
 

I) مفهوم المقاومة الكهربائٌة 
 تأثٌر المقاومة الكهربائٌة فً دارة كهربائٌة (1

  :هو ٌدخل فً تركٌب األجهزة الكهربائٌة رمزه االصطالحً (ثنائً القطب   )الموصل األومً عنصر كهربائً 
 أ ـ تجربة

 نركب موصال أومٌا على التوالً مع مصباح و عمود 
 
 
 
 
 
 
 

 ب ـ مالحظة
 إضاءة المصباح تصبح ضعٌفة بعد إضافة الموصل األومً

 ج ـ استنتاج
 .انخفاض اإلضاءة دلٌل على انخفاض شدة التٌار الكهربائً ، وسبب هذا االنخفاض هو الموصل األومً

 .الموصل األومً ٌقاوم التٌار الكهربائً وٌضعف شدته 
 خالصة

  Ω ، تقاس بواسطة األوممتر ووحدة قٌاسها األوم   Rالمقاومة الكهربائٌة مقدار فٌزٌائً ٌمٌز الموصالت األومٌة ، نرمز لها ب 
 : لألوم مضاعفات مثل الكٌلوأوم و المٌغاأوم بحٌث

 تحدٌد قٌمة المقاومة الكهربائٌة (2
 .ٌشٌر الصانع إلى قٌمة مقاومة الموصل األومً بوضع علٌه أربع حلقات ملونة

 :للتعرف على قٌمة مقاومة موصل أومً ، نستعمل جدول الترقٌم العالمً ونطبق العالقة 

 أبٌض رمادي بنفسجً أزرق أخضر أصفر برتقالً أحمر بنً أسود اللون

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 الرقم

 
 : العالقة
 :بحٌث

.a الرقم المقابل للون الحلقة األولى على الٌسار قً جدول الترقٌم العالمً للمقاومة 

.bالرقم المقابل للون الحلقة الثانٌة على الٌسار قً جدول الترقٌم العالمً للمقاومة 

.c      الرقم المقابل للون الحلقة الثالثة على الٌسار قً جدول الترقٌم العالمً للمقاومة 

 .       الحلقة الرابعة ٌكون لونها فضٌا أو ذهبٌا
 :حدد قٌم مقاومات الموصالت األومٌة التالٌة : أمثلة

 

 

 مقاومة سلك فلزي (3
 .نوع الفلز ــ طوله ــ و مساحة مقطعه، بحٌث تزداد قٌمة مقاومته كلما زاد طوله ونقص سمكه: العوامل المؤثرة فً قٌمة مقاومة سلك فلزي هً 

II)قانون أوم  
 أ ـ تجربة

  :Uننجز التركٌب الكهربائً التالً ونغٌر قٌمة التوتر  

 :ندون النتائج فً الجدول التالً
 

 V 1,5 3 4,5 6 7,5 9 بالفولط Uالتوتر 

 A 0,0032 0,0064 0,0096 0,0128 0,0160 0,0182 باألمبٌر Iشدة التٌار 
 

 ب ـ مالحظة
  .I ، كلما زادت شدة التٌار Uكلما زادت قٌمة التوتر 

 ج ـ استنتاج
 .قٌمة التوتر بٌن مربطً موصل أومً تتناسب اطرادا مع شدة التٌار الذي ٌمر فٌه

 .U   =   R x I:        أيU/I   =   R           . ثابتة ومتساوٌة مع قٌمة مقاومة الموصل األومً U/Iتبقى النسبة 

 خالصة
 . التوتر بٌن مربطً موصل أومً ٌساوي جداء مقاومته و شدة التٌار المار فٌه: قانون أوم 

 

 المقاومة الكهربائٌة

 

La résistance éléctrique 

 

R 

1KΩ    =   103Ω 1MΩ    =   106Ω 

 إضاءة عادٌة
 موصل أومً إضاءة ضعٌفة

R 

R  =  (  10a + b )10c 
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