
ملخص للعلوم الفيزيائية

السنة األوىل من التعليم الثانوي اإلعدادي

BANANI OMAR
TADLA - AZILAL

املقاومة الكهربائية

الموصل األومي هو ثنائي قطب يوجد في جل األجهزة االلكترونية و الكهربائية، يتميز 

بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة الكهربائية رمزها R و وحدتها العالمية األوم Ω و تقاس 

بجهاز األومتر Ohmmètre ويرمز له ب 

وحدات أخرى لقياس المقاومة

I - مفهوم املقاومة الكهربائية

II - قياس قيمة املقاومة

لقياس قيمة املقاومة نحدد OHM يف الجهاز املتعدد القياساتمجموعة من املوصالت األومية يف جهاز راديوموصل أومي خاص بفرن كهربايئ

1 -  استعمال جهاز األومتر :  لقياس المقاومة 
نستعمل جهاز  األومتر الرقمي ونظبطه على قيمة  
Ω حيث  نوصل مربطيه بمربطي الموصل األومي، 

فتقرأ قيمة المقاومة  مباشرة على شاشة الجهاز. 

2 -  استعمال قن األلوان : أنظرالشكل جانبه

امليكاأوم الكيلوأوم االوم

MΩ kΩ Ω

السموحة )نسبة الخطأ(الحلقة الرابعةالحلقة الثالثةالحلقة الثانيةالحلقة األوىلاللون

000100األسود

 %5 )-/+(111101البني

222102األحمر

333103الربتقايل

444104األصفر

%0.5 )-/+(555105األخرض

%0.25 )-/+(666106األزرق

%0.1 )-/+(777107البنفسجي

888108الرمادي

999109األبيض

1-10الذهبي

R

الحلقة 1 الحلقة 2 الحلقة 3 الحلقة 4 الحلقة 5



ملخص للعلوم الفيزيائية

السنة األوىل من التعليم الثانوي اإلعدادي

BANANI OMAR
TADLA - AZILAL

املقاومة الكهربائية

III - املقاومة و احلد من شدة التيار

III - بعض العوامل املؤثرة على املقاومة

تجربة :  نركب دارة كهربائية  بسيطة  تتكون 

من عمود و مصباح  L1 و قاطع للتيار K  واألمبير 

متر لقياس شدة التيار، ثم بعد ذلك نضيف على 

.R التواي موصال أوميا مقاومته

أحسب المقاومة في كل حالة من الحاالت التالية :

مالحظـــة :  نالحظ أن شدة التيار في الدارة الكهربائية 2 أصغر من شدة التيار  في الدارة الكهربائية 1.
استنتاج : يتميز الموصل االومي بعرقلة مرور التيار الكهربائي في الدارة وبالتالي التخفيظ من شدة التيار المار فيها و أيضا ارتفاع 

درجة حرارة الموصل األومي .

كل سلك كهربائي يتميز بمقاومة R تحتسب بواسطة العالقة :

حيث ρ تمثل مقاومية السلك وتتعلق بطبيعة مادة السلك  و L طول السلك و S مساحة مقطع السلك.

مقاومية بعض الفلزات :
املقاومية عند 20Cاملادةاملقاومية عند 20Cاملادة

 8−10×6.99النيكل8−10×1.59الفضة

 8−10×9.28الليثيوم8−10×1.68النحاس

 7−10×1.0الحديد8−10×2.44الذهب

 7−10×1.09قصدير 8−10×2.82أملونيوم

 7−10×2.2الرصاص 8−10×5.60تنغستني

 7−10×9.8الزئبق 8−10×5.90الزنك

+ -

L1

K A

+ -

L1

K A

R

12

R = ρ ×
S
L

ρS

L

Ω m

Ω.m m2

 تطـــبيق 




