
  

 

السنة الثالثة ثانوي إعدادي    األستاذ : محمد عماري
                                              

 
I - هفهىم الوقاوهت الكهربائيت:        

            اٌّٛصً األِٟٚ  ٚ٘ٛ شٕائٟ لطة ٠ذخً فٟ اٌرشاو١ة اٌىٙشتائ١ح  ٌألجٙضج  ٠غّٝ ٘زا اٌؼٕصش اٌىٙشتائٟ                          

 أٚ تاٌشِض                                          تاٌشِض                               ّٚٔصٍٗ   

 ػٕذ ذشو١ة ِٛصً أِٟٚ ػٍٝ اٌرٛاٌٟ فٟ داسج وٙشتائ١ح ف١ٙا ِصثاح ٔالدع 

 ٚٔغرٕرج أْ  أْ إضاءج اٌّصثاح ذصثخ ضؼ١فح ِّا ٠ذي ػٍٝ ذٕالص شذج اٌر١اس

 .ذماَٚ ِشٚس اٌر١اس اٌىٙشتائٟ  األ١ِٚحاٌّٛصالخ 

  R اٌذشفٔشِض ٌٙا تاٌرٟ ىٙشتائ١ح اٌ ّماِٚرٍٗتأِٟٚ وً ِٛصً ر١ّض ٠

 ٚ جٙاص ل١اعٙا ٘ٛ األِّٚرش اٌزٞ ّٔصٍٗ تّا ٠ٍٟ :  Ωٚٚدذذٙا فٟ إٌظاَ اٌؼاٌّٟ ٌٍٛدذاخ  ذغّٝ األَٚ ٚسِض٘ا  

 .وٍّا وأد اٌّماِٚح اٌىٙشتائ١ح وث١شج ذرٕالص شذج اٌر١اس اٌىٙشتائٟ أوصش  - هلحىظت 

Ω 1 KΩ = 1000 Ω = 10:   (KΩ) اٌى١ٍٛأَٚ - ذغرؼًّ ٚدذاخ أخشٜ ٌٍّماِٚح ِصً : -
3

Ω 1 MΩ = 10( : MΩا١ٌّغاأَٚ ) -    
6
   

 صغ١شج  . ل١ّح اٌّماِٚح اٌىٙشتائ١حوٍّا وأد  اٌرٛص١ً اٌىٙشتائٟ ج١ذا٠ىْٛ  -

II - قياش وتحديد قيوت الوقاوهت  

 :قياش قيوت الوقاوهت بجهاز األوهوتر -1 
 تٛاعطح ِرؼذد اٌم١اعاخ ٔرثغ اٌخطٛاخ اٌرا١ٌح :ٌم١اط ل١ّح اٌّماِٚح اٌىٙشتائ١ح ٌّٛصً أِٟٚ أٚ ألٞ ِٛصً وٙشتائٟ 

 . Ω أِاَ إٌّطمح اٌّغجً ػ١ٍٙا صس االٔرماء ٔضثظ ِرؼذد اٌم١اعاخ ػٍٝ ٚظ١فح األِّٚرش ٚرٌه تضثظ  -

 .ػٍٝ اٌشاشح ٕٔرمً إٌٝ اٌؼ١اس األوثش .1ٔثذأ تاٌؼ١اس األصغش ٚإرا ظٙش اٌشِض  -ّ٘ا .ٔشتظ طشفٟ اٌّٛصً ٚ  COM ٚ Ω   ٔغرؼًّ اٌّشتط١ٓ -

 . شح اٌجٙاص ٚذىْٛ تٛدذج اٌؼ١اس اٌّغرؼًّٔمشأ ل١ّح اٌّماِٚح ِثاششج ػٍٝ شا -

 . 0اشرغاي ِرؼذد اٌم١اعاخ ٔصً اٌغٍى١ٓ اٌّشذثط١ٓ تّشتط١ٗ د١س ذظٙش ػٍٝ اٌشاشح اٌم١ّح ٌٍرذمك ِٓ        هلحىظت

 تحديد قيوت الوقاوهت لوىصل أوهي  بطريقت الترقين العا لوي –2

اػرّادا ػٍٝ طش٠مح اٌرشل١ُ اٌؼاٌّٟ ، د١س ٠ذي وً ٌْٛ  ٠ّىٓ ذذذ٠ذ ل١ّح اٌّماِٚح ٌٍّٛصً األِٟٚ ، تٛاعطح اٌذٍماخ اٌٍّٛٔح اٌّشعِٛح ػ١ٍٗ ،ٚ 

 ػٍٝ سلُ ِؼ١ٓ  وّا ٠ث١ٓ اٌجذٚي اٌراٌٟ : 

ٌٍّٛصً ٔرؼشف ػٍٝ ل١ّح اٌّماِٚح   

 تإذثاع اٌرٛج١ٙاخ  اٌرا١ٌح : األِٟٚ 

 . ٚاٌشاتؼح اٌّرطشفح )دٍمح اٌذلح ( ػٍٝ ا١ّ١ٌٓ ٔضغ اٌّٛصً األِٟٚ تذ١س ذىْٛ اٌذٍماخ اٌصالز اٌّرماستح ػٍٝ ا١ٌغاس -   

 وّا فٟ اٌّصاي جأثٗ : Ωذىرة إٌر١جح ِرثٛػح تاٌٛدذج  -  

 ػٍٝ اٌجذٚي أػالٖ ، دذد ل١ّح اٌّماِٚح ٌىً ِٓ اٌّٛصالخ األ١ِٚح اٌرا١ٌح : تإػرّادن:  تطبيقاث

 

 

 

 

 

III –  قاًىى أومLa loi d’Ohm     

 ؟ Iٚشذج اٌر١اس اٌّا س ف١ٙا   U ٚاٌرٛذش ت١ٓ ِشتط١ٙا  Rاٌؼاللح ت١ٓ ل١ّح اٌّماِٚحِاٟ٘ 

 تجربت -1

اس اٌّاس ف١ٗ ٚٔذْٚ إٌرائج فٟ ١ٚٔطثك ت١ٓ ِشتط١ٗ ذٛذشاخ ِخرٍفح شُ ٔم١ظ فٟ وً ِشج شذج اٌر  R = 100 Ωٔؼرثش ِٛصال أ١ِٚا ل١ّح ِماِٚرٗ   

 اٌجذٚي اٌراٌٟ : 

 ذث١أح اٌرجشتح ٟ٘ : 

 

 هويسة هىصل أوهي – 2 

 ١ِّضج اٌّٛصً األِٟٚ ٟ٘ إٌّذٕٝ اٌزٞ ٠ّصً ذغ١شاخ

 ٟٚ٘  وّا ٠ّرً اٌشىً اٌراٌٟ :   اٌرٛذش تذالٌح اٌشذج 

 هويسة الوىصل األوهي عبارة عي خط هستقين يور      

 هي أصل الوعلن . 

 هالحظت وإستٌتاج –3

 .  U = R.Iػٕذِا ذىْٛ تٛدذاذٙا اٌؼا١ٌّح  ، ٚٔغرٕرج أْ   Iٚ U ٚRٔالدع أْ ٕ٘ان ػاللح ت١ٓ   

 ِغ شذج اٌر١اس اٌّاس ف١ٗ  . ٠غّٝ ٘زا اٌمأْٛ لأْٛ أَٚ ٚٔؼثش ػٕٗ  :  ٠رٕاعة اٌرٛذش ت١ٓ ِشتطٟ ِٛصً أِٟٚ إطشادا  خالصت – 4 

 . (Ω)تاألَٚ R ٚ(A) تاألِث١ش   Iٚ  (V) تاٌفٌٛظ Uتذ١س ذىْٛ     U =R.Iتاٌؼاللح 

    U  ٚIتّؼشفح  Rدغاب  :         تطبيق 

                R = U/I       ٚٔؼٍُ أْ             U = 6V       ٚ I = 1.2 Aٌذ٠ٕا       

                          I = 6/1.2 = 5Ωخ.ع :       

 

 أت١ض سِادٞ تٕفغجٟ أصسق أخضش أصفش تشذماٌٟ أدّش تٕٟ أعٛد اٌٍْٛ

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 اٌشلُ

 

 

 ذهبي    بني     أسود    أزرق

 

 

 فضي  أسود   أخضر    بنفسجي

 

 

 فضي    أصفر   أخضر   أحمر
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    شذج اٌر١اس
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 اٌشلُ اٌصأٟ

 ػذد األصفاس

 اٌشلُ األٚي

 

 

 

 ٌِٛذ ذٛذشٖ لاتً ٌٍضثظ 
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U(V) 
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