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ما ھو الجھاز الذي یستعمل لقیاس التوتر ؟ وكیف یتم تركیبھ ؟ .1
مثل على التبیانة كیفیة تركیب الفولطمتر لقیاس التوتر بین مربطي المصباح  .2
اذا علمت أن المصباحان  .3

بین مربطي  Uما قیمة التوتر

 التمرین األول

 التمرین التاني
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