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 األول الفصل االدراسي                                        الفيزياء

 2018/2019العام الدراسي               
 

============================================================================= 
 عوض الله :: محمود إعداد                                 8102/8102اوراق عمل

 

 Eتعريف اجملال الكهربائي   12.   
  المجال الكهربائيE(r) :عند اي نقطة في الفراغ 

 محصلة القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة مقسومة على مقدار هذه الشحنة )الموضوعة( -

- 
q

rF
rE

)(
)(



  ووحدة قياس المجال الكهربائيCN / 

 ائية القوة الكهرب)(rF
  القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة :q .موضوعة داخل المجال الكهربائية 

)()(من العلاقة السابقة فإن:  - rEqrF


 :وبالتالي فإن القوة لها مقدار واتجاه 
  مقدار القوةF  يساويqEF  
 قوة الكهربائية المؤثر بالشحنة يعتمد على نوع الشحنة الموضوعه اتجاه الq 
o  المجال الكهربائيباتجاه فإن اتجاه القوة  موجبةاذا كانت الشحنة الموضوعة 
o  اتجاه المجال الكهربائي عكس فإن اتجاه القوة  سالبةكانت الشحنة الموضوعة اذا 

 جالات الكهربائية فإن شدة المجال الكهربائي عند نقطة ناتجة عن هذه المصادر في حالة وجود عدة مصادر للم
r)(يمثل وفق مبدأ التراكب للمجال الكهربائي الكلي عند نقطة في الفراغ احداثياتها 

 يساوي 
)(........)()()()( 321 rErErErErE nt


 

 خطوط اجملال الكهربائي  .22     

  :خطوط وهمية تبين مسار وحدة شحنة الاختبار )الموجبة( بالمجال الكهربائي هيخطوط المجال الكهربائي 
  :اتجاه المجال الكهربائي عند نقطة على خط المجال الكهربائي 

 اتجاه محصلة القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة الاختبار الموجبة الموضوعة عند النقطة 
 لنقطة.اتجاه المماس المرسوم على خط المجال عند تلك ا 

  من خصائص خطوط المجال ان 
   عددها يتنساب مع كمية الشحنة ) يتناسب كثافة خطوط المجال طردًا مع مقدار القوة الكهربائية( -0
 خطوط المجال لا تتقاطع -8
 تبدأ من الشحنة الموجبة وتنتهي الى الشحنة السالبة -3
 كهربائي التي تجتاز عموديًا وحدة المساحات المحيطة بالنقطةشدة المجال الكهربائي عند نقطة: عدد خطوط المجال ال -4     
 :انواع المجالات الكهربائية 

 مقداره او اتجاه مختلفين عند اي نقطتين واقعتين فيه.غير منتظم : 
  مقداره واتجاه ثابت عند جميع النقاط الواقعة فيه.منتظم : 

 ...................................:......................................اسم الطالب

https://seraj-uae.com/file/7698/


         8102ل الدراسي األوالفصل 

 M.Awadallah Page 8 –المجالات الكهربائية وقانون جاوس  – 2وحدة لا

 

 المجال كمية متجهة :  الكهربائية المؤثرة على شحنة عند نقطة معينة داخللقوة ا 
 تتناسب مع شدة المجال عند النقطة وعلى مقدار الشحنةمقدارها  -
  اتجاهها يعتمد على نوع الشحنة الموضوعة عند تلك النقطة. -

 
 ( مجال كهربائي غير منتظم: ) خطوط اجملاالت الناجتة عن الشحنات النقطية

 الشحنة النقطية :  ◄
    -Aالناتجة عن شحنة موجبة   -B الناتجة عن شحنة سالبة 

 
 
 
 

-C  الناتجة عن شحنتان نقطيتان )متساويتان بالمقدار( ومختلفتين بالنوع 
 عدد خطوط المجال الكهربائي الخارج من الشحنة الموجبة 

 يساوي عدد خطوط المجال الكهربائي الداخلة للشحنة السالبة
 

-E  (  الناتجة عن شحنتان نقطيتان ) متساويتان بالمقدار  -F .شحنات مختلفة بالنوع وغير متساوية بالمقدار 
 ومن نفس النوع )متماثلتان(

 
 
 
 
 

 تربط علاقة بين عدد خطوط المجال الكهربائي والشحنة الكهربائية 
qn عدد خطوط المجال تتناسب طرديا مع كمية الشحنة المنتجة لها حيثn ي.عدد خطوط المجال الكهربائ 

                           
2

1

2

1

n

n

q

q
 

 خطوط اجملال الكهربائي للمجال الكهربائي املنتظم.
 تخرج خطوط المجال من الشحنات الموجبة وتدخل للشحنات -

 السالبة 
 خطوط مستقيمة متوازية تفصل بينها مسافات متساوية. -
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 النوع والمقدار.في  ، مختلفتين ( 1q  ،2qشحنتين نقطيتين ) يمثل الشكل المجاور .0
 .ماذا يطلق على الخط المنحني الواصل بين الشحنتين 

  ………………………………… (..) 
 

 بائحدد على الرسم اتجاه المجال الكهر ( ي عند النقطةa ) 
 ( اذا وضع عند النقطةa. شحنة كهربائية ) 

o انت الشحنة الموضوعةارسم اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة الموضوعة عند النقطة اذا ك q 
o ارسم اتجاه القوة المؤثرة على الشحنة الموضوعة عند النقطة اذا كانت الشحنة الموضوعة q2 

 عتمادًا على الشكل التخطيطي المجاور  أكمل الجدول التالي بما يناسبإ .8
 

1q 2q 

   نوع الشحنة

    مقدار الشحنة

 

ُيظهر الرسم التخطيطي المجاور خطوط المجال الكهربائي لثلاث  .3
 اعتمادًا على الرسم أجب كما يلي: شحنات كهربائية نقطية.

a- احسب النسبة  
..............................................................................................................    ........................................

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

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

-b ؟و  سالبة، فما نوع كل من الشحنتين  إذا كانت الشحنة 
  .......................................:  الشحنة..............................  :  الشحنة

4. -A شحنتين ُيظهر الشكل المجاور خطوط المجال الكهربائي حول
  نقطيتين متجاورتين. اعتمادًا على الشكل:

a- ؟ما نوع الشحنة............................................................ 

-b؟أّي الشحنتين كميتها أكبر............................................... 

-B ئي حول ثلاث شحنات ُيظهر الشكل المجاور خطوط المجال الكهربا
 نقطيتين متجاورتين. اعتمادًا على الشكل:ما نوع كل شحنة

1q........................:2q:..........................3q...............: 
 

 رتين كما رسم متعلم خطوط المجال الكهربائي لشحنتين متجاو .5
 اكتب الاخطاء الثلاثة التي ارتكبها المتعلم في الرسم.بالشكل المجاور.

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

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

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

 

 

2q 

a 

1q 

   

2q
1q

(1) 

(2) (3) 
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، فإذا   و q 1 يظهر خطوط المجال الكهربائي للشحنتين الشكل التخطيطي المجاور .6
   ثم احسب كميتها.،   حدد نوع الشحنة. كان

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

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

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

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

 اجملال الكهربائي الناتج عن الشحنات النقطية  32.    

  القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة نقطيةq والناتجة عن شحنة نقطية اخرىq  24هي

1

r

qq
F




 

 . من تعريف شدة المجال الكهربائي: مقدار القوة الكهربائية المؤثرة في شحنة نقطية واقعة في مجال الأخرى 
 له مقدار واتجاه المجال الكهربائي كمية متجهة 

224 يساويqنقطة واقعة عندها الشحنة النقطية مقدار شدة المجال عند  -

1

r

qk

r

q

q

F
E 

   

r شدة المجال عند نقطة يخرج من الشحنة الموجبة ويتجه للشحنة السالبة.اتجاه  -
r

q
kE ˆ

2
 

كما بالشكل  ( ب) في الهواء في الموضع ( وضعت  q = - 30 nC)    مقدارها كل منهما يةشحنتان نقط .7
 (  m 0.6=  ب)  أ(.و  C19-= 1.6x10 eqر شحنة الالكترون تساوي ااعتبوب). المجاور

 أحســـــب:_
a - على الرسم وحدد اتجاهه(  أالمجال الكهربائي عند النقطة )  مقدار . 

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

/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

b - الرسم علىوحدد اتجاهه (  أية المؤثرة على إلكترون وضع عند النقطة ) بائالقوة الكهرمقدار. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Cq، الشحنة  الشكل المجاور يمثل شحنتين نقطيتين .2 51  1ة الشحن لىع لمؤثرة ا ةالكهربائي قوةمقدار ال، فإذا كانq 
 اجب عما يلي: 120Nيساوي 

-a .شدة المجال الكهربائي عند النقطة )أ(. وحدد اتجاهها 
……….…………………………………………….………………………………………………………..............................………………………………… 

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

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

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

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

b-  أب)(ما مقدار البعد بين الشحنتينr  نت الشحنة اذا كاCq 42  

 

 

 أ ب 

q

2q
1q

 أ ب
r
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والتي يحيط  Qتقعان في المجال الكهربائي للشحنة النقطية  bوaالنقطتان  .2
بها الهواء كما بالشكل المجاور، اذا كان مقدار المجال الكهربائي عند 

CNيساوي  bالنقطة  /109 2  احسب شدة المجال الكهربائي عند .
 aالنقطة 

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

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

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

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

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

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

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

 ؟ شحنةال مقدار ما، شحنة نقطيةُيظهر الرسم المقابل تغيرات مقدار شدة المجال الكهربائي في مجال   .01
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

( في الهواء علـى  1q  ،2qوضعت الشحنتان النقطيتان ) .00
 تكانـ ،إذامحاور الإحداثيات كما في الشكل  المجـاور

 .و
-a (0,0)الأصلالمجال الكهربائي عند نقط جد مقدار شدة. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-b  ما مقدار القوة الكهربائية المؤثرة عليه وحدد اتجاه القوة على الرسم؟ ,اذا وضع الكترون عند نقطة الأصل 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Q a 

0.25 

0.15 

b 
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طـول بحيث كان ا على رأسي مثلث متساوي الأضلاع  شحنتان كهربائيتان متماثلتان وموجبتان في الهواءُوضعت  .08
ما في الأخرى . إذا كان مقدار القوة الكهربائّية التي تؤثر بها كل منهكما يظهر في الشكل المجاور(، m 0.45) ضلعه

(36 N) :فأجب عن الآتي 
-aما مقدار كٍل من الشحنتين؟ 

……….………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………… 

-b دة المجال الكهربائي عند النقطة ما مقدار شa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

 شحنتني نقطيتني.نقاط التعادل لشدة اجملال الكهربائي الناتج عن 

 هي النقطة التي يكون عندها محصلة المجال الكهربائي تساوي صفراً  
  ًإذا كانت الشحنتان من نفس النوع فتكون نقطة التعادل على الخط الواصل بينهما واقرب للشحنة الأقل مقدارا 
 واقرب  ) للخارج ( نهماإذا كانت الشحنتان مختلفتان بالنوع فتكون نقطة التعادل على امتداد الخط الواصل بي

 للشحنة الأقل مقداراً 
 ( في الشكل المجاور يساوي صفرًا.aاذا كان شدة المجال الكهربائي عند النقطة ) .03

 2qو  1qاحسب البعد بين الشحنتين 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

ُيبّين الشكل المجاور المجال الكهربائي المتوّلد بين صفيحتين فلزيتين  .04
 متوازيتين موصولتين بقطبي بطارية، اعتمادًا على الشكل أجب عن الآتي:

-a؟ما نوع المجال الكهربائي بين اللوحين...................................................... 

-b( أّي الطرفينa  أمb  موصول )؟بالقطب الموجب للبطارية ............................. 

 

1q 

a 

2q 

Cq 252 
a

0.05m 

Cq 91 

a b 
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N3102زنه وو مشحون، جسيم صغير جداً وضع  .05  الذي شدته  املنتظم في المجال الكهربائي الجسيم فاتزن       
(400 N/C :اتجاهه نحو الأسفل. أجب عما يلي ) 

-a.ما هي القوى المؤثرة على الجسيم 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- ؟يحملها الجسيمالشحنة التي  مقدار ونوعما 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

Cqeيتحرك الكترون  .06

19106.1   بدأ من السكون داخل مجال كهربائي منتظم شدتهCN في اتجاه  64/
 كل.( السالب كما هو مبين بالشxمحور )

-a .احسب القوة الكهربائية المؤثرة في الالكترون وحدد اتجاهها 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

b- ب مقدار العجلة التي يتحرك بها الالكترون داخل المجال اذا علمت ان احسkgme

311011.9  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

-c  لى :. ماذا يطرأ عاستبدل الالكترون ببروتوناذا 
 مقدار القوة الكهربائية 

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

 اتجاه القوة الكهربائية 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 العجلة التي يتحرك بها البروتون مقدار. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

بخيط حرير خفيف لا يمتط ومثبت بنقطة ثابتة كما هو  2gعلقت كرة من نخاع البيسان صغيرة الحجم كتلتها  .07
CNبالشكل. اثر في الكرة مجال كهربائي افقي شدته   فأتزنت الكرة بتاثير كل من وزنها والقوة الكهربائية. 104/

-a  شحنة الكرة؟ فسر اجابتك! نوع ما 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

-b  شحنة الكرة؟مقدار ما 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

E
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 اجملال الكهربائي الناتج عن ثنائي قطب.  2.4    

 هو النظام المكون من جسمين نقطيين مشحونين بشحنتين ثنائي القطب الكهربائي: 
 والمسافة الفاصلة بينهما ضئيلة جدًا ،  ) متساويتين بالمقدار( ومختلفتين بالنوع.

  
 .الشكل المقابل يمثل خطوط مجال كهربائي ثنائي القطب 

 
 ال الكهربائي الناتج عن ثنائي القطب الكهربائي عن طريق جمع المتجهات للمجال عند النقطة.للحصول على المج 
  وللحصول على المجال الكهربائي عند النقطةp  2بحيث تكون خارج الخط الواصل بينهما/dx  
  2يمكن الحصول على المجال الكهربائي عند جميع النقاط باستثناء/dx  

  شدة المجال الكهربائي عند النقطةp  33تساوي 2

2

x

qd

x

qd
kE


 

 pالى النقطة  ) منتصف ثنائي القطب ( البعد بين منتصف الشحنتين xالبعد بين الشحنتين و  dحيث 
  عزم ثنائي القطب الكهربائيp


 كمية متجهة : 

 .هو مقياس لفصل الشحنات الكهربائية الموجبة والسالبة، ويعتمد على المسافة ما بين الشحنتين وشدة كل شحنة -
qdpمقداره يساوي  -  
 اتجاهه : من الشحنة السالبة الى الشحنة الموجبة وهو عكس اتجاه خطوط المجال الكهربائي . -
  .mCالقطب هو وحدة قياس عزم ثنائي  -
العلاقة التي تربط شدة المجال الكهربائي على امتداد محور ثنائي القطب وعزم ثنائي  -

القطب
33

2
2 x

p
k

x

p
E 


 

العلاقة التي تربط شدة المجال الكهربائي على الخط العمودي والمنصف لمحور ثنائي القطب وعزم ثنائي  -
القطب

33
4 x

p
k

x

p
E 


 

Cqمتساويتان بالمقدار ومختلفتان بالنوع شحنتان كهربائيتان ُوضعت  .02 21  الثانية وCq 22   تشـكلان
 كما بالشكل المجاور . cm2ثنائي القطب موضوعتان على رأس مثلث متساوي الاضلاع طول ضلعه 

-a  بائي عند النقطة أوجد المجال الكهرa 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

-b  ما مقدار عزم ثنائي القطب للشحنتين؟ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

1q 

a 

2q 
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 التوزيعات العامة للشحنة الكهربائية  2.5    

 حساب المجال الكهربائي الناتج عن عدد هائل من الشحنات الكهربائية عن طريق التكامل في حالة ان الشحنات مرتبة في -
 الفراغ وموزعة بأحد الاشكال المنتظمة

 : تكون الشحنات مرتبة على طول سلك مستقيم.التوزيعات في بعد واحد ◄
 : تكون الشحنات مرتبة على سطح جسم فلزي. التوزيعات في بعدين ◄
 تكون الشحنات مرتبة حجم جسم فلزي ثلاثي الابعاد. :التوزيعات في ثلاثة ابعاد ◄

 المجال الكهربائي عند نقطة ناتجة عن كل توزيع لاجراء عملية التكامل لحساب -
 dqالى عناصر  qتقسيم الشجنة  -
 ايجاد المجال الكهربائي الناتج عن كل عنصر شحنة كما لو كانت شحنة نقطية. -

o الشحنة اذا كانت الشحنة موزعة بطول جسم احادي البعد) خط مستقيم( يمكن التعبير عن (dq)  بـــ 
 dxبدلالة الشحنة لكل وحدة طول مضروبة في الطول وهي بالرمز 

o  جسم ثنائي الأبعاد ( فسنعبر عن الشحنة )اذا كانت الشحنة موزعة ( على سطحdq) بــ 
 dA في المساحة وهي بالرمز بدلالة الشحنة لكل وحدة مساحات مضروبة   

o ( فسنعبر عن الشحنة )جسم ثلاثي الأبعاد ( اذا كانت الشحنة موزعة على حجمdq) بـــ 
 dVبدلالة الشحنة لكل وحدة حجوم مضروبة في الحجم وهي بالرمز 

 توزيع الشحنة على : -
dxdq امتداد خط  ◄     حيث: وحدة قياسها  الشحنة الخطيةكثافةmC / 
dAdq السطح   ◄     حيث:2وحدة قياسها  كثافة الشحنة السطحية/ mC 
dVdq  الحجم ◄     حيث:3وحدة قياسها  كثافة الشحنة الحجمية/ mC 

 
 حساب اجملال الكهربائي عند نقطة:

 Qوالشحنة الكلية للسلك  كثافة شحنته الخطية على امتداد محور سلك مستقيم طوله aتبعد مسافة  pعند نقطة :أوال 
 من تكامل العلاقة Qكما بالشكل المجاور، حيث 

                             22 x

dx
k

x

dq
kdE


 

  
)(

1
22

aa

kQ
E

x
k

x

dx
k

x

dx
kE

a

a

a

a

a

a
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 على خط ينصف سلكًا  dتبعد مسافة  pعند نقطة :ثانيًا
 من  كثافة شحنته الخطية و جداً  a2طوله محدد   

    العلاقة
22

2

ad

a

d

k
E




 

 على خط ينصف سلكًا  dتبعد مسافة  p: عند نقطة ثالثًا
 من طوله لا نهائي     

العلاقة      
d

k
E

2
 

 من العلاقة السابقة نستنتج أن :
 المجال الكهربائي يتناسب عكسياً مع المسافة من السلك.

 والناتج عن حلقة شحنة على امتداد حمور احللقة.  p عند نقطةرابعًا: 

               2\322 )( ax

kQx
E


 

  في حالة النقطةp 0عن مركز الحلقة  تكونx 
 فإن شدة المجال عند مركز الحلقة = صفر

  اذا كانت النقطةp  بعيدة جدًا أيqx  فإن 

2xتساوي  pشدة المجال عند النقطة 

kQ
E  

 قوة الناجتة عن جمال كهربائيال  2.6    

 رة على شحنة نقطية تحسب القوة الكهربائية المؤثq  من المعادلةEqF


  

qEFمقدار القوة الكهربائية  -  
 اتجاه القوة يكون موازيًا لاتجاه خطوط المجال الكهربائي ويعتمد على نوع الشحنة الكهربائي -

 المجال الكهربائي هباتجايكون اتجاه القوة  موجبة اذا كانت الشحنة
 المجال الكهربائيعكس يكون اتجاه القوة سالبة اذا كانت الشحنة 

 .حركة الالكترون فوق لوح مشحون 

القوة التي يؤثر بها المجال على الالكترون من العلاقة  -



eqEF   حيث كثافة الشحنة في اللوح 

  شحنة الالكترون . eو 

يمكن حساب العجلة التي يتحرك بها الالكترون وهي ثابتة في حالة المجال المنتظم  -




ee m

e

m

F
a  

2تحسب من العلاقة  Kالطاقة الحركية  -

2
1 mE  

JeVالالكترون فولت  - 1910602.11  
 

d
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 منتظممجال كهربائي  ثنائي القطب في 

pعزم ثنائي القطب )      
 و عزم الدوران

  ) 
 اتجاه القوة الكهربائية دائمًا مماسًا لخط المجال عند النقطة وتكون  -

 ) مع أو عكس ( اتجاه المجال الكهربائي المنتظم
 س الناتج عنهدراسة القوى المؤثرة في ثنائي القطب ولي -
 اتجاه عزم ثنائي القطب دائمًا من الشحنة السالبة الى الموجبة.  -

qdp ومقداره   
عزم الدوران -

  هو كمية متجهه له مقدار واتجاه ويساوي حاصل الضرب الاتجاهي لمتجه عزم ثنائي القطب
Epومتجه المجال الكهربائي


  ومقداره sinpE 

 تحديد اتجاه عزم الدوران: بتطبيق قاعدة اصابع اليد اليمنى -
ͽ  الابهام اتجاه عزم ثنائي القطبp

 
ͽ السبابة اتجاه المجال الكهربائيE


 

ͽ  الوسطى اتجاه عزم الدوران
 

 

CNموضوعتان بمجال منظم قدره  nC4شحنتان متساويتان بالمقدار ومختلفتين بالنوع مقدار كل منهما  .02 /150 
 أوجد: cm5.1والبعد بين الشحنتين  18الموجب كما بالشكل، والزاوية  xوباتجاه المحور 

a-  عزم ثنائي القطبp
 

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

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

-b عزم الدوران؟ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

kg4104التي كتلتها  nC2شحنة موجبة قدرها  .81   تركت من السكون من اللوح الموجب متحركة بمجال
CNربائي قدره كه  احسبcm3فإذا علمت أن البعد بين اللوحين  200/
-a العجلة التي تحركت بها الشحنة بفعل المجال الكهربائي؟ 

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

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

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

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

-b ما مقدار الطاقة الحركية للشحنة لحظة وصولها للوح السالب؟ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CN( في مجال كهربائي شدته 0.0ل الكترون عند نقطة الاصل )دخ .80 كما هو مبين بالشكل وبسرعة ابتدائية  200/
mlsi

6103  بشكل افقي بين لوحين طولهm1.0 
-a اوجد العجلة التي يتحرك بها الالكترون داخل المجال؟ 

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

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

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

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

-b مة لخروج الالكترون من المجال؟ما الفترة الزمنية اللاز 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

-c ما مقدار المسافة الرأسية التي قطعها الالكترون الى ان غادر المجال؟ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

  التدفق الكهربائي  2.7    

 عدد خطوط المجال الكهربائي التي تجتاز عموديا مساحة سطح ما. التدفق الكهربائي : 
 عدد خطوط المجال الكهربائي التي تجتاز عموديًا وحدة المساحات للسطح.شدة المجال الكهربائي : 
 زه رم التدفق الكهربائي  وهو كمية قياسية 
 متجه المجال الكهربائي E


 و  

 متجه السطحA


 : 
 على السطح المقام  واتجاهه : هو العمود Aمقداره هو مقدار مساحة السطح

 التدفق الكهربائي  
 ي لمتجه المجال ومتجه المساحة هو حاصل الضرب القياس

           cos. EAAE 


  
 الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال الكهربائي والعمود المقام على السطح ) متجه السطح(  حيث 

 مالحظات:

( اذا كان المجال يوازي السطح90 ) 
    0 
 ( اذا كان المجال عمودي على السطح0) 

AE أكبر تدفق 
 ( اذا كان المجال يعمل زاوية مع السطح مثلًا30) 

    60cosAE 
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 قانون جاوس  2.8    

 سطح مغلق وليس مفتوح حساب التدفق الكهربائي يف حالة ◄
حساب تكامل المجال الكهربائي على السطح المغلق AdE


CmNووحدة قياس التدفق  . /. 2 

 قانون جاوس : ◄
  عندما يكون الجسم ذو السطح المغلق )صندوق( لا يحوي شحنات فإن التدفق الكهربائي يساوي صفر لأن

 على شحنة الاختبار الموضوعة داخل الجسم تساوي صفر.محصلة المجال المؤثرة 
  سطح جاوسعندما يكون هناك شحنة داخل الصندوق ) سطح مغلق( يسمى 

                                            


q
 

 احلماية:

-A المجال الكهروستاتيكي عند اي نقطة داخل موصل معزول يساوي صفر 
-B التجاويف داخل الموصلات محمية من المجالات الكهربائية. تكون 

  عند وضع موصل داخل مجال كهربائي 
 (a) الموصلات تحوي الكترونات حرة()شكل

  تتحرك الالكترونات بتأثير المجال الكهربائي مما تترك وراءها 
 (bايونات موجبة )شكل

 يلغي المجال الخارجي )الا داخل الموصل يلغي ينشأ عن الالكترونات المتجمعة بطرف والايونات الموجبة مج 
 (Cشكل

 
 
 
 
 
 
 

 شحنات بداخله لا يحوي(. m 20.12 ) يظهر الشكل المجاور مكعبا مساحة الوجه الواحد فيه تساوي .88
 ( Aيخترق المكعب مجال كهربائي منتظم. إذا علمت أن التدفق الكهربائي الذي يخترق الوجه )       
 (. -  C2N.m 3x 104.8/يساوي )       
 جد مقدار شدة المجال الكهربائي وحدد اتجاهه على الشكل.  

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

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

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

 
 
 

 A السطح
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CNكهربائي منتظم شدته  اور يمثل مجالالشكل المج .83 /104 4  باتجاه المحورx لا ) الموجب ، وضع فيه جسم
 أوجد: m 20.2على شكل متوازي مستطيلات مساحة سطحه العلوي المظلل  (شحنات يحوي

-aالتدفق الكهربائي الذي يجتاز السطح العلوي المظلل. 
…………….………………………………………………………..................………………………………… 

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

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

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

-bي؟التدفق الكهربائي الكلي الذي يجتاز سطح الجسم الكل 
…………….………………………………………………..................………………………………… 

داخل السطح في  منتظم. وضعت شحنة نقطية  ُيبّين الشكل المجاور ثلاثةأوضاع لسطح مغلق في مجال كهربائي .84
 كٍل من الوضعين أ و ب:

-aالسطح المغلق في  قارن التدفق الكهربائي الكلي من خلال
من خلال السطح المغلق في  التدفق الكهربائي الكليالوضع )أ( ب

 .الوضع )ب(؟ بّرر إجابتك
……….…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

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

-bما مقدار التدفق خلال السطح المغلق في الوضع )ج(؟ 
……….…………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

 N/C 47.8x10وضع المنشور  في مجال كهربائي منتظم مقداره منشور ثلاثي مغلق وقائم الزاوية كما بالشكل المجاور،  .85
 احسب :جال الكهربائي عموديا قاعدة المنشور م هيجتازو  ولا يحوي بداخله شحنات

 للمنشور.التدفق الكهربائي الذي يجتاز السطح العلوي 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

CNل المجاور يمثل مجار كهربائي منتظم شدته الشك .86 /104 4  باتجاه المحورx  الموجب ، وضع فيه جسم على
 nC6جبة قدرهاوويوجد عند مركزه شحنة نقطية م m 20.2شكل مكعب مساحة سطحه العلوي المظلل 

 أجب عما يلي: 
-aطح المكعب )الكلي(احسب التدفق الكهربائي الذي يجتاز س  

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

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

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

 -b (التدفق الكهربائي الذي يجتاز السطح العلوي المظللA .) 
.…………………………………………………………………………              .………………………………………………………………………… 

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

E


 السطح
A 

53

 )أ( )ب(

 

 )ج(

 
 

E


 السطح
A 

53 Q
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      خضع لمجال كهربائي منتظم شدته )لا يحوي شحنات( 0.8mوارتفاعه  0.1mهرم رباعي طول ضلع قاعدته  .87
N/C 410 حور اتجاهه نحو مy الجانبي الموجب.اوجد التدفق الكهربائي الذي يجتاز احد اوجه سطح الهرم 

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

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

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

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

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

 

 حاالت خاصة يف متاثل توزيع الشحنات   2.9    

 أواًل: التماثل االسطواني:

  حساب مقدار المجال الكهربائي الناتج عن سلك مستقيم وطويل منتظم الشحنة وله كثافة شحنة خطية 
dLdqحيث  

  نضع سطحًا جاوسيًا على شكل اسطوانة تحيط بالسلك طولهاL  ونصف قطرهاr 
 المجال الكهربائي الناتج عن السلك يكون شعاعًا عموديًا على السلك 
  شكل السلك يبقى كما هو في حالة دوران السلك حول محور على امتداد طوله فإن 

 ) تماثل دائري(  
  طويل جدًا فيظل شكل السلك ثابت وبالتالي المجال الكهربائي لا يتغير ) تماثل انتقالي(اذا كان السلك 
  من حساب التكامل المغلق لسطح الاسطوانة فإن التدفق

 






Lq
rLEEA  )2( 

rLAحيث  2 .مساحة سطح الاسطوانة 

  الشحنة من العلاقةمقدار المجال الكهربائي الناتج عن طويل مستقيم ومنتظم 
r

k

r
E





 2

2




  

علمًا بأن 
L

q
 

 
 
 
 

 
 

ي عند نقطة تبعد عموديًا أوجد المجال الكهربائ nC8( يحمل شحنات تتوزع عليه بانتظام قدرها 4.5mسلك طوله ) .82
 ي() افترض طول السلك لانهائ 0.2mعن منتصف السلك بمقدار 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ويحملان شحنتان مختلفتان بالنوع  4.0cmمتوازيان بطول لا نهائي منتظمي الشحنة تفصل بينهما مسافة لكان س .82
mpC)مختلفتين بالاشارة( كما بالشكل فإذا علمت ان كثافة الشحنة الخطية لكل منهما تساوي  /8 

 أوجد شدة المجال الكهربائي عند نقطة تقع في منتصف المسافة بينهما؟
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
 التماثل السطحي :ثانيًا

 ن لوح مسطح رقيق وغير موصل مساحته لانهائية ويحمل شحنة منظمة كثافة حساب مقدار المجال الكهربائي الناتج ع
dAdqوبالتالي  الشحنة السطحية     

 نختار سطحًا جاوسيًا على شكل اسطوانة قائمة مغلقة مساحة مقطعها العرضيAوطولهاr2 
 يكون المجال الكهربائي عمودي على طرفي الاسطوانة وموازي لجدارها 
 باستخدام قانون جاوس فإن 

 





Aq
EAEA  حيث )) الشحنة المحاطة بالاسطوانة وتساويAq  )) 

  شحنة لانهائي  غير موصل )مادة عازلة( لوح رقيقالناتج عن يكون المجال الكهربائي




2
E 

  مشحون هو  لوح موصلالناتج عن مقدار المجال الكهربائي



E 

 

البعض مسافة معينة فإذا كان كثافة الشحنة لا نهائيان متوازيان يبعدان عن بعضهما  غير موصلرقيقان  لوحان .31
2السطحية للوح الأول تساوي 

1 /3 mC  2ني وللوح الثا

2 /3 mC   اوجد 
-a شدة المجال الكهربائي عند نقطة بين اللوحين 

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

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

-b  ن اللوح ذو الشحنة السالبةوعلى يميشدة المجال الكهربائي عند نقطة خارج اللوحين 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 ثالثًا : التماثل الكروي

 .الموصلةلات الكروية أولاً: في حالة الموص
 متماثل الشحنة شحنته  )مادة موصلة(  حساب مقدار المجال الكهربائي الناتج عن توزيع كرويq  ونصف قطرهr 

Vqوتساوي  وكثافة الشحنة الحجمية     3وحجم الكرة

3
4 rV  

  اذا كانت النقطة الواقعة على السطح الجاوسيrr 1 .فإن المجال الكهربائي يساوي صفر 

  اذا كانت النقطة الواقعة على السطح الجاوسيr  2فإن المجال الكهربائي يساويr

kq
E t 

 عة على السطح الجاوسي اذا كانت النقطة الواقrr 2  2فإن المجال الكهربائي يساوي

2r

kq
E t 

   

     





cm4
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  بعد النقطة عن مركز الموصل الكروي وشدة المجال الكهربائي عندها.يكون الرسم البياني 
r: بعد النقطة عن مركز الموصل 
R: الموصل الكروي مركز 
 في حالةrR   0.0فإنrE 

  في حالةrR  2م فإنه من العلاقة العامةr

kq
E t 

 
 .لعازلةاالكروية  الهياكلفي حالة  اً:ثاني
 ينطبق على الموصلات الكروية  يطبق على الهيكل الكروي العازل المشحون بشحنة موزعة بانتظام ما 
 .المجال الكهربائي داخل الهياكل الكروية العازلة لا تساوي صفر وانما يطبق عليها نفس العلاقات 
 .يكون الرسم البياني بعد النقطة عن مركز الهيكل الكروي العازل وشدة المجال الكهربائي عندها 

rRفي حالة   0.0فإنrE  3وانما يطبق عليهاR

rkq
E t 

rRفي حالة    2عند السطح فإن العلاقةR

kq
E t 

rRفي حالة   2عند نقطة خارج السطح فإنr

kq
E t 

 
 احلواف احلادة ومانعة الصواعق

 شكلربائي دائمًا عموديًا على اي سطح موصل مشحون.يكون المجال الكه(b) 
  لا يوجد مركبة للمجال الكهربائي موازية للسطح ) لا توجد قوة او مجال على امتداد 

 سطح الموصل(
  تتوزع الشحنات على السطح الخارجي وتتركز عند الرؤوس المدببة وبالتالي يكون شدة 

 (a) شكل المجال عندها أكبر ما يمكن 
 شكلالمجال تكون متقاربة مع بعضها البعض عند النقاط الحادة. خطوط(b) 

 
 مانعة الصواعق:

 تصنع مانعات الصواعق من مواد فلزية ذات نهايات حادة 
 تشحن مانعة الصواعق ذو الحواف الحادة بشكل كبير مما ينشأ عنها مجال كهربائي شديد 
 ريغ الشحنات ) البرق( عبرها بعيدًا عن المباني.يعمل المجال الكهرابئي على تأيين الهواء مما يسمح بتف 

 
 
 

E ( N/C) 

r (m) R

E ( N/C) 

r (m) R
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 أوجد المجال الكهربائي عندcm20ونصف قطره  C6كروي يحمل شحنة كهربائية قدرها موصل  .30
a-  نقطة تقع على مستوى جاوسي بعدها عن مركز الموصل الكرويcm15 

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

b-  نقطة تقع على مستوى جاوسي بعدها عن مركز الموصل الكرويcm20 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

c-  نقطة تقع على مستوى جاوسي بعدها عن مركز الموصل الكرويcm30 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

( عن مركز موصل كروي m 0.40( عند نقطة تبعد مسافة )C 11-2.0×10 -= 1qوضعت شحنة نقطّية ) .38
                       يساوي S(. إذا كان التدفق الكهربائي الذي يجتاز السطح المغلق m 0.10مشحون ونصف قطره )

(/C20.23 N.m - )  فجد الآتي: 
a-2 .شحنة الموصل الكرويQ 

………………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………… 

……….………………………………………………………………………………… 

-bقطة الواقعة عند منتصف المسافة بين الشحنة النقطّية والموّصل شّدة المجال الكهربائي عند الن . 
……….…………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

ر يبن ثلاث حالات لساق من مادة عازلة وزعت عليه الشحنات بانتظام أرسم على الشكل اتجاه المجال الشكل المجاو .33
 في الحالات الثلاثة pائي عند النقطة الكهرب

 

 

 

 

 
 

- 

0..0 m 

S 
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 (أنسب تكملة لكل مما يلي ثم ضع يف املربع أمامها إشارة)اخرت 

ن النسبة بين الشحنتين من خلال الشكل المجاور فإ .34
1

2

q

q :تساوي 

 
7

20
       

20

27
 

  
7

20
        

20

7
 

 أّي من الآتي من خصائص خطوط المجال الكهربائي؟ .35
لا تتقاطع     تخرج من الشحنة السالبة    

تتقارب بالابتعاد عن الشحنة   تتباعد بالاقتراب من الشحنة

النسبة بين كميتي الشحنتين )  اعتمادًا على الشكل المجاور، .36
2

1

q

q :تساوي ) 

   
1

2
                     

2

1
               

    
3

2
                      

2

3
     

. عند أي نقطة يمكن أن ينعدم عندها المجال 8qة أكبر من مقدار الشحن 0qفي الشكل المجاور، مقدار الشحنة  .37
 الكهربائي؟ 

    a                      b                

     c                      d 

 

دم عندها المجال على خط الاعداد كما هو مبين بالشكل. فإن النقطة التي ينع Q4و  Qوضعت شحنتان  .32
 الكهربائي الناشيء عن الشحنتان عند النقطة

 

    A أو B                     E                

     C                      D 

 وحدة القياس شدة المجال الكهربائي تكافيء .32
    22... Asmkg                        22...  Asmkg                 
    13...  Asmkg                                13... Asmkg   

 ( في الشكل المجاور تساوي صفر فإن البعد بين الشحنتين تساويaاذا كانت شدة المجال الكهربائي عند النقطة ) .41
 0.100 m 
 0.083 m 

  0.250 m   
 0.133 m 

 

2q
1q

+ + 

1q 2q 

2q 1q 
a b c d 
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من الشكل المجاور لوحان فلزيان مشحونان بشحنتين متساويتبن بالمقدار ومختلفتين بالاشارة وضعت شحنة موجبة  .40
 من اللوح الموجب إن أكبر قيمة لشدة المجال الكهربائي 3dبعد على 

 عند النقطة 
   1                     2               

    3                      4     

والتي يحيط بها الهواء كما بالشكل المجاور، اذا كان  Qتقعان في المجال الكهربائي للشحنة النقطية  bو  aالنقطتان  .48
CNيساوي  (b)لنقطة مقدار شدة المجال الكهربائي عند ا /100.9 2 ( فإن شدة المجال الكهربائي عند النقطةa) 

 CN /105.2 2     CN /105.4 2     

 CN /105.2 3      CN /106.3 3 

 
 تساوي: فإن كثافة الشحنة الحجمية nC4ويحمل شحنة قدرها  0.1mموصل كروي نصف قطره  .43

3علمًا أن حجم الكرة )

3
4  rV  ) 

   
3/37.2 mC                   

3/7.1 mC              

    
3/955.0 mC            

3/04.1 mC    

 الشكل المجارو خطوط مجال كهربائي ناشئة عن شحنتين أي من المجهات التالية يمثل .44
 aالمجال عند النقطة  اتجاه 

        
   
        
  

   وثنائي القطب الكهربائي ه .45
 زوج من الشحنات المتساوية بالمقدار والنوع وتقع عند نقطة الاصل     

  زوج من الشحنات المتتماثلة وتقع عند نقطة الاصل      
 زوج من الشحنات المتماثلة وتفصل بينهما مسافة صغيرة جدا   
 زوج من الشحنات المتساوية بالمقدار والنوع وتفصل بينهما مسافة صغيرة جدا    

 وحدة قياس عزم ثنائي القطب .46
    1-Cm                       Cm                 
    2m 1-NC                     2-m 1-N2C 

 يساوي cm4تبعدان عن بعضهما C2و  C2ان مقدار عزم ثنائي القطب لشحنتين متماثلتين  .47
    0.02 Cm                     0.04 Cm                
   0.06 Cm                   0.08 Cm 

 يكون اتجاه عزم ثنائي القطب .42
     من)( q الى)( q                        عموديًا على الخط الواصل بين الشحنتين 
      من)( q الى)( q                              بعيدا عن الشحنة)( q 

a
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   ثنائي القطب الموجود داخل مجال كهربائي منتظم يكون .42
 يدور داخل المجال الكهربائي    يفقد جزء شحنته   
 ئيينطبق على خطوط المجال الكهربا   يبقى على نفس وضعه 

 

فإذا كان عزم ثنائي القطب لهما يساوي  cm1شحنتان متساويتان بالمقدار ومختلفتين بالاشارة تمثلان ثنائي القطب، البعد بينهما  .51
mnC.40 حدى الشحنتين فإن مقدار شدة المجال الكهربائي الواقع على محور ثنائي القطب ويبعد عن اcm2 يساوي 
  CN /1015.1 6 

 CN /1090 6 
  CN /1046 6   

 CN /1065.26 6 
 

دخل الكترون من نقطة الى لوحين مشحونين كونا مجال كهربائي منتظم بين اللوحين فإذا خرج  في الشكل المجاور .50
 فإن اتجاه المجال الكهربائي بين اللوحين يكون dالكترون على مسافة ال

  
  
  
  

 فإن نوعي الشحنتين Rو Lالشكل المجاور يبن خطوط المجال الكهربائي الناتج عن شحنتين  .58
 Rالشحنة  Lالشحنة  
 موجبة موجبة 
 سالبة موجبة 
 موجبة سالبة 
 سالبة سالبة 

 

 الكترون يتحرك  افقيًا في مجال كهربائي بين صفيحتين متوازيتين كما بالشكل فإنه افضل وصف للقوة واتجاهها .53
اتجاه القوة  مقدار القوة الكهربائية 

 الكهربائية
 للأعلى تتغير 
 للأسفل تتغير 
 للأعلى ابتةث 
 للأسفل ثابتة 

 

مشحونان بشحنتين متساويتين بالمقدار ومختلفتين بالنوع ترك كل من الكترون وبروتون  لوحان فلزيان كما بالشكل .54
 من السكون لتحركا بحرية داخل المجال إن نسبة العجلة التي تحرك بها البروتون للألكترون 

   
p

e

m

m
                    

e

P

m

m
               

    
p

e

m

m2
                   

p

e

m

m

2
     

a 1q 2q

2cm 1cm 
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 والنصف الآخر شحنة Qساقين عازلتين شكلتا نصف دائرة وضع على الطرف العلوي شحنة  .55
Q  أفضل شكل للمجال الكهربائي عند النقطة  .ووزعتا بانتظام على كلا الساقينP  الواقعة 

 في مركز الدائرة هو
         
         

 
CNم شدته مجال كهربائي منتظ .56 اتجاهه نحو الشمال ، كما بالشكل وضع بداخله شحنتان متساويتان  400/

                                            nC0.3ومقداركل شحنه  cm5.1بالمقدار ومختلفتان بالنوع كونتا ثنائي القطب ، البعد بينهما 
 ن مقدار عزم الدوران المؤثر على ثنائي القطبفإ

  Nm  108.1 8  في اتجاهzالموجب   
 Nm  1066.2 9  في اتجاهzالموجب    
 Nm  108.1 8  في اتجاهzالسالب    

  Nm  100.8 9   في اتجاهzالموجب  
 

في المسألة السابقة اذا كانت الشحنتان تقعان على خط واحد من خطوط المجال الكهربائي وبقيت المسافة بينهما  .57
 ثابتة فإن عزم الدوران لهما يصبح.

     نصف ما كان عليه                     ينعدم   
        يتغيرلا                    يتضاعف 

 

 وحدة القياس التدفق الكهربائي تكافيء .52
    243 ... Asmkg                     243 ... Asmkg                  
    133 ...  Asmkg                     2431 ... Asmkg  

 

CmNEز صائدة الفراش مجال كهربائي منتظم شدته الشكل المجاور يجتا .52 /0.3  وعموديًا على سطحها الدائري
cmaالذي نصف قطره  11 فأحسب التدفق الذي يجتاز السطح الأيمن 

    CmN /.101.1 21                    CmN /.101.1 24                 
    CmN /.101.1 24                    CmN /.101.1 22 

 

 عندما يكون خطوط المجال الكهربائي المنتظم عموديًا على السطح فإن التدفق الذي يجتاز السطح .61
     قيمته عظمى                       منعدمة 

       قمتها دنيا                 واحد 
 

 ق الذي يجتاز السطح )س( المبين بالشكل يساوي:التدف .60
 /C2N.m 52.26x10-     صفر 

  /C2N.m 52.26x10     /C2N.m 56.78x10- 

 

E

z
x

y

C2

C4
C2

 س
 ص
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 في الشكل المجاور ، ان مقدار التدفق الكهربائي الذي يجتاز السطح المظلل يساوي .68
 



C3
      



C3
    

 0.0        


C6
 

 

 يظهر الشكل المجارو شبه مخروط لا يوجد بداخله شحنات كهربائية ويجتازه  .63
CN مجال كهربائي منتظم شدته /100.1 3 اعتمادًا على الشكل فإن التدفق 

 الكهربائي الذي يجتاز السطح الجانبي لشبه المخروط يساوي 
 CmN /.0.2 2 
 CmN /.0.2 2 

  CmN /.0.1 2   
 CmN /.0.1 2 

 

الى شدة المجال   bعند النقطة النسبة بين شدة المجال الكهربائيل كروي مشحون ومعزول كما بالشكل.إن موص .64
 :تساوي    aالكهربائي عند النقطة

a

b

E

E 

 
3

2
       

2

3
     

 
9

4
        

4

9
 

 

مقدار المجال الكهربائي المتولد عن موصل كروي معزول ومشحون عند نقطة وبين الشكل المجاور يمثل العلاقة بين  .65
 عن سطح الموصل تساوي 0.1mل.فإن شدة المجال عند نقطة تبعد بعد هذه النقطة عن مركز الموص

 CN /100.4 6     
 صفر 

  CN /100.2 6    

 CN /100.1 6 
 

ُيظهر الرسم المقابل تغيرات مقدار شدة المجال الكهربائي في مجال  .66
 كمية شحنة الموصل؟ ماموصل كروي مشحون، 

                                          

                                  

 

بالمقارنة  Rهيكل كروي من مادة عازلة مشحون بحيث توزيع الشحنة بالتساوي ، نصف قطر الهيكل الكروي  .67
 cو  bو  aال الكهربائي عند النقاط بين شدة المج

 ba EE   0.0وCE     
 AC EE   

  Cb EE   0.0وCE    

 Cb EE   0.0وCE 

 

a 
- 

- - 
- 

- 

- 

- 
- 

- 

b 

0.1 0.2 0.3 0.4 

E ( N/C) 

62.0x10 

r (m) 

64.0x10 

abc
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وقد وضعت عند مركز قاعدتها  m 0.2شكل نصف كرة نصف قطرها يظهر الشكل المجاور سطحًا على  .62
CNQالدائرية شحنة نقطية  /109 10  إن مقدار التدفق الكهربائي الذي يجتاز 

 هذا السطح بتأثير الشحنة النقطية
  CmN /. 8.101 2   

 CmN /. 9.50 2  
  CmN /. 45.25 2 
  CmN /. 9.50 2   

 

 موصل مخروطي مشحون ومعزول كما بالشكل المجاور رصدت نقطتان على سطحه فإن .62
 baba σσ   ,  E E        abba σσ   ,  EE  

 abba σσ   ,  EE      abba σσ   ,  EE  

 

 arونصف قطره الداخلي  brكروي أجوف نصف قطره الخارجي  موصلعلى سطح  Qوضعت شحنة موجبة  .71
 كما بالشكل. فإن كثافة الشحنة السطحية على السطح الخارجي يساوي-10qوضعت شحنة سالبة عند مركزه قدرها 

  24/10 bq     
 24/ bQ    

  24/)10( bqQ   
  24/)10( bQq    
 
 

 حلول مراجعه المفاهيم

2.1. b    2.2. b    2.3. a    2.4. c   2.5. c   2.6. e   2.7. c   2.8. c    2.9. e 2.10. e    
2.11. a    2.12. a    2.13. c     2.14. d 

 االجابات:

 تيكيخط المجال الكهروستا  -1

2-  

 

     

3- -a 0/0    -b موجبة       ،   سالبة 
4-A :a- سالبة   b - 1q 

 B :1q2  موجبةq3  سالبةqسالبة 
عدد خطوط المجال لا تتناسب مع كمية   -      خرج من الشحنة السالبةخطوط المجال الكهربائي ت -تتقاطع خطوط المجال        -  -5

 الشحنة
6- Cq 6

2 1057.8  موجبة 

7-2- a- CNE /750       b- NF 16102.1  
2-    a- CNE /104.2 7   b- mr 039.0 
2-  CNE /2500 

 1q 2q 

 موجبة سالبة نوع الشحنة
 C66.2 C8 مقدار الشحنة

b a 
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01- Cq 8102.1  
00- a- CNEnet /1041.2 6 b- NF 131085.3  
08- a- Cq 510846.2   b- CNEnet /102.2 6 
03- 0.08m 
04- -a منتظم -b الطرفb 
05- a-  كهربائية و وزن الجسم        b- Cq 6105  سالبة 
06- a- NF 1710024.1         b- 213 /10124.1 sma  

       -c تقل لان كتلة البروتون أكبر من كتلة الالكترون  ُيعكس اتجاهها  لا تتغير 
07-a  - موجبة لان اتجاه القوة الكهربائية مع اتجاه المجال الكهربائي                 b-  Cq 71025.5  
02- a- CNEnet /10925.6 7 أوCNEnet /105.4 7  b- mCp .104 8 
02- a- mCp .106 11  b- mN.1078.2 9 
81- a- 23 /100.1 sma   b- JK 8102.1  
80- a- 213 /1051.3 sma   b- st 81033.3   c- my f 019.0 
88- CNa /104 4 
83- a- CmN /.1039.6 23 b- 0.0 
84- -a متساويان لأن كل منهما يحوي نفس مقدار الشحنة -b صفر 
85- CmN /.1034.2 23 
86- a- CmN /.678 2  b- CmN /.6276 2 
87- CmN /.25 2 
82- CNE /160 
82- CNE /38.14 
31- a- CNE /1039.3 5  b- صفر 
30—a 0.0E   b - CNE /1035.1 6  c- CNE /106 5 
38- a- CQ 11108.1   b - CNE /55.8 
33- -a  نحو محورy  الموجب  -b   نحو محورx الموجب   -c  نحو محورy السالب 

  :االختيار من متعدد االجابات

34- 
20

7
 35- 36  لا تتقاطع-

2

3     37- a    32- D       32- 13...  Asmkg   41- 0.133 m 40- 4 

48- CN /105.2 3  43- 3/955.0 mC      44-  45- زوج من الشحنات المتماثلة وتفصل بينهما مسافة صغيرة جدا
     

46-
  

Cm           47- 0.08 Cm         42-  من)( q الى)( q         42- ينطبق على خطوط المجال الكهربائ 
51- CN /1046 6     50-  58-   54 للأعلى --ثابتة   -53       موجبة--سالبة- 

p

e

m

m     55- 

56- Nm  108.1 8 اتجاه  فيz133 -52   ينعدم -57 السالب ...  Asmkg 52- CmN /.101.1 24 

 -C2N.m 56.78x10-    68/ -60 قيمته العظمى -61


C6
     63- CmN /.0.1 2 64- 

9

4
                        

65- CN /100.1 6            66-    67- Cb EE   0.0وCE    62- CmN /. 9.50 2   
62-  baba σσ   ,  E E                                   71- 

24/)10( bqQ   
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