجٓاص ٔٔدذحّ انؼانًٛت انفٕنظ : انخٕحش ب ٍٛV              I   شذة انخٛاس انًاس فٙ انجٓاص ٔٔدذحٓا انؼانًٛت األيبٛش :A 

أيا إرا كاٌ انخٛاس يخُأبا فئَٓا ال حطبك إال ػهٗ األجٓضة انخٙ حذٕل انطالت  بانخٛاس انًغخًش اشخغانٓاػهٗ جًٛغ األجٓضة ػُذ   P=U.Iحطبك ْزِ انؼاللت  -  

ٍ نكم يٍ انخٕحش انمًٛخٍٛ انفؼانخٛ ًٚثالٌ U  ٔIانكٓشبائٛت إنٗ طالت دشاسٚت كانًكٕاة , انًصباح ٔأجٓضة انخغخٍٛ كانًذفأة ٔيغخٍ انًاء,  ٔفٙ ْزِ انذانت  

  U=P/I        ٔ I=P/Uفئٌ       P=U.Iبًا أٌ  -             ٔانشذة .

 . ( 3,5V - 0,2 A )أدغب انمذسة انكٓشبائٛت نهًصباح انًغجم ػهّٛ  -    تطبيقاث

 W                  P= 3,5V*0,2A 0,7 =ث.ع      U= 3,5V      ٔI =0,2Aٔنذُٚا   P=U.Iَؼهى أٌ 

 ػُذيا ٚشخغم بصفت ػادٚت  (24V - 12W)أدغب شذة انخٛاس انز٘ ًٚش فٙ يصباح يغجم ػهّٛ  - 

        I=12W :24V= 0,5Aث.ع                     P=  12W  ٔU= 24Vٔنذُٚا  I=P/Uَؼهى أٌ 

III_- القدرة اإلسميت و القدرة المستهلكت 

 َذصم ػهٗ انُخائج انخانٛت:  V  41- 6V -12V( بانخٕحشاث 15W)-V61 حشغٛم يصباح يغجم ػهّٛ ػُذ     ومالحظتتجربت  -1

 خالصت -2

انمذسة اإلعًٛت ْٙ انمذسة انًغجهت ػهٗ انجٓاص ٔ ْٙ انخٙ ٚغخٓهكٓا  -

 انجٓاص ػُذيا ٚشخغم بخٕحشِ اإلعًٙ )دانت انًالءيت(.

ٚغخٓهك انجٓاص لذسة أصغش يٍ لذسحّ اإلعًٛت ػُذيا ٚشخغم بخٕحش  -

 فٙ ْزِ انذانت ضؼٛفا  االشخغاليٍ حٕحشِ اإلعًٙ ٔ ٚكٌٕ  أصغش

 )دانت حذج انخٕحش(.

فٙ ْزِ انذانت لٕٚا ٔ يفشطا يًا لذ ٚؤد٘ إنٗ إحالف  االشخغالٚغخٓهك انجٓاص لذسة أكبش يٍ لذسحّ اإلعًٛت ػُذيا ٚشخغم بخٕحش أكبش يٍ حٕحشِ اإلعًٙ ٔ ٚكٌٕ  -

 انجٓاص)دانت فٕق انخٕحش(.

 ملحىظاث

 لذسحّ اإلعًٛت ٔعًٛش فّٛ حٛاس شذحّ حغأ٘ انشذة اإلعًٛت نهجٓاص . كٓشبائٙ  بخٕحشِ اإلعًٙ ٔفٙ ْزِ انذانت عٛغخٓهك لذسة حغأ٘ ٚجب حشغٛم كم جٓاص  -

 لذساث األجٓضة انًشغهت فٙ َفظ انٕلج .   عهٛت ( نخشكٛب كٓشبائٙ حغأ٘ يجًٕ)انك انمذسة اإلجًانٛت -

P= U.I  =R. I .I = R. Iفئٌ  ٔبًا أٌ أجٓضة انخغخٍٛ يٕصالث أٔيٛت   U =R.Iدغب لإٌَ أٔو   -
2    

:  

  .الصيت نذًاٚخّ كانصٓٛشة ٔ انفاصمانًُاعب نهٕعائم انانؼٛاس  الخخٛاسيؼشفت انمذسة اإلعًٛت نجٓاص كٓشبائٙ ضشٔسٚت نهخؼشف ػهٗ يغخٕٖ أدائّ ٔكزنك   -

 ؟10A   أٔ  15Aْم َغخؼًم صٓٛشة يٍ ػٛاس  ( 220V -  3KW)نذًاٚت فشٌ كٓشبائٙ    مثال  :  

 ٓاص بمهٛم جة انخٛاس انز٘ ًٚش فٙ انانؼٛاس انًُاعب ْٕ انز٘ ٚفٕق شذ

 A 15إرٌ انؼٛاس انًُاعب ْٕ   I=P/U          I=3000/220 =13 ,63 Aَٔؼهى أٌ   P=3000 W    ٔU=220 Vنذُٚا ُْا :   

 Pانمذسة انكٓشبائٛت  U.I انجذاء  Iشذة انخٛاس  Uانخٕحش 

12 V 1 ,25 A 15  V.A 15 W 

 اإلضاءة انمذسة اإلعًٛت  انمذسة انًغخٓهكت   انشذة انخٕحش

6V 0 ,8A 4,8W      15W     ضؼٛفت 

12V 1,25A 15W      15W     ػادٚت 

14V 1,5A 21W      15W     يفشطت 

 

V 

A 
(12V – 15 W) 

12V  

 لٛاط انشذة 
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