
 

                                          الثاني عشر متقدم    
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 التٗاز فاُ املقأوٛ ال تتغري اجتآاذا عكظ مالحظة هامة 
 

 بازتفاع دزد١ احلساز٠ فإ املكا١َٚ تصداد عًٌ

 دــ :

بصٜاد٠ دزد١ اذتساز٠ تصداد طاق١ سسن١ دص٦ٜات املاد٠ ٚتصداد َعدٍ تصادَات االيهرتْٚات اذتس٠ يًتٝاز َع دص٦ٜات  ألْ٘
 ٚذزات املاد٠ فتصداد املكا١َٚ

 

 عًٌ

ْفظ دزد١ احلساز٠ بُٝٓا ٜٛدد  يفأنجس َٔ َكا١َٚ  َطتطٝالت  َتٛاشٟتهٕٛ يكطع١ َعد١ْٝ ع٢ً غهٌ  
 َكا١َٚ ٚاسد٠ املعدْٞيًُهعب 

 دــ :

 ايتٛصٌٝ املطاس١ ٚايطٍٛ سطب طسٜك١ يفنٌ َٓٗا  فٚد٘, خيتًَٔ  املطتطٝالت ي٘ أنجسَتٛاشٟ ألٕ 
 طسٜك١ تٛصٌٝ أٟاملطاس١ ٚ ايطٍٛ ثابت عٓد  يفملهعب ي٘ أٚد٘ َتطا١ٜٚ ،بُٝٓا ا

 

 ضًو ٜتٛيد فٝ٘ ن١ُٝ َٔ احلساز٠ يف نٗسبٞعٓد َسٚز تٝاز  عًٌ

  رزات ايطًو.االيهرتْٚات باستهاى  ْتٝذ١ايطًو  يفًٜكاٖا ايتٝاز اثٓا٤ َسٚزٙ  اييتبطبب املكا١َٚ  دــ :

 تطُح بعض املٛاد بتٛصٌٝ ايتٝاز ايهٗسبٞ بُٝٓا ايبعض األخس عاشٍ يًهٗسب١ٝ   عًٌ

           اد ايعاشي١ تتُٝص بٓدز٠ االيهرتْٚات اذتس٠د املٛص١ً يًتٝاز حتت٣ٛ ع٢ً ٚفسٙ َٔ االيهرتْٚات اذتس٠ ٚاملٛاالٕ املٛ دــ :
 

 فٝ٘نٗسبٞ تٝاز  ٜػشٔ َٛصٌ عٓد َسٚز ال   عًٌ

 ايطًو ٚختسز َٔ ايطسف االخس بٓفظ املعدٍ  طسيفعباز٠ عٔ غشٓات نٗسب١ٝ تدخٌ َٔ اسد  ايهٗسبٞالٕ ايتٝاز  دــ :

  
 تكدز بايٓطب١ بني فسم ادتٗد بني طسيف ايبطاز١ٜ  ايٞ قٛتٗا ايدافع١ ايهٗسب١ٝ

 

 
    
  

  
     
  

كلي

  
    
  
  
    
  

كفاءج انثطاسٌح

 

 عًٌ

ايبطاز١ٜ بُٝٓا تطتددّ  سيف طتطتددّ أضالى مسٝه١ عٓد  ايتٛاشٟايدٚا٥س ايهٗسب١ٝ املتص١ً ع٢ً  يف
 ايدا٥ــس٠ يفنٌ َكا١َٚ  طسيفأضالى أقٌ مسهًا عٓد 

 دــ :

عٓد قطيب ايبطاز١ٜ(  يريو تطتددّ  أٟتهٕٛ أنرب َا ميهٔ عٓد َدخٌ ٚخمسز ايتٝاز ) ايتٛاشٟدا٥س٠  يفألٕ غد٠ ايتٝاز 
يرا فال حنتاز  نٌ َكا١َٚ ع٢ً سد٠ يفاز غد٠ ايتٝاز بُٝٓا ٜتذصأ ايتٝ يفاضالى مسٝه١ هلا َكا١َٚ اقٌ فال تؤثس 

 عٓد املكاَٚات ألضالى مسٝه١

 ايتٛاشٟاملٓاشٍ ع٢ً  يفتٛصٌ االدٗص٠ ايهٗسب١ٝ  عًٌ

 دــ :

ٞ  فال تتٛقغ دٗغاش    أٟٜتٝح يٓا تػػٌٝ نٌ دٗاش ع٢ً سد٠ ٚاذا مت إٜكاف تػغػٌٝ   ايتٛاشٟايتٛصٌٝ ع٢ً  االدٗغص٠ عغٔ    بغاق
تهغٕٛ اصغػس َغا ميهغٔ      يألدٗص٠ٚاملكا١َٚ ايه١ًٝ  ايهٗسبٜٞتُٝص بجبٛت فسم ادتٗد   يتٛاشٟاايعٌُ ,  نُا إ ايتٛصٌٝ ع٢ً 

 فتهٕٛ غد٠ ايتٝاز نبري٠
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                                        الثاني عشر متقدم

 ايك٠ٛ ايدافع١ ايهٗسب١ٝ تهٕٛ يف اجتاٙ ٚاسد                      

ٚذتطاب غد٠ ايتٝاز ْطتددّ ايعالق١  
                  

  )٠ ايدافع١ ايهٗسب١ٝ  تهٕٛ ايكٛيف اجتاٖني )عًٞ ايتعانظ     =VB1-VB2 

    ٚذتطاب غد٠ ايتٝاز ْطتددّ ايعالق١   
        

   
          سٝح إ

 

  تٝاز يف ايطًو اٚ املكا١َٚ يف اذتا٫ت ايتاي١ٝ ٫ ميس 
  ٟعٓد غًل َفتاح َتصٌ عًٞ ايتٛاش 

  ٞفتح َفتاح َتصٌ عًٞ ايتٛاي 

 طسيف املكا١َٚتطاٟٚ ادتٗد بني  

 ٍالحظبد ٕبٍخ

 
 

 

 

 

 
 

 يف ايسضِ املكابٌ سطب قإْٛ نريغٛف
               

 

 ٚاذا اعتربْا ايتٝاز ايداخٌ غدت٘ َٛدب١ ٚايتٝاز ارتازز غدت٘ ضايب١

    فٝهٕٛ
                 

∑                 ف ا٫ٍٚغٛايصٝػ١ ايسٜاض١ٝ يكإْٛ نري     

 

 xyاٚدد َكداز ٚاجتاٙ ايتٝاز يف ايفسع    Xيف ايػهٌ املكابٌ تت٬قٞ زتُٛع١ ايتٝازات يف ايٓكط١  1َجاٍ

 ايػش١ٓنريغٛف االٍٚ بكإْٛ سفظ ٜط٢ُ قإْٛ  عًٌ

 داخ١ً ايٞ ْكط١ َع١ٓٝ ٜطاٟٚ عدد االيهرتْٚات ارتازد١ َٔ ْفظ ايٓكط١ الٕ عدد االيهرتْٚات اي دــ :

 قبُّ٘ مٞشش٘ف ىيزٞبس ) قبُّ٘ حزظ اىشحْخ ( أٗاًل

 ٍجَ٘ع اىزٞبساد ٍجَ٘ع اىزٞبساد اىنٖشثٞخ اىذاخيخ اىٜ ّقؽخ ٍب  ٜ دائشح مٖشثٞخ ٝغبٗٛ

 اىَجَ٘ع اىججشٛ ىَقبدٝش اىزٞبساد ػْذ ّقؽخ ٍب ٝغبٗٛ صزشا.اٗ  اىخبسعخ ٍْٖب                    

 

قإْٛ نريغٛف 
 االٍٚ

 ٌاذتعععع 
 ػ١ً = زتُٛع ايتٝازات ارتازد١زتُٛع ايتٝازات ايدا

        
∴       ايٞ    َٔ               

 

 Iيف ايػهٌ املكابٌ اسطب َكداز ٚاجتاٙ ايتٝاز    2َجاٍ 

 ٌاذتعععع 
 سطب قإْٛ نريغٛف

            
      

 االغاز٠ ايطايب١ تدٍ عًٞ إ ايتٝاز خازز َٔ ايٓكط١

ف 
ش٘
مٞش
 ُ
بّ٘
ق
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 ) قانون حفظ الطاقة او قانون كيرشوف الثاني( 
 
 

 
 

 

 

 لتكوين معادالت مبنية على قانوني كيرشوف يجب اتباع الخطوات التالية:

  ٌ  ضع يف نٌ فسع َٔ ايدا٥س٠ اجتاٖا يًتٝاز ٚ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ٖرا االجتاٙ بصٛز٠ عػٛا١ٝ٥. ألْ٘ يف ايٓٗا١ٜ ٚ بعدد سد

املطأي١ اذا ناْت ق١ُٝ ايتٝاز، يف فسع َا، ضايب١ فٗرا ٜعد  إٔ االجتداٙ ايدرٟ ٚضدعٓاٙ غدري صدشٝح ٚ اذا ناْدت َٛدبد١         

 فٗرا ٜع  إٔ االجتاٙ ايرٟ ٚضعٓاٙ صشٝح 

 نٕٛ َعادالت َطتك١ً َب١ٝٓ ع٢ً قإْٛ نريغٛف يًتٝاز يف عد٠ ْكاط  

     ٛ ا١ٝ٥ ندٕٛ َعدادالت َطدتك١ً  َبٓٝد١ عًد٢ قدإْٛ نريغدٛف        سدد اجتاٖا َعٝٓا يهٌ  َطداز َػًدل ٚ بصدٛز٠ عػد

  يًذٗد يعد٠ َطازات َػًك١ ٚ ظتب األخر يف االعتباز اآلتٞ:

a.   اذا أخرْا َطازا َػًكا يف اجتاٙ َعني )اجتاٙ عكازب ايطاع١ أٚ اجتاٙ عهظ عكدازب

ايطاع١( ٚ نإ اجتاٙ ايتٝاز ارتازز َٔ َصدز ادتٗد )بطازٜد١ َدجال( ٖدٛ ْفدظ اجتداٙ      

 ملطاز املػًل ايرٟ أخرْاٙ، فإ ق١ُٝ ٖرا املصدز تهٕٛ َٛدب١. ا

b.      ،ٙأَا اذا نإ اجتاٙ ايتٝاز ارتازز َٔ َصدز ادتٗد عهظ اجتداٙ املطداز ايدرٟ أخدرْا

 فإ ق١ُٝ ٖرا املصدز تهٕٛ ضايب١.

c.       ٕاجتداٙ ايتٝداز   اذا أخرْا َطازا َػًكا يف اجتاٙ َعني )اجتاٙ عكازب ايطاع١ أٚ اجتداٙ عهدظ عكدازب ايطداع١( ٚ ندا

املاز يف َكا١َٚ َا ٖٛ ْفظ اجتداٙ املطداز ايدرٟ أخدرْاٙ، فدإ قُٝد١ فدسم ادتٗدد بدني طدسيف ٖدرٙ املكاَٚد١ ٜهدٕٛ              

 .َٛدبا

d.     ٙأَا اذا نإ اجتاٙ ايتٝاز املاز يف َكا١َٚ َا عهظ اجتاٙ املطاز ايرٟ أخرْاٙ، فإ ق١ُٝ فسم ادتٗد بني طدسيف ٖدر

 .ضايبااملكا١َٚ ٜهٕٛ 

 قبُّ٘ مٞشش٘ف ىيجٖذ صبّٞب 

اىَجَ٘ع اىججشٛ ىيق٘ح اىذا ؼخ اىنٖشثٞخ  ٜ دائشح ٝغبٗٛ اىَجَ٘ع اىججشٛ 

 ىيجٖ٘د  ٜ ٍغبس ٍغي  ٝغبٗٛ صزشا  اٗ اىَجَ٘ع اىججشٛ ىزشٗق اىجٖذ
 

قإْٛ نريغٛف 
 ايجاْٞ

 ظتب إٔ حتتٟٛ ع٢ً األقٌ ع٢ً عٓصس ددٜدا مل ٜهٔ َرنٛزا يف املعدادالت ايديت    بأْػا٥ٗا١ ددٜد٠ تكّٛ اٟ َعادي

 ضبكتٗا )عٓصس َٔ ايعٓاصس املطًٛب اظتادٖا(
 

 

   I2 , I3يف ايػهٌ املكابٌ اسطب  غد٠ ايتٝاز  1َجاٍ
 

 ٌاذتعععع 
 بتطبٝل قإْٛ نريغٛف االٍٚ  صتد إ 

 

                                

 َع عكازب ايطاع١    abefcdaيف املطاز املػًل 

 ∑   ∑          

 

                        

 

                  
 

        

 

                                 صتد إ     1بايتعٜٛض يف 

 ساٍٚ اذتٌ بطسم اخسٟ

قبُّ٘ مٞشش٘ف 
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 R  ٚاسطب ق١ُٝ  املكا١َٚ    I1  , I2املكابٌ اٚدد يف ايػهٌ   2َجاٍ
 

 ٌاذتعععع 
                  

                  
                            

 ْأخر املطاز االٜطس  يف اجتاٙ عكازب ايطاع١ 

∑   ∑         

                  
∴          

                
∴         

  يف املطاز االمئ    ْأخر املطاز  يف اجتاٙ عهظ عكاز ب ايطاع١

∑   ∑         
 

                     
  

    Ω 

 االغاز٠ ايطايب١ تدٍ عًٞ إ االجتاٙ ايصشٝح َع عكازب ايطاع١
 

 

 يف ايػهٌ املكابٌ اسطب   3َجاٍ 
 اّٚ 20 تٝاز املكا١َٚ 
  َكداز املكا١َٚR 
 VB  يًبطاز١ٜ 
  فسم ادتٗد بنيX , y  

 

 ٌاذتعععع 
  ٕبتطبٝل قإْٛ نريغٛف االٍٚ  صتد ا 

                
                         

 يف املطاز املػًل االٜطس     

∑   ∑         

                                   
∴      Ω        

 ٔيف املطاز االمي  

∑   ∑         

                                     
              

  فسم ادتٗد بنيX , y   ْأخر َطاز ٜبدأ بايٓكط١x  ٜٚٓتٗٞ بايٓكط١y 

                                 
 

قبُّ٘ مٞشش٘ف 
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 الباهر يف الفيزياءوالتوفـيق مع متنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح 

ُ

 تٝاز نٌ فسع يف ايػهٌ املكابٌ اسطب  4َجاٍ 
 ٌاذتعععع 

 bْطبل قإْٛ نريغٛف االٍٚ عٓد ْكط١ 

                           
  

             
 

 يف املطاز االمئ  ٚيٝهٔ املطاز املػًل َع عكازب ايطاع١ 
 

       [           ]        
                        

 

                      
 

 ٚيٝهٔ املطاز َع عكازب ايطاع١ يف املطاز االٜطس 
 

                     
 

                           
   4بايطسب يف 

  

                         
                                                             بايطسح    

    
 

   
       

                                         
 ايػهٌ ايكابٌ ميجٌ دص٤ َٔ دا٥س٠ نٗسب١ٝ  5َجاٍ 

 I2ٚنريو   I1 اسطب ق١ُٝ  
 

 ٌاذتعععع 
 

 بفسض إ اجتاٙ ايتٝاز نُا ٖٛ َٛضح بايػهٌ

   aْطبل قإْٛ نريغٛف االٍٚ عٓد ْكط١ 

                        

 ٚ ْطبل ايكإْٛ ايجاْٞ     abcdaْأخر املطاز املػًل  

 ∑   ∑          
 

                        
                            

 

                         صتد إ  2ٚاملعادي١  1َٔ املعادي١ 
 

                     
 

               
 

   
  

  
          

 

                                                عٔ 1بايتعٜٛض يف 

          
 

قبُّ٘ مٞشش٘ف 
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