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9102اوراق عمل

 السعة الكهربائية      14. 

 مكثف: يتكون من موصلين منفصلين ) لوحين( من مادة موصلة بينهما مادة عازلة.)مايلار(ال -
 لمكثفات أنواع : الكروي والاسطواني والمستوي ا -
احة المشتركة بينهما(سمال )Aمكثف المستوي: يتكون من لوحين موصلين متوازيين مساحة كل منها ال-

ويشحن المكثف بحيث كل لوح يحمل نفس مقدار dوالمسافة الرأسية بين اللوحين هي 
  الشحنة ولكن تخالفها بالاشارة.

ينشأ بين اللوحين مجال كهربائي منتظم )شديد الانحدار( لذلك يكون المجال بين اللوحين اكبر -
 بكثير عن خارجهما.

 aشكل يمكن تمثيل الجهد الكهربائي الناتج عن المكثف المستوي بخطوط كنتورية للجهد -
 اضيفت خطوط المجال الكهربائي الى الخطوط الكنتورية للجهد bفي الشكل -
والاسهم تدل على المجال المنتظم بين اللوحين. xyيمثل المجال النقاط على المستوى  cفي الشكل -
Cف السعة الكهربائية للمكث 

 يتناسب فرق الجهدV  على اللوحين.بين اللوحين طرديًا مع كمية الشحنة 
 ثابت التناسب يسمى السعة الكهربائية وهي ثابتة للمكثف الواحد ولا تعتمد على شحنة المكثف او جهده

تعطة السعة الكهربائي بالعلاقة 
V

q
C


  وحدة قياس السعة ( الفارادالكهربائيةF والفاراد مقدار كبري للسعة ) 

 للمكثفات الكهربائية الدوائر      .24 

 مكونات الدائرة الكهربائية البسيطة 

 تتكون الدائرة الكهربائية البسيطة من :
i.   لطاقةاو اي مسارات اخرى موصلة تصل بين عناصر الدائرة ومصدر ا -اسلاك توصيل بسيطة
ii.   تيار مستمر ( مصدر طاقة : اي مصدر للطاقة بطارياتDC  او مصدر طاقة )AC )تيار متناوب (
iii. ).... عناصر الدائرة مثل مكثف مقاومة 

 .رموز عناصر الدائرة املستخدمة يف هذه الوحدة

 

 

 

 

 ...................................:......................................الباسم الط
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 :شحن املكثف وتفريغه

  :شحن املكثف

i. توصيل المكثف بمصدر طاقة ذو فرق جهد ثابت  
(( من الشكل المجاور aشحن توصيل المفتاح بالنقطة لل

ii. .تتدفق الشحنات الى المكثف الى ان يتساوى فرق الجهد للمكثف مع فرق الجهد للمصدر
iii. . اذا فصل المكثف عن المصدر فإنه يحتفظ بشحنته وبفرق الجهد

 :تفريغ املكثف

i. .لتفريغ المكثف يفصل عن المصدر ويتم توصيله بعنصر من الدائرة 
من الشكل المجاور bلتفريغ المكثف توصيل المفتاح بالنقطة 

ii.  تتدفق الشحنات من لوح لآخر عبر العنصر الى ان يتبدد شحنة المكثف 
iii.  (( تم تفريغ المكثف من شحنتهينخفض فرق الجهد بين اللوحين الى الصفر))

 املكثف متوازي اللوحني واألنواع االخرى من املكثفات      .34 

 ثكف  املتوي:: توياي: الويين.أواًل: امل

 يتكون من لوحين فلزيين متوازيين  موضوعين بالفر اغ-
توضع شحنة سالبة على احدهما وموجبة على الآخر متساويتين-

 بالمقدار ومختلفتين بالاشارة.
كبيرة. Aصغيرة جدًا و  dاللوحين قريبن جدا من بعضهما  بحيث تكون -
 يتم التغاضي عن المجال الكهربائي الصغير خارج حيز اللوحين.-
منتظم ثابت. ويكون دائما متعامد على اللوحين. Eالمجال الكهربائي بين اللوحين -
من حساب التكامل فإن:  السعة الكهربائية للمكثف املستوي:-

d

A
C    فإن وبالتالي

d

A

V

q
C 




من العلاقة السابقة نلاحظ ان سعة المكثف تعتمد على ابعاده الهندسية والمادة العازلة بين لوحيه.
 : 0مترين 

. احسب : 3-( 4.0×10 ( mوالمسافة الفاصلة بين صفيحتيه  6.4×10 )-F ) 12مكثف متوازي الصفائح سعته 
-a كثف. المساحة المشتركة لصفيحتي الم 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-b عند وصله ببطارية  د لوحيهشحنة أح( 12 V ). 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 c-  ،وتم تقريب اللوحين الى بعضهما ماذا يحدث لكل من: وتم فصله عن البطاريةبعد اتمام شحن المكثف
 جهد المكثف:   سعة المكثف:  شحنة المكثف: - 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

سطح جاوس

مسار تكامل
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:9مترين 
23102بين لوحيه ) ساحة المشتركة مكثف مستوي هوائي الم m  تم توصيله ببطارية، الشكل المجاور يبين تغيرات فرق )

الجهد بين صفيحتي المكثف بتغير شحنته أثناء عملية شحن المكثف . أجب عما يلي:
-aلخط المستقيم وماذا يمثل.احسب ميل ا 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b-ما مقدار ا( لمسافةd  ).بين لوحي المكثف
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-c  على نفس الرسم البياني العلاقةولكن زادت المسافة بين لوحيه للضعف فأرسم اذا اعيدت التجربة بالمسألة 
شحنة المكثف وجهده.بين 

:3مترين 
المكثف المستوى والجهد الناشيء عنها وذلك لثلاث الرسم البياني المجاور يبين ثلاث منحنيات ُتمثل العلاقة بين شحنة 

 مكثفات
أختر من الجدول المجاور المكثف المناسب للمنحنى المناسب له بالرسم البياني

dالبعد بين اللوحين Aمساحة لوح المكثف الميل المكثف

0Ad

9A2d

3Ad2

ثكف  األسطياني: : املثانيًا

 يتكون من اسطوانتين موصلتين متحدتي المركز بالمحور ويوجد بينهما فراغ.-
Lوطول كل من الاسطوانتين  2rونصف قطر الاسطوانة الخارجي  1rنصف قطر الاسطوتنة الداخلي -

)(نة السالبةحالاسطوانة الداخلية تحمل الش- q  الاسطوانة الخارجية تحمل الشحنة السالبة)( q

من حساب التكامل فإن:  :ثف األسطوانيالسعة الكهربائية للمك-

)/ln(

2

12 rr

L
C 
   وبالتالي فإن

)/ln(

2

12 rr

L

V

q
C 






يعتمد سعة المكثف الاسطواني على ابعاده الهندسية فقط. -
 والمادة العازلة بين الاسطوانتين.

C _ 2p´0 

L 

(V) ΔV

4 6 8 10 12 2 

4.00 

8.00 

12.0 

) ( CQ شحنة المكثف 

ف
كث

لم
 ا
هد

ج
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 :4مترين 
cmrونصف قطري الاسطوانتين ) cm0.1مكثف اسطواني مملوء بالهواء طوله  4.01  وcmr 5.01  :أوجد

 -a السعة الكهربائية للمكثف؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 -b .اذا تم قطع المكثف الى قسمين متساوين ، ما مقدار سعة كل قسم 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ثكف  الثكرو::: املثالفًا

2rو  1rمن جسمين كرويين موصلين متحدي المركز ولديه نصفي قطريتكون -

)(ة الجسم الكروي الداخلي يحمل الشحنة الموجب- q والجسم الكروي الخارجي يحمل الشحنة السالبة)( q

لى كل من سطح الجسمين الخارجي والداخلي.يتعامد المجال الكهربائي ع-
من حساب التكامل فإن:  :السعة الكهربائية للمكثف الكروي-

12

214
rr

rr
C


      أو

)( 12

21

rrk

rr
C




يعتمد سعة المكثف الكروي على ابعاده الهندسية فقط. -
 والمادة العازلة بين الجسمين الكرويين.

:الكروي ) املفرد( وصلالسعة الكهربائية للم

روي مفرد باعتبار ان الموصل الكروي الخارجي بعيد بشكل نهائيك عة موصيمكن الحصول على س 
Rrحيث   1  و2r

RC 4    أو
k

R
C 

:5مترين 
أوجد السعة الكهربائية للمكثف ؟ ماذا يحدث لسعة المكثف  0.15mوالخارجي  0.1mمكثف كروي نصف قطره الداخلي 
 0.12mإذا زاد نصف قطره الداخلي وأصبح 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

:6مترين 
 2nCويحمل شحنة كهربائية قدرها  0.05mمكثف كروي مفرد نصف قطره 

للمكثف الكروي المفرد؟الكهربائي احسب الجهد 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 املكثفات يف الدوائر الكهربائية      .44 

 يتم توصيل المكثفات بالدوائر الكهربائية بطرق مختلفة ، وهناك طريقتي اساسيتين لعملية توصيا المكثفات:
 أواًل: املكثفات املتصلة على التوازي.

 ل لوح من جميع المكثفات بنفس قطب البطارية.يتصل ك 
 فرق الجهد الكهربائية للمكثفات متساوي ويساوي جهد البطارية 

 ..321  VVVVVt 
 الشحنة الكلية للمكثفات تتوزع على كل المكثفات بنسبة سعاتها 

                 ..321  qqqqt   وبالتالي فإن 
VCq  11   ،VCq  22         ،VCq  33 
 :السعة الكهربائية المكافئة لمجموعة مكثفات متصلة على التوازي 

......321  CCCCeq 
 في حالة المكثفات المتماثلة بالسعة الكهربائية فإن السعة المكافئة 

      nCCeq   حيث أنn .عدد المكثفات المتماثلة المتصلة على التوازي 
 وبالتالي تكون شحنة كل منهما متساوية ومجموعها تساوي الشحنة الكلية

 من خصائص التوصيل على التوازي:

 السعة المكافئة تساوي المجموع الجبري لسعات المكثفات 
  المكثفات المتصلة على التوازيالسعة المكافئة تكون أكبر من أكبر سعة لمكثف من 
 بزيادة عدد المكثفات فإن السعة المكافئة تزداد 
 الهبوط بالجهد لكل مكثف مساوي لهبوط الجهد لكل مكثف ويساوي فرق الجهد الذي توفره البطارية 
 : 7مترين 

FCمكثفان سعة المكثف الأول  21   وسعة المكثف الثانيFC 42  معع بطاريعة جهعدها  التووازي متصلة معًا على
VV 12 :أوجد ما يلي 
-a .السعة المكافئة للمكثفين 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b ثفالشحنة الكهربائية لكل مك 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : 2مترين 

شحنة الما مقدار  10Vمع مصدر لتيار مستمر قدره  التوازي علىمتصلة  F4سعة كل منهما (5مجموعة مكثفات متماثلة عددها )
 الكلية المسحوبة من البطارية؟؟

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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: املكثفات املتصلة على التواليًاثاني

 تنتج البطارية شحنة كهربائية تكون متساوية على كل مكثف. وذلك بسبب
حدوث الحث الذي يحدث من اللوح الأول للمكثف الى اللوح الآخر وهكذا

 فرق الجهد الكلي الذي توفره البطارية مجموع الهبوط بالجهد بالمكثفات
321..وبالتالي فإن   VVVVVt

 البطارية تساوي شحنة كل مكثف الشحنة الكلية التي تنتجها
..321  qqqqqt

   السعة المكافئة لمجموعة سعات المكثفاتeqC تساوي

...
1111

321


CCCCeq

  في حالة المكثفات متماثلة في السعة الكهربائية فإن
n

C
Ceq   حيثn .عدد المكثفات المتصلة على التوالي

من خصائص التوصيل على التوالي

مقلوب السعة المكافئة تساوي المجموع الجبري لمقلوب سعات المكثفات 
يف من المكثفات المتصلة على التوالالسعة المكافئة تكون أصغر من أصغر سعة لمكث
.بزيادة عدد المكثفات فإن السعة المكافئة تقل 
 الهبوط بالجهد لكل المكثفات يساوي فرق الجهد الذي توفره البطاريةمجموع 
:2مترين 

FCمكثفان سعة المكثف الأول  31   وسعة المكثف الثانيFC 62  معع بطاريعة جهعدها  التووالي متصلة معًا علعى
VV 12 :أوجد ما يلي
-a للمكثفين. السعة المكافئة 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b الشحنة الكهربائية لكل مكثف 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-c ق الجهد بين طرفي كل مكثف(الهبوط قي بالجهد عند كل مكثف) فر 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

:01مترين 
، ما  24Vلتيار مستمر قدره مع مصدر  التوالي علىمتصلة  F12مكثفات سعة كل منهما 6مجموعة مكثفات متماثلة عددها 

 مقدار شحنة كل مكثف ؟
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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تدريبات ومسائل

أوجد السعة المكافئة لمجموعة  Cاوي من خلال الدائرة الكهربائية المجاورية تحوي عدة مكثفات سعاتها متساوية وتس .0
 Cبدلالة  المكثفات

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

يساوي  3وسعة المكثف رقم  V10مع مصدر جهده  التوالي الشكل المجاور يمثل ثلاثة مكثفات متصلة معًا على .9
FC 8.03  اث.، والشكل البياني يبين الهبوط بالجهد للمكثفات الثل

 9و0أوجد السعة الكهربائية للمكثفين 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FCكما بالشكل، متصلة مع مجموعات مكثفات سعة كل منها  12.0Vبطارية جهدها  .3 0.11 و FC 0.22  
FC 0.33  وFC 0.44  :أوجد ما يلي
a-  1فقط مغلق. وشحنة المكثف  0السعة المكافئة اذا كان المفتاحC

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b-  1السعة المكافئة لمجموعة المكثفات اذا كان المفتاحان معا اغلقا. وشحنة المكثفC
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

في أي الدوائر شحنة المكثف على عند غلق الدوائر الثلاث،  الاشكال المجاور تمثل ثلاث دوائر تحوي مكثفين مشحونين. .4
؟( قل أو تبقى ثابتةتزيد أو ت)) يمين الدائرة

:.................................................. (0الدائرة رقم )

:..................................................(9الدائرة رقم )

..................:...............................(3الدائرة رقم )

10

0.0
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(Uالطاقة املختزنة يف املكثفات )     .54 
  احدى استخدامات المكثفات الكهربائية تخزين طاقة الوضع الكهربائية
 .ميزة المكثفات عن البطاريات انها تفرغ شحنتها وطاقتها في فترة زمنية قصيرة جدًا 
 صدر الطاقة كالبطارية حيث تعمل على نقل الشحنات عكس لتخزين الطاقة في المكثف لا بد من بذل شغل بواسطة م

اتجاه المجال الكهربائي .
 من العلاقةVCq  .كلما زادت شحنة المكثف زاد فرق الجهد بين لوحي المكثف

dq
C

q
qVddW


  حيثV وq  الجهد والشحنة اللحظيتين ) المتزايدتين( أثناء الشحنهما فرق

 ويمكن الحصول على اجمالي الشغل  



q

t
C

q
qd

C

q
dWW

0

2

2

1

 يخزن المكثف طاقته في عدة صورVqVC
C

q
U 

2

12

2

1

2

2

1 )(

 هي طاقة الوضع الكهربائية لوحدة الحجوم( u) كثافة الطاقة الكهربائية
V

U
u   حيثV حجمال

-A :كثافة الطاقة الكهربائية لمكثف متوازي اللوحين

Ad

VC

Ad

VC

V

U
u

2

)()( 22

2
1 




  أو
2

2

1

2

2

)(







 





d

V

Ad

VC
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B- 2 كثافة الطاقة الكهربائية بدلالة المجال الكهربائي لمكثف مستوي

2
1 Eu 

============================================================================================================================================================================================ 

ما يلي:سب أح   V24متصل ببطارية جهدها  nF0.6مستوي سعته الكهربائية هوائي مكثف  .5
-a شحنة المكثف؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b الطاقة المختزنة في المكثف؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- ( اذا كانت ابعاد المكثفmmd 125.0و cmA .ما مقدار كثافة الطاقة الكهربائية للمكثف ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-d:إذا ُفصل المكثف عن البطارية وأبعد اللوحين عن بعضهما الى الضعف. ماذا يحدث لكل من
ͽ سعة المكثف ، شحنة المكثف ، فرق الجهد للمكثف ، شدة المجال الكهربائي بين لوحيه ، الطاقة المختزنة 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 مزيل الرجفان:

يعتبر مزيل الرجفان الخارجي احد تطبيقات المكثفات وهو جهاز مصمم لتقديم صدمة لقلب شخص ما في حالة  -
 (AEDرجفان بطيني. ) جهاز 

 هدف تنبيه القلب ليخفق بانتظاميوفر الجهاز نبضة تيار كهربي ب -
 10sويشحن خلال  F100الى المريض وتخزن هذه الطاقة بمكثف سعته  150Jعادة ينقل الجهاز طاقة كهربية قدرها  -

Wمن العلاقة  -
t

E
P 15

10

150
 مقدار القدرة التي تخزن خلال عشر ثواني 

kWWأي  10msتفرغ طاقة المكثف خلال  -
mst

E
P 1515000

10

150
 

 يكون فرق الجهد الخاص بالجهاز بحيث يحسب من العلاقة  -

kVV
C

U
V 7.11700

10100

)150(22
6





 

 
 
 

 املكثفات والعوازل الكهربائية      .64 

o .العازل الكهربائي : المادة العازلة التي توضع بين لوحي المكثف 
o :اسوخداتات العايل الثكهربائي 

i. يحافظ على انفصال لوحي المكثف 
ii. زل لوحي المكثف كهربائياً يع 
iii. يتيح للمكثف الحفاظ على فرق جهد أعلى مما يمكنه في حالة وجود الهواء فقط 
iv. يزيد العازل من سعة المكثف 

 ويحسب من العلاقة ثابت العازلية للمكثف
 CC    حيثC سعة المكثف الهوائي 

 ع مادة عازلة بين لوحي المكثف يعمل على خفض الجهد الكهربائي مما يتيح للمكثف تخزين شحنة أكبر وبالتالي فإن وض

شدة المجال الكهربائي للمكثف بوجود العازل 
A

q

A

qE
E






   حيث  

 السماحية الكهربائية للعازل ازلية للهواء او الفراغ وثابت الع     وبالتالي فإن  
 كيف تزداد سعة المكثف عند وضع مادة عازلة بين لوحيه بدلا عن الهواء؟ 

A

qd
EdV


  وبالتالي يمكن كتابة السعة بصورة

 C
d

A

V

q
C 





 

 

 عبارة عن قياس لقدرتها على تحمل فرق الجهد المطبق عليها.:  مادةي للشدة العزل الكهربائ 
اذا تجاوز شدة المجال الكهربائي المطبق في العازل الكهربائي شدة العزل الكهربائي للمادة فسوف يتعطل العازل 

 الكهربائي ويبدأ بتوصيل الشجنات بين اللوحين على شكل شرارة وهذا يؤدي الى تلف المكثف.
 وثابت العزل للهواء قريب من الواحد 0زل الكهربائي للفراغ=ثابت الع
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 منظر جمهري للعوازل الكهربائية      .74 

 تقسم العوازل الكهربائية اىل نوعني

i. عوازل كهربائية قطبية: مادة مكونة من جزيئات لها 
 عزم ثنائي القطب مثل ) الماء ( وتكون عادة موزعة 
 ضع للمجال فإنها تميلفي اتجاهات مختلفة. وعندما تخ 
 الى محاذاة المجال 

 
ii. مادة مكونة من ذرات او جزيئات ليس لها عزم ثنائي القطب.عوازل كهربائية غير قطبية : 

 يمكن حث هذه الذرات ليكون لها عزم ثنائي القطب تحت 
 تأثير مجال خارجي فتؤدي الاتجاهات المتضادة للقوى الكهربائية

 تاج عزم ثنائي القطب مستحثالمبذولة على الشحنات لان 
 وينشا المجال عن ثنائي القطب معاكس لاتجاه المجال الخارجي 

 يعمل على انقاص شدة المجال المطبق
 يتكون من لوحين موصلين بينهما مادة عازلة ويمكن استبدال احد اللوحين بسائل موصل للأيونات املكثفات االلكرتوليتية:

 سعات فائقة وذلك باستخدام لوح مساحة سطحه كبيرة : مكثفات ذات  املكثفات الفائقة
 تستخدم مادة الفحم المنشط لان مستحة سطحه كبيرة بسبب تركيبه الرغوي 
 تعطى طبقتان من الفحم المنشط شحنات قطبيبة معاكسة تفصل بينهما مادة عازلة. 

====================================================================== 
256.5من الشكل المجاور يبين مكثف مستوي مساحة سطح احد لوحيه  .6 cmA   والبعد بين لوحيهmmd 56.5 

0.71الطرف الايسر منه مملوء بمادة عازلة قدرها    0.122والطرف الايمن  ما مقدار سعة المكثف؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
289.7ر يبين مكثف مستوي مساحة سطح احد لوحيه من الشكل المجاو .7 cmA   والبعد بين لوحيهmmd 62.4 

0.111الطرف السفلي منه مملوء بمادة عازلة قدرها    0.122والطرف العلوي  ما مقدار سعة المكثف؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 موجهة بواسطة مجال خارجيالجزيئات القطبية  الجزيئات القطبية موزعة عشوائياً 
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FCالكهربائية مكثف هوائي كما بالشكل سعته  .2 0.4  24متصل ببطارية فرق جهدهاV لئ نصف المكثف ذا مُ إ
 ، اجب عما يلي: 3بورق ثابت عازليته 

-a .ما مقدار سعة المكثف بعد وضع المادة العازلة 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b .؟لة وبعد وضعها بالمكثفقبل وضع المادة العازاحسب الشحنة الكهربائية الكلية المستمدة من البطارية 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-c قارن الطاقة المختزنة بالمكثف قبل وضع المادة العازلة وبعد وضعها؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 الدائرة املتزنة

FCFCFCي ثلاثة مكثفات سعاتها )الشكل المجاور لدائرة تحو من .2  0.3,0.6,0.4 321  متصلة مع )
VVبطارية فرق جهدها  0.12   تم توصيل المفتاحS  1بالبطارية ليتم شحن المكثفC  وبعد اتمام عملية شحنه

إذا كانت الدائرة تسمح بالاتزان فاحسب شحنة كل من المكثفات الثلاث  2Cو1Cفصل المفتاح وتم توصيله بالمكثفين 
 بعد توصيلها معًا.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

FCCFCات سعاتها )الشكل  المجاور لدائرة تحوي ثلاثة مكثف .01  20,10 321  متصلة مع بطارية فرق جهدها )
VV 10  تم توصيل المفتاحS  1بالبطارية ليتم شحن المكثفC  وبعد اتمام عملية شحنه فصل المفتاح وتم توصيله

 إذا كانت الدائرة تسمح بالاتزان فاحسب شحنة كل من المكثفات الثلاث بعد التوصيل الثاني 2Cو1Cبالمكثفين 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 هواء
 هواء

 و رق

11 

https://seraj-uae.com/file/7699/


FCFCمكثفان سعاتهما )  .00  0.3,0.1 21  100( وصل كل منهما مع بطارية جهدهاV  ليتم شحن كل
 مفتوحان. ثم فصلا عن البطارية وتم غلق المفتاحان كما بالشكل أوجد: 2Sو1Sمنهما على حدا وكلا المفتاحان 

-a  فرق الجهد بين انقطتينa وb 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b شحنة كل مكثف بعد التوصيل. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

، الرسم البياني يبين العلاقة  6.0Vق جهدها الشكل المجاور دائرة كهربائية تحوي ثلاث مكثفات متصلة مع بطارية فر .09
 بين الشحنة الكهربائية المختزنة وفرق الجهد الناشيء عنها

-a ما السعة الكهربائية لكل مكثف؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- 1المكثف  قدار شحنة ما مC 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

m5102مكثف مستوي هوائي المسافة بين لوحيه )  .03  شكل المجاور يبين تغيرات فرق الجهد ( تم توصيله ببطارية، ال
 بين صفيحتي المكثف بتغير شحنته أثناء عملية شحن المكثف . أجب عما يلي:

-a.احسب ميل الخط المستقيم وماذا يمثل 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-bلمساحة المشتركة بين لوحي المكثف.ما مقدار ا 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-c فولت 6الى  4من بين على الرسم البياني مقدار التغير في طاقة الوضع الكهربائية عند تغير جهده 
d- 3ت بين لوحيه مادة عازلة ثابت العازلية لها اذا ادخل  فأرسم على نفس الشكل الخط البياني بين فرق

 بعد وضع المادة العازلة الجهد وشحنة المكثف

0.20.1

16

0.8

(V) ΔV
2 3 4 5 6 1 

4.00 

8.00 

12.0 

 جهد المكثف

ف
كث

لم
 ا
نة

ح
ش

 

Q ) ( Cn
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 ومتصلتني ُيظهر الشكل المجاور صفيحتان فلزيتان غير مشحونتين ومتساويتين في المساحة  .04
  توصيل ومفتاح. عند غلق المفتاح ُتشحن كل من الصفيحتين.بقطبي بطارية بوساطة أسلاك 

 .ارسم توزيع الشحنات على كل من الصفيحتين 
 :ماذا يطرأ على كمية شحنة كل من الصفيحتين في الحالات الآتية 
 نحو الأسفل. Bإذا ُأزيحت الصفيحة  -

...................................................................................................        

 نحو جهة اليسار. Bإذا ُأزيحت الصفيحة  -
...................................................................................................        

 

م شحنه فكانت الطاقعة وصل الى قطبي بطارية  حتى تما مكثف مستو هوائي سعته الكهربائية  .05
 . أجب عما يلي: المختزنة بين صفيحتيه 

-a.احسب فرق الجهد بين قطبي البطارية 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b لجدول الآتي مستخدمًا الكلمات وملأ الحيز بين صفيحتيه بمادة عازلة، فأكمل اإذا ُفصل المكثف عن البطارية       
 يبقى ثابتًا( لتصف ما يحصل لمقدار كٍل من الكميات الواردة فيه. –يزداد  –)يقل 

 فرق الجهد
 بين صفيحتيه

 كمية الشحنة
 على كلٍ من صفيحتيه

 سعة
 المكثف الكهربائية

في  الطاقة الكهربائية المختزنة
 المكثف

....................................... ....................................... ....................................... ....................................... 

 

ُيبّين الشكل المجاور تغّيرات فرق الجهد الكهربائي بين  .06
ائي بتغّير شحنته. معتمدًا صفيحتي مكثف كهربائي مستٍو هو

جد البعد بين صفيحتي المكثف إذا كانت على الشكل. 
 (.m 20.712المساحة المشتركة بينهما )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

( للمكثف Q-ΔVُيظهر الشكل المجاور خطين بيانيين لعلاقة ) .07
البعد بين صفيحتيه دون تغيير المساحة  قبل وبعد انقاصنفسه 

 نفسها. المشتركة بينهما أو المادة العازلة وباستخدام البطارية
 ( أي الخطين البيانيينA أمB  في الشكل ُيمثل تغيرات فرق الجهد مع )

 البعد بين الصفيحتين؟  بعد انقاصالشحنة 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .احسب الشغل المبذول في انقاص البعد بين الصفيحتين بعد تمام الشحن 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

+ 
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مما سبب تكثيفًا للشحنات الموجبة  عن البطارية.ومنفصل  ( مشحون   ،B)  وضعت مادة عازلة بين صفيحتي مكثف .02
والسالبة في المادة العازلة كما في الشكل. أجب عما يلي:

-a ما نوع شحنة كل من صفيحتي المكثف؟
  شحنة الصفيحة ( ) :…………………………………………….

  شحنة الصفيحة (B )  :……………………………………………

-b  ( قارن مقدار الشحنة التي تحملها الصفيحة  ( بمقدار الشحنة التي تحملها الصفيحة )B .) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c-  فسر إجابتكماذا يطرأ على فرق الجهد بين  الصفيحتين إذا ُسحبت المادة العازلة من  بينهما دون تغيير المسافة الفاصلة بينهما ؟ . 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-عن  ومنفصل في الشكل المجاور وضعت مادة عازلة بين صفيحتي مكثف مشحون .02
:أجب عما يليجبة والسالبة في المادة العازلة.مما سبب تكثيفًا للشحنات المو البطارية

a-  وضِّح ذلك بالرسمالعازلة؟ أين تتكثف كل من الشحنات الموجبة والسالبة في المادة.
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

-b ( أ   قارن بين مقدار المجال الكهربائي عند النقطة .) ( ومقداره عند النقطة ) ب 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 

c-  ماذا يطرأ على الحد الأقصى لفرق الجهد الذي يعمل به المكثف إذا ُسحبت المادة العازلة من  بين صفيحتيه دون تغيير المسافة
 . فسر جابتكالفاصلة بينهما؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FCFCFCالشكل  المجاور لدائرة تحوي ثلاثة مكثفات سعاتها ) .91  2040,120 321  متصلة مع )
:أوجد 12Vبطارية فرق جهدها 

-a السعة المكافئة لمجموعة المكثفات؟
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b-  1شحنة وجهد المكثفC
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-c المختزنة في الدائرة؟ الكهربائية الطاقة 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B

مادة عازلة



ب

مادة 

عازلة
أ

1C

2C V
3C
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mmd) مكثف مستوي هوائي أبعاده  .90 220.1و cmA  مشحون بشحنة قدرها )Cq 30  ومنفصل عن
البطارية. أوجد ما يلي:

-a .كثافة الطاقة الكهربائية المختزنة بالمكثف 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b .ما مقدار شدة المجال الكهربائي بين لوحيه 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-c ( ما العامل الذي تتغير فيه كل من.10إذا وضع بين لوحيه مادة عازلة ثابت عازليتها )
o سعة المكثف :.............................................................................................................................................................

o كثافة الطاقة المختزنة: ..............................................................................................................................................

o شدة المجال الكهربائي بين لوحيه: .........................................................................................................................

 الشكل المجاور والبيانات التي عليه أجب عما يلي: من .99
-a السعة المكافئة لمجموعة المكثفات؟ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- شحنة وجهد المكثفF00.6 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- ذا ازيل المكثف ذو السعةإF00.6 من الدائرة ، ما التغير الذي يطرأ على السعة المكافئة والشحنة لكل مكثف؟ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

. ماذا يحدث لكل مما يلي عند وضع مادة ومنفصل عن البطاريةشحون مكثف مستوي هوائي م .32
عازلة بين لوحيه بدال عن الهواء

 السعة الكهربائية للمكثف :………………………………………………..…………………………………………………………… 

 شحنة المكثف  :………………………………………………..……………………………………………………………………….…

 جهد المكثف :………………………………………………..…………………………………………………………………….……… 

 شدة المجال بن لوحه :………………………………………………..…………………………………………………………………

 الطاقة المختزنة فيه :………………………………………………..………………………………………………………………..…

ماذا يحدث لكل مما يلي عند وضع مادة  البطارية.بصل تمما زال مكثف مستوي هوائي مشحون و .32
ين لوحيه بدال عن الهواءعازلة ب

 السعة الكهربائية للمكثف  :………………………………………………..……………………………………………………………

 شحنة المكثف  :………………………………………………..……………………………………………………………..……………

 جهد المكثف  :………………………………………………..……………………………………………………………………….……

 شدة المجال بن لوحه :………………………………………………..……………………………………………………………….…

 الطاقة المختزنة فيه  :………………………………………………..…………………………………………………………………
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زيادة المسافة بين . ماذا يحدث لكل مما يلي عند ومنفصل عن البطاريةمكثف مستوي هوائي مشحون  .32
لوحه مع المحافظة على المساحة المشتركة.

 السعة الكهربائية للمكثف  :………………………………………………..……………………………………………………………

 شحنة المكثف  :………………………………………………..……………………………………………………………………………

 جهد المكثف  :………………………………………………..…………………………………………………………………………..…

 شدة المجال بن لوحه  :………………………………………………..…………………………………………………………………

 يهالطاقة المختزنة ف  :………………………………………………..………………………………………………………………..…

(أنسب تكملة لكل مما يلي ثم ضع يف املربع أمامها إشارة)رت أخ

 وحدة قياس السعة الكهربائية ) الفاراد ( والتي تكافيء  .96
 V/C   J/C    C/V    2V/m

 وحدة قياس معامل السماحية بدلالة الفاراد .97
 mF.    mF / 2.mF 2. mF

في المكثف المستوي عند زيادة شحنته الى الضغف فإن السعة الكهربائية له .92
  للضعفتزداد   للنصفتقل
 تقل للربع  لا تتغير 

الأقل سعة كهربائية هوالمستوي المكثف  .92


إذا زيد البعد بين صفيحتي مكّثف مستو إلى مثليه وأنقصت المساحة المشتركة بينهما إلى النصف فإّن سعة المكّثف:  .31
  تزداد إلى مثليها        تنخفض إلى النصف

                       .تنخفض إلى الُربع     تزداد إلى أربعة أمثال
 تالية لا تعتمد عليها سعة مكثف متوازي الصفائح:أحد العوامل ال .30

 المكثف مية الشحنة التي يحملهاك    المسافة الفاصلة بين الصفيحتين
 الوسط العازل بين الصفيحيتين    المساحة المشتركة للصفيحتين 

عند زيادة المسافة بن لوحي مكثف متوازي الصفائح متصل ببطارية: .39
 تزداد سعة المكثف     تقل سعة المكثف
 يقل فرق جهد المكثف     يزداد فرق جهد المكثف 

 o90فإذا دار احد اللعوحين  4cmوعرضه  8cm( مكون من لوحين متماثلين ومتوازيين طوله  Cمستوي سعته ) مكثف .33
 حول محوره دون تغيير المسافة بين اللوحين فإن سعة المكثف

 لا تتغير      تقل الى الربع 
  اد الى الضعفتزد     تقل الى النصف

فإن سعته الكهربائية تساوي m 4.5نصف قطره   صل كرويوم .34
 1nF F9

 0.5nF F5.0
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المختزنة فيه ، َتمَّ وصله ببطارية بحيث كان مقدار طاقة الوضع الكهربائية F ) 9-( 8.00×10ُمكثف سعته الكهربائية  .35
J ) 9 -9.00×10(  .احسب فرق الجهد للبطارية.

 V5.1 V25.2

 V0.3 V5.4

تين إلى النصف، فبأي عامل تتغير الطاقة صفيحتين متوازيتين ثم ُفصل عن البطارية. فإذا ُأنقصت المسافة بين الصفيحُشحن مكثف ذو  .36
لمختزنة في المكثف؟ ا

1
2

1
4

2
1

4
1

(.  V 6.0جهد بين قطبيها)بوساطة بطارية فرق ال ( A ).تم شحن المكثف( B )و( A )مكثفان كهربائيان متماثلان  .37
(. احسب نسبة طاقة الوضع الكهربائّية  V 3.0بوساطة بطارية فرق الجهد بين قطبيها )  ( B )بينما ُشحن المكثف 

)  .( B )إلى طاقة الوضع الكهربائية المختزنة في المكثف  ( A )المختزنة في المكثف 
B

A

U

U)

4
1

1
4

2
1

1
2

بطارية كما بالشكل فإذا رفعت المادة العازلة من بين صفيحتيه فإن ب ما زال متصلمكثف  .32
 سعته تزداد وجهده لا يتغير     سعته تقل وجهده يقل 

   تزدادسعته تقل وشحنته     سعته تقل وشحنته تقل

( ، 0هوائية متصلة معا كما بالدائرة رقم ) ومتماثلة ثلاثة مكثفات مستوية .32
( مع نفس البطارية ما نسبة الطاقة 9ثم اعيد توصيلها كما بالدائرة رقم )

 في مكثفات الدائرة الاولى الى الثانية المختزنة 
4

9
9

4

2
3

3
2

مما يلي صحيحًا عند الضغط على المفتاح الظاهر في الشكل المجاور والذي يمثل جزءًا من لوحة مفاتيح الحاسوب: اي .41
 .تقل المساحة المشتركة بين صفيحتي المكثف فتقل سعته
  صفيحتي المكثف فتقل سعته الكهربائية.تقل المسافة بين 

  .تقل المسافة بين صفيحتي المكثف فتزداد سعته الكهربائية
 .تقل المساحة المشتركة بين صفيحتي المكثف فتزداد سعته

 ( بالبطارية نفسها كما في الشكل المجاور. إذا ُفصل المكثفA,Bإذا  وصل مكثفان متماثلان ) .40
 A تح المفتاحعن البطارية بفS ثم زيدت البعد بين صفيحتي كل من المكثفين الى مثلي ما كان عليه

) Bالى الطاقة المختزنة في المكثف  Aأوجد نسبة الطاقة الكهربائية المختزنة في المكثف 
B

A

U

U)
4

3
3

4

4
1

1
4

(9دائرة)  (0دائرة)
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متماثلان ومنفصلان عن البطارية شحنة المكثف الأول ضعف شحنة المكثف الثاني فإن نسبة مكثفان  .49
2

1

U

U تساوي


2

1


1

2


1

4


4

1

من الشكل المجاور إن السعة المكافئة للمكثف الذي مليء ثلثه مادة عازلة يساوي .43


d

A
C 
















1

3


d

A
C 
















12

3


d

A
C 











 


3

12


d

A
C 











 


2

13

تم ملأ اللوحين بثلاث مواد عازلة مكون ثلاثة مكثفات كما بالشكل  يمثل لوحين متوازين طول كل منها  الشكل المجاور .44
9.41المجارو . اذا علمت أن    6.52و   1.23و ،mmd 0.2،200.1 cmA 

ما مقدار السعة المكافئة؟
 pF52.3 pF853.0

 pF76.1 pF61.2

 االجابات:

a- 231089.2: 0مترين m  b- pC8.76

a- F1  b- md: 2مترين  81077.1 

(3-c)(2-a)(b-1): 3مترين
a- F121049.2 :4مترين  b  - F1210245.1 

F111033.3: 5مترين  

V360: 6مترين

a- F6   b- Cq: 7مترين 5

1 104.2   , Cq 5

2 108.4 

Cqt: 8ينمتر

4102 

a- FCeq: 9مترين 2      b- C   c- VVVV 4,8 21 

Cq: 01مترين 5108.4 
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التدريبات

0- C833.1 2- FCFC  48.0,2.1 21  3- a- F0833.2  b- F1.24- ثابت ، يقل، يزداد
5- a- C144.0   b- J610728.1    c- 3/56.34 mJ      6- F1210407.8     7- F1110734.1 

2- a- F6108    b- C5106.9   ،C41092.1         2- Cq 321  ،Cqq 1632 

01- Cq 201  ،Cqq 4032           00- a- VV 50  b- CqCq  150,50 21 

09- a- FCFCFC  2,4,6 321     b- C5108.1  03- a- nF2  b- 231052.4 m

a- V200  06- m31026.1 -05 تقل ، تزداد   -04   07- B     ،J9106.3 

21-  a- F50   b- VVCq 3,106.3 1

4

1   c- J3106.3 

20-  a- 
39 /1008.5 mJ b- mV /1038.3 10

22- a- F61066.2   b- Cq 186    وVV 36 

تزداد ، ثابت ، تقل ، تقل ، تقل -93
ادتزداد ، تزداد ، ثابت ، ثابت ، تزد -94
تقل ، ثابت ، تزداد ، ثابت ، تزداد -95

الختيار من متعدد ا

96- VC / 27- mF كمية الشحنة التي يحمله المكثف -00  تنخفض الى الربع -01ال تتغير     -92      /

nF5.0      35-V5.1      36- 2/1          37- 1/4 -34    تقل للنصف -33          تقل سعة المكثف -02

4 -32    سعته تقل وشحنته تقل -32
1-40       تقل المسافة بين صفيحتي المكثف فتزداد سعته الكهربائية -41 9

449-

1
4

40-   
d

A
C 
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3
 44- pF76.1

============================================================================

 مراجعة المفاهيم الخاصة بالكتاب.

4.1. a   4.2. a   4.3. a   4.4. d   4.5. d   4.6. c   4.7. a   4.8. b   4.9. a   4.10. b    4.11. a 

 4.12. a    24.13. (a) True       (b) False     (c) True      (d) False       (e) False

 االختيار من متعدد خاص بالكتاب

4.1. b     4.2. c     4.3. c      4.4. d      4.5. c       4.6. a       4.7. d     4.8. c 

4.9. a       4.10. (a) Fخطأ      (b) Fخطأ      (c) Tصح (d) Fخطأ      (e) Tصح    

4.11 b      4.12 a      4.13 b       4.14 a 
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