SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC –TUẦN 10
MÔN VẬT LÍ KHỐI 11
BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ
I/. Nội dung kiến thức cần đạt.
 Neâu ñöôïc chieàu doøng ñieän chaïy trong ñoaïn maïch chöùa nguoàn ñieän.
 Nhaän bieát ñöôïc caùc loaïi boä nguoàn gheùp noái tieáp, gheùp song song.
II/. Tiến trình học tập.
NỘI DUNG
GHI CHÚ
Tên bài học/ chủ đề - BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ
Khối lớp
Hoạt động 1: Đọc tài
1/. Tài liệu tham khảo:
- Học sinh tham khảo sách giáo khoa vật lí 11 sách cơ bản.
liệu và thực hiện các
yêu cầu.
BÀI 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ
Video bài giảng
- Bài 10: https://youtu.be/hdIUY6lIcmI
- Hoàn thành kiến thức ở phụ lục I vào tập bài học
2. Yêu cầu.
-Học sinh xem video và hoàn thành các câu hỏi theo yêu cầu.
-Học sinh ghi chép cẩn thận nội dung bài học vào tập, lưu ý các
công thức cần nhớ và nắm rõ các đại trong công thức về ý nghĩa
và đơn vị đo.
- Trong quá trình tự học nếu có thắc mắc nội dung nào học sinh
điền vào phiếu tổng hợp các câu hỏi thắc mắc tại phụ lục II (có
file đính kèm), học sinh gửi giáo viên để được giải đáp kịp thời.
Hoạt động 2: Kiểm
-Hoàn thành phiếu học tập tại phụ lục III chụp và nộp theo yêu
cầu của giáo viên bộ môn.
tra, đánh giá quá
trình tự học.

PHỤ LỤC I
Bài 10: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ(II)
I. Đoạn mạch có chứa nguồn điện: sgk
II. Ghép các nguồn thành bộ
1. Bộ nguồn ghép nối tiếp
Eb = E 1 + E 2 + … + E n
Rb = r1 + r2 + … + rn
Trường hợp riêng, nếu có n nguồn có suất điện động ε và điện trở trong r ghép nối tiếp
thì :
Eb = nε ; rb = nr
2. Bộ nguồn song song
Nếu có m nguồn giống nhau mỗi cái có suất điện động ε và
điện trở trong r ghép song song thì : Eb = ε ; rb =

3. Bộ nguồn hỗn hợp đối xứng (đọc thêm)
Nếu có m dãy, mỗi dãy có n nguồn
mỗi nguồn có suất điện động ε,
điện trở trong r ghép nối tiếp thì :
Eb = nε ; rb =

nr
m

r
m

Phụ lục II
Các câu hỏi thắc mắc của học sinh
Trường THPT Nguyễn Tất Thành
Lớp: …………
Họ tên học sinh:………
Học sinh ghi lại các vấn đề thắc mắc theo các mục sau và gửi đến giáo viên để được giải
đáp.
Môn học
Nội dung học tập
Câu hỏi của học sinh

Vật lí

Mục : I.I
Mục : I.II

1.
2.
1.
2.

Mục : II.I

1.
2.

Mục : II.II

1.
2.

PHỤ LỤC III
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Viết cẩn thận vào tập bài tập.
Bài 10: GHÉP CÁC NGUỒN THÀNH BỘ
Trắc nghiệm:
1. Việc ghép nối tiếp các nguồn điện để được bộ nguồn có
A. suất điện động lớn hơn mỗi nguồn.
B. suất điện động nhỏ hơn mỗi nguồn.
C. điện trở trong nhỏ hơn mỗi nguồn.
D. điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài.
2. Việc ghép song song các nguồn điện giống nhau thì được bộ nguồn có… hơn của một
nguồn.
A. suất điện động lớn
B. suất điện động nhỏ
C. điện trở trong nhỏ
D. điện trở trong lớn
3. Mắc bộ nguồn, từ a nguồn giống nhau và điện trở của bộ nguồn bằng điện trở của một
nguồn thì số a là
A. một số nguyên.
B. một số lẻ.
C. một số chẳn.
D. một số chính phương.
4. Muốn mắc ba pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động 3 V, thành bộ nguồn 6 V thì
A. phải ghép hai pin song song và nối tiếp với pin còn lại.
B. ghép ba pin song song.
C. ghép ba pin nối tiếp.
D. không ghép được.
Bài tập tự luận:
Bài 1. Tìm suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn gồm 14 pin nếu chúng mắc :
a. song song
b. nối tiếp
Cho biết mỗi pin có ξ = 2V; r = 1.
ĐS: a/ 2V; 1/14Ω b/ 28V; 14Ω
Bài 2: Cho sơ đồ như hình vẽ :Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có e = 4,5V, r = 1,5, R1
= 50, R2 = 10, R3 = 40. Tính:
a. suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.
b. cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
c. UMN và hiệu điện thế của mỗi nguồn.
ĐS: a/ 18V; 6Ω b/ 9/25A ; 6/25A c/ 14,4V; 3,6V

