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م:مم4ادلرسمرمقم

 م

متقدميم:

 م م( م+ م) مال شارة محيمل مموجب مقطب م، مخمتلفان مقطبان ملها ممودلات معن مالس متر مالكهرابيئ مالتيار ومينتج

 (ممثلم:مالعمودم،مالبطاريةم،مالودلاتمالس تعمةلميفماخملتربم.م-قطبمسالبمحيملمال شارةم)م

 م=م(مأأومابحلرفنيم)م(يرمزمللتيارمالكهرابيئمابلعالقةمDCم.م)م

Iممنحىمالتيارمالكهرابيئمالس مترم:م–م

مالتاليتنيمالكونتنيممنم)ممعودم،مقاطعمالتيارم،ممصباحمومصامممثنايئم(.ننجزمادلارتنيمالكهرابئيتنيمممجتربةم:م–أأم

م،مم   مقطبان ملها ليكرتونية ما  ممركبة مالثنايئ مالنحىممالصامم مهو مو مواحد ممنحى ميف ل ما  مالكهرابيئ مالتيار ممبرور متسمح ل

مالوافقمللسهمماحملددمعليهم.

مم

م

م

م

م

ممالحظةم:م–بم

ضاءةم ما  منالحظ مالثانية ماحلاةل ميف مالثنايئ مالصامم ممربطي مقلب معند ملكن م، مييضء مل مالصباح مأأن منالحظ مالأوىل ماحلاةل يف

مالس مترمهلممنحىممعنيم.مالصباحم،ممماميدلمعىلمأأنمالتيارمالكهرابيئ

ماس تنتاجم:م–جم

 

م

م

مالتـــيـــارمالكــــهـــربـــــايئمالســـــمتــــــرم

Le courant électrique continu 

 

،مومقدماصطلحمعىلمأأنمممنحىنس تنتجمأأنمللتيارمالكهرابيئمالس مترم

ممنم مالكهرابئية مادلارة ميف مالعمود مخارج ممير مالس متر مالكهرابيئ التيار

ىلمالقطبمالسالبم)م ،ممنثهلمبسهممكاممم(م-القطبمالوجبم)م+م(ما 

م.هوممبنيميفمالتبيانةم
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IIشدةمالتيارمالكهرابيئمم–م : L’intensité du courant électrique 

مجتربةم:م–أأمم

م

م

م

م

م

ممالحظةم:م–بم

نمشدةم ذنما  ضاءةممنمالصباحنيمالركبنيمعىلمالتوايلميفمالرتكيبمالثاينم،منقولما  ضاءةمالصباحمالأولمأأكرثما  نالحظمأأنما 

مالثاينم.مالتيارميفمالرتكيبمالأولمأأكربممنمشدتهميفمالرتكيب

مخالصةم:م–جم

،مووحدهتامالعاليةميهمالأمبريماليتمنرمزملهاممIيمتزيمالتيارمالكهرابيئمالس مترممبقدارميسمىمشدةمالتيارماليتمنرمزملهامابحلرفم

م،موملقياسهامنس تعملمهجازمالأمبريمرتم.مAابحلرفم

م

 كيفيةماس تعاملمهجازمالأمبريممرتم:م 

ةم)م+م(مومرماهجازمالأمبريممرتماذليمحيتويمعىلممربطنيممربطمأأمحرمحيملمال شنس تعململقياسمشدةمالتيارمالكهرابيئم

مبريمرتميفمدارةمكهرابئيةمابلرمزمالاصطاليحمالتايلم:م-ةم)ممربطمأأسودمحيملمال شارم م(م،مويرمزمللأ

م،منتبعمالراحلمالتاليةم:مولقياسمشدةمالتيارمالكهرابيئمالس مترمالارميفمدارةمكهرابئيةممم

 نضبطمزرمالانتقاءمعىلمالوضعم( DC )أأوم)م=م(م.م 

 .نضبطمالعيارمعىلمأأكربمقميةم 

 ندرجمهجازمالأمبريمرتمعىلمالتوايلميفمادلارةمالكهرابئيةم،محيثمنصلممربطهمالوجبمابلقطبمالوجبمللمودلم،م

 وممربطهمالسالبمابلقطبمالسالبمللمودلم.
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 300 :مالعيار mA 

 برةم:م م19عددمالتدرجياتماليتمتشريملهامال 

 م30عددمتدرجياتماليناءم:م

I = 
300 𝑚𝐴 𝑋 19

30
 = 190 mA = 0,19 A 

 ىلمأأنمتتواجدمتقريباميفمنغلقمادلارةم ىلماحنرافمال برةمما  الكهرابئيةم،ممثمحنددمالعيارمالناسبم،موهوماذليميؤديما 

 النصفمالثاينمليناءمالأمبريمرتم.

 .ىلمميناءمالأمبريمرتم  حنددمموضعمال برةمومذكلمابلنظرممعودايما 

 :حنددمقميةمشدةمالتيارمالكهرابيئمبتطبيقمالعالقةمالتاليةم 

 قمية العيار

عدد تدرجيات اليناء
= برةمXمشدة التيار لهيامال  معددمالتدرجياتماليتمتشريما 

 

 مترينمتطبيقيم:

 

 

 

 

IIIالتوترمالكهرابيئمم–مLa tension électriqueم:م

مجتربةموممالحظةم:م–أأم

م

م

م

م

م

ماس تنتاجم:م–بم

 4,5لمييضءمالصباحانمبنفسمالكيفيةميفمادلارتنيملأنمالعمودماذليمحيملمال شارةم Vينتجمتيارمكهرابئيامشدتهمم

 .مV 1,5أأكربممنمشدةمالتيارمالناجتمعنمالعمودماذليمحيملمال شارةم

 1,5متثلملكممنم V4,5ومم Vقميةمالتوترمالكهرابيئمبنيممربطيملكممعودم.م 
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ممV 3:مالعيارم

لهيامال برةم:م   29عددمالتدرجياتماليتمتشريما 

 30عددمتدرجياتماليناءم:م

U = 
3 𝑉 𝑋 29

30
 

2,9 V 

مخـــالصـــة:م–جم

،مVنرمزملهامابحلرفم،موحدتهمالعاليةميهمالفولطماليتممUالكهرابيئممقدارمفزياييئمقابلمللقياسم،منرمزمهلمابحلرفممرالتوت

مولقياسهمنس تعملمهجازميسمىمالفولطمرتم.

م

 مرتم:الفولطكيفيةماس تعاملمهجازمم 

م ملقياس ممالتوترنس تعمل ممربطمالكهرابيئ مو م( م+ م) مال شارة محيمل مأأمحر ممربط ممربطني معىل محيتوي ماذلي مالفولطمرت هجاز

م(م،مويرمزمللفولطمرتميفمدارةمكهرابئيةمابلرمزمالاصطاليحمالتايلم:م-أأسودمحيملمال شارةم)م

ما مالتوتر ملقياس ممو مالفولطمرت مبواسطة مقطب مثنايئ ممربطي مبني م،ملكهرابيئ مللأمبريمرت مابلنس بة مالتبعة مالراحل منفس نتبع

ابس تثناءمأأنمالفولطمرتميمتمتركيبهمعىلمالتوازيممعماجلهازمالرادمقياسمالتوترمبنيممربطيهم،ممثمنطبقمالعالقةمالتاليةملتحديدم

مقميةمالتوترم:

 قمية العيار

عدد تدرجيات اليناء
= برةمXمالتوتر لهيامال  معددمالتدرجياتماليتمتشريما 

م

م.:مالتوترمبنيممربطيممصباحممترينمتطبيقيم

م

م

 

 

م

مملحوظةم:

 العمودم.يكونمالصباحممالمئامللعمودمعندمامتكونمقميةمتوترماش تغاهلمقريبةممنمقميةمالتوترمالسجلمعىلم 

 ميكونمالصباحممالمئامللعمودمعندمامتكونمقميةمشدةمالتيارماذليمميرمبهمقريبةممنمقميةمشدةمتيارماش تغاهلمالعادي.مم
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