
 0772009030القبيــالت  أمجــد
(1)ورقة عمل   

ائيــهربــجال الكـالم  

:ثوابت فٌزٌائٌة  

2.كولوم/ 2م .نٌوتن 9 10*9= أ,   كولوم  19 -10*  1.6= - eش 

. كغ 27- 10*  1.67= نe          .2م . نٌوتن/2كولوم ϵ=.8.85 *10 -12.     كغ 31- 10* 9.109=  Pن 

:رة حول رمز االجابة الصحيحة في كل مما يليضع دائ: السؤال االول  

:ااكبر ممقاراًا  الكهربائً اي الشحنات التالٌة تمثل المجال -1  

 

 

                                          

                                           (جـ                                     )(ب)                               

(ق)           (أ)   

:فً الشكل المجاور 2ش :  1ما نسبة  ش -2   

      1:  8 -ق                              1: 1  -جـ                               2: 1  -ب                       1:  2أـ 

ٌمثل الشكل شحنات نمطٌة عللى رؤوس مربع معتمقاًا على الشكل فإن ممقار المجال الكهربائً عنق النمطة هــ  -3   

:الوالعة فً مركز المربع ٌساوي                         

10* 36 -أ
 3

 10*  63 -ب.      كولوم/نٌوتن 
3

 10*  27 -جـ.    كولوم/نٌوتن 
3

 10*  9 -قكولوم     /نٌوتن 
3

.كولوم/نٌوتن   

 

تم وضعها عنق النمطة ص بحٌث  تولق حولها مجال كهربائً و عنق وضع  (ش)ٌمثل الشكل شحنة نمطٌة ممقارها  -4

و نوع الشحنة الكهربائٌة على  س ذلن فإن اتجاه المجال الكهربائً عنق النمطة نق النمطة س تأثرت بموة كهربائٌة معتمقاًا على ع. شحنة اختبار ش 

:الترتٌب     

.سالبة, -س   -ق     .     موجبة, -س  -جـ    .    موجبة, +س  -ب.       سالبة, +س -أ  

 

 

فً الشكلٌن التالٌٌن فإن نسبة فً تجربة حساب المجال الكهربائً المنتظم   -5

:تساوي 1مــ/2مــ المجال الكهربائً فً الشكل الثانً بالنسبة لالول  

 

 (أ
1

3
(ب         

4

3
 (جـ               

2

3
 3 (ق             

 المسافة تبعق نمطة عنق المحصل الكهربائً المجال اتجاه المجاور الشكل ٌبٌن -6  

                                                        :إن ف سبك ما علىالمتساوٌتان فً الممقار معتمقاًا   2ش  ,1 ش الشحنتنٌن عن نفسها

. سالبة  2 ش  ,  سالبة  1ش -أ   

. سالبة  2 ش , موجبة  1ش  -ب                 

  .موجبة  2ش,    موجبة 1 ش -جــ

.موجبة  2 ش , موجبة 1 ش -ق  

 



 0772009030القبيــالت  أمجــد

م احسب ممقار المجال فً مركز المربع  2 ٌبٌن الشكل المجاور اربع شحنات نمطٌة موضوعة على رؤوس مربع طول ضلعه : السؤال الثانً

 م؟

 

 10* 9= االجابة مـ ح
9 

  . 45ْكولوم اسفل المحور السٌنً السالب بزاوٌة /نٌوتن

 

مٌكرو كولوم  (27, 125, 64 ) 3ش  2ش  1ش طٌل على الترتٌبٌمثل الشكل ثالث شحنات موضوعة على رؤوس مست: السؤال الثالث

  :معتمقاًا على الشكل و المعلومات المثبته علٌه احسب 

ًا  -1  . المجال المحصل عنق النمطة هـ ممقاراًا و اتجاها

 .كولوم موضوعه عنق النمطة هــ 6- 10* 30الموة المؤثرة على شحنة موجبة ممقارها  -2

 10*  90=  حم  -1:االجابة
7

ظا=θكولوم    /نٌوتن 
-1

(
3

4
 10* 27=ق  -2 .  (

9
نٌوتن بإتجاة المجال  

 .الكهربائً

 

معتمقاًا على الشكل الذي ٌمثل ثالث شحنات نمطٌة اذا علمت ان ممقار المجال الكهربائً : السؤال الرابع

 ؟ 1كولوم احسب ممقار الشحنة ش/نٌوتن10ٌساوي ق  المحصل عنق النمطة 

 10*2= 1ش: االجابة
-9

 كولوم 

 

 3 10*  3ملً غرام فً مجال كهربائً منتظم شقته  9علمت كرة مشحونة كتلتها : السؤال الخامس

احسب ممقار شحنة , كما فً الشكل المجاور 45ْكولوم فإتزن الخٌط عن الوضع الرأسً بزاوٌة /نٌوتن

 الكرة و نوعها ؟

 10*  30 : -االجابة
-9

 .كولوم 

 

ًا علما بأن الشكل مثلث متساوي  :السؤال السادس  معتمقاًا على الشكل المجاور احسب المجال الكهربائً المحصل عنق النمطة ق ممقاراًا و اتجاها

            االضالع؟                          

 

 

 

 

 

 

 .كولوم بأتجاه المحور السٌنً السالب/نٌوتن  3*  3  :االجابة

 

 

 

 



 0772009030القبيــالت  أمجــد
ذا علمت ان ا,   ثوانً 4خالل  تحرن جسم من السكون من الصفٌحة أ   قاخل مجال كهربائً منتظم حتى وصل الصفٌحة ب :السؤال السابع

ًا بإن البعق ب,  كغ3- 10*  1كولوم و كتلته  9- 10*  2ممقار شحنة الجسم   :معتمقاًا على الشكل احسب ٌن الصفٌحتٌن كبٌر جقاًا علما

 10*  8=ت                                                               .ممقار تسارع الجسم خالل حركته من أ الى ب  -1
4

ث/م 
             

 10*  32= 2ع                                                                    السرعة عنقما ٌصل الى النمطة ب  -2
4

                 ث/م

 10* 36=س∆                                                                     .ثوان3ًاالزاحة التً لطعها الجسم خالل  -3
4

    .م 

 .م  4 10*64=  س∆.                                                                    االزاحة الكلٌة للجسم خالل حركته -4

ماذا ٌحقث للمجال الكهربائً اذا اصبحت الشحنة ربع المٌمة االصلٌة و تم زٌاقة مساحة الصفٌحة حتى اصبحت اربع اضعاف المٌمة  -5

 المٌمة االصلٌة 1/16                                                        .االصلٌة

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع فً مجال كهربائً منتظم بٌن صفٌحتٌن  .  اثبت ان وزن جسٌم مشحون كتلته ن مشحون بشحنة ممقارها ش  :السؤال الثامن

 :مشحونتٌن بشحنة ش مساحة احقهما أ   ٌعطى بالعاللة 

 

=و                                         
 ش.  ش  

ϵ. أ
 

 

 

 

 


