
تمارين تجمیع الموصالت األومیة

: 1تمرين 

.R2=51Ωو R1=49Ωموصالن أومیان مركبان على التوالي مقاوتھا - 1
.أحسب المقاومة المكافئة لھذا التجمیع - 1.1
، أحسب شدة التیار المار في كل موصل U=10Vنطبق على المجموعة على التوالي التوتر - 1.2

.والتوتر بین قطبي كل موصل 
.R2=13Ωو R1=9Ωان على التوازي مقاومتھا موصالن أومیان مركب- 2

.أحسب المقاومة المكافئة - 2.1
شدة التیار المار في الدارة ، أحسبU=20Vق بین المجموعة على التوازي التوتر نطب- 2.2

.في كل موصل رالرئیسیة وشدة التیار الما

:2تمرين 

1أحسب المقاومة المكافئة للتجمیع الممثل ي الشكل - 1

1الشكل 

R3=40Ωو  R1=R2=R4=10Ω:نعطي

:2أجب على نفس السؤال بالنسبة للتجمیع التالي الممثل في الشكل - 2

2الشكل 

R4=40Ωو  R3=30Ωو  R2=20Ωو  R1=15Ω: نعطي 

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:3تمرين 

:يمثل الشكل أسفله جزءا من داة كھربائیة 

.ABأحسب المقاومة المكافئة لثنائي القطب - 1
.I2و I1و Iأحسب شدة التیار UAB=20Vعلما أن - 2

:4تمرين 

.UAB=12Vتوتر شدته Bو Aنطبق بین المربطین .يمثل الشكل جانبه دارة كھربائیة 
.R1المار في I1أحسب شدة التیار الكھربائي - 1
استنتج قیمة التوتر بین مربطي الموصل األومي .R2فيالمار I2ئي الكھرباأحسب شدة التیار - 2

R3.
ئیسي واستنتج قیمة الموصل األومي المكافئ في الفرع الرIأحسب شدة التیار الكھربائي - 3

.لھذا التركیب 
قارن ھذه النتیجة بالنتیجة التي يمكن الحصول علیھا بتطبیق عالقات تجمیع الموصالت األومیة - 4
.

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:5تمرين

في التجمیعین الممثلین في I3و I2و I1بتطبیق قانون أوم أحسب شدة التیارات الكھربائیة 
.(2)و (1)الشكلین 

1الشكل

2الشكل

:6تمرين 

.UAB=10Vنطبق التوتر . میة ويتكون التركیب التالي من موصالت أ
R1=10Ω  ،R2=6Ω  ،R3=4Ω  ،R4=7,6Ω: نعطي 

.ABأحسب مقاومة الموصل المكافئ لثنائي القطب - 1
.في الدارة الرئیسیة Iآحسب شدة التیار في كل فرع وشدة التیار - 2



:7تمرين 

:نعتبر الدارة الممثلة في الشكل أسفله 

:نعطي 
R1=200Ω  ،R2=300Ω  ،R3=100Ω    ،R4=400Ω

.CDمي المكافئ  لثنائي القطب أحسب مقاومة الموصل األو- 1
.UCD، أحسب I=0,2Aفي حالة - 2

.UAB، استنتج التوتر I2و I1أحسب - 3

:8تمرين 

نستعمل التركیب بواسطة أمبیر متر و فولطمتر ABلقیاس قیمة المقاومة للموصل األومي
:التجريبي التالي 

.UAB=5Vو I=0,5A: القیم المشار الیھا من طرف الجھازين ھما 
.ABأحسب قیمة مقاومة الموصل األومي - 1
RVمقاومتهفي التركیب التجريبي يمكن أن نعتبر الفولطمتر كموصل أومي - 2 =107Ω أحسب

.المار في الفولطمتر شدة التیار
ما ھو استنتاجك ؟.Iئیسي رالفرع القارن ھذه القیمة مع شدة التیار المار في - 3

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:9تمرين 

مركبین D2و D1المكافئ لموصلین أومیین Deلثنائي القطب U=f(t)تمثل الوثیقة أسفله الممیزة 
.على التوالي 

.؟ علل جوابك Deما طبیعة ثنائي القطب - 1.1
.Deلثنائي القطب Reأوجد مبیانیا قیمة المقاومة - 1.2
علما أن R1استنتج قیمة .D2مقاومة R2، و D1مقاومة R1بداللة Reأكتب تعبیر المقاومة - 1.3

R2=4Ω.
في التركیب التجريبي الممثل في الشكل أسفله حیث تم D2و D1نستعمل ثنائیي القطب - 2

:تركیبھا مع العناصر التالیة 
Gمولد للتیار الكھربائي المستمر.
D3موصل أومي مقاومتهR3.
Aأمبیرمتر يشیر الى القیمةI=0,25A.

.I2، أحسب شدة التیار I=0,5Aعلما أن شدة التیار - 2.1
.D3مقاومة الموصل األومي R3أوجد - 2.2

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:10تمرين 

:نعتبر التركیب التجريبي الممثل في الشكل أسفله حیث 
G مولد كھربائي قوته الكھرمحركةE ومقاومته الداخلیة مھملة.
D1 وD2 وD3 التوالي موصالت أومیة  مقاومتھاعلى :R1=R2=10Ω وR3=5Ω
L مصباح كھربائي.
A 1تدريجة وعیاره 100يحتوي میناؤه على 1,5أمبیرمتر فئتهA.
 كاشف التذبذب لمعاينة التوترU بین مربطي المصباحL. حساسیته الرأسیة مضبوطة على

2V/cm.

علما أن عدد التدريجات التي تشیر إلیھا إبة D1عین شدة التیار التي تجتاز الموصل األومي - 1
.استنتج دقة القیاس .60األمبیرمتر ھي 

.شدة التیار Iعین العقد الموجودة في ھذه الدارة واستنتج - 2
.D3و D2و D1المقاومة المكافئة لتجمیع الموصالت األومیة Reحدد - 3
.Lالتوتر بین مربطي المصباح Uحدد - 4
.Gالقوة الكھمحركة للمولد Eأوجد - 5

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة


