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Big Five  اقصد بها : اذا انتقلت شحنة اختبار من نقطة الى نقطة في مجال كهربائي واعطيت معلومة واحدة من

  المعلومات الخمس التالية فانه يمكن معرفة المعلومات االربعة الباقية وهي :

 فرق الجهد بين النقطتين او جهد كل من النقطتين .1

 نوع القوة ) كهربائية او خارجية( التي اثرت في شحنة االختبار  .2

 اتجاه خطوط المجال الكهربائي .3

 التغير في طاقة ) الوضع او الحركة ( او الشغل  .4

 نوع الشحنة المولدة للمجال او الجهد الكهربائي  .5

 معلومات اساسية :

   ح ط ´ -=   و ط ´،،، شغل القوة الخارجية = +   ح ط ´= +   و ط ´ -=  ةالكهربائي القوة شغل (1

، الشغل موجب  طالما القوة مع اتجاه  هذا القانون استخدمه لتحدد هل الشغل موجب او سالب   ɵ= ق ف جتاالشغل 

 ( ، وسالب اذا كانت القوة عكس اتجاه االزاحة )الحركة(الحركةاالزاحة )

فهذا يعني انها تتأثر بقوتان : قوة خارجية وقوة كهربائية واحدى القوتين هي  بسرعة ثابتةاذا تحركت الشحنة  (2

  . باألمثلةوسنرى ويكون شغلها موجب واالخرى شغلها سالب التي تحرك الشحنة باتجاهها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سنبدأ بهذا المثال لنعمم فكرته على كل االسئلة 

( .شالمؤثرة في الشحنة ) القوىثالث نقاط )أ ، ب ، د( تقع في مجال كهربائي منتظم اتجاهه كما في الشكل ، حدد  (1

 واشارة الشغل لكل قوة في الحاالت التالية :

 

 اتجاه خطوط المجال المعلومة المعطاة : 
 نقل الشحنة من )ب( الى )د( بسرعة ثابتة ؟  (أ 

 : قوتان

  الشغل = ق ف جتا صفر = + ق ف ، شغل موجبوال،  مع اتجاه االزاحة لليسار خارجية قوة 

 ق ف -=  180الشغل = ق ف جتا  ، سالب والشغل، عكس اتجاه االزاحة لليمين كهربائية وقوة 

 

 انتقال الشحنة من السكون من النقطة )ب( الى النقطة )أ( بتاثير القوة الكهربائية فقط ؟  (ب 

 الشغل = ق ف جتا صفر = + ق ف ، موجب باتجاه االزاحة والشغللليمين تتاثر بقوة كهربائية فقط 

 

 نقل الشحنة من )ب( الى )ا( بسرعة ثابتة ؟  (ج 

 : بقوتان تتأثر

 الشغل = ق ف جتا صفر = + ق ف، موجب  والشغل ، باتجاه االزاحةلليمين قوة كهربائية  

 ق ف -=  180الشغل = ق ف جتا ،  سالب والشغل، قوة خارجية عكس اتجاه االزاحة 

Big 

Five 
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الكهربائي لشحنة نقطية ، بعد النقطة )س( عن الشحنة  يبين الشكل ثالث نقاط )س ، ص ،ع ( تقع ضمن المجال (2

= س ص  )جـ قلت شحنة اختبار موجبة من النقطة )س( الى النقطة )ص( وكانتنا= بعد النقطة  )ع( عن الشحنة و

 اجب عما يلي : فولت (. 3

 

 : فرق الجهد بين نقطتين لومة المعطاةالمع

 أي النقطتين )س ، ص( الجهد عندها اعلى ؟  (أ 

 ص جـ<س جـ  D   = +  ص جـ -س  = جـس ص  جـحيث ان 

 

 ما نوع الشحنة المولدة للمجال الكهربائي ؟  (ب 

فان خطوط المجال تنتقل من نقطة الجهد العالي (  ص جـ < س )جـبما ان 

)س( الى نقطة الجهد المنخفض )ص( بمعنى ان خطوط المجال تدخل 

 لذلك الشحنة سالبةبالشحنة ، 

 

 داخل في الشحنة السالبة المجال الكهربائي ؟  حدد اتجاه خطوط (ج 

 

 ؟ شحنة االختبارى المؤثرة في القوما  (د 

  )قوة تجاذب( فقط قوة كهربائية

 

الن  فالشغل موجب، = + ق ف   0= ق ف جتا ɵ= ق ف جتا القوة الكهربائية شغلما اشارة الشغل ؟  (ه 

 القوة مع اتجاه االزاحة 

 

والطاقة الحركية لشحنة موجبة تنتقل من النقطة )س( الى النقطة  ماذا يحدث لطاقة الوضع الكهربائية (و 

         )ص( ؟

 الن الشحنة انتقلت بفعل القوة الكهربائية فان :

 : موجبة(  حط ´: سالبة( والطاقة الحركية تزداد )  و ط ´طاقة الوضع تقل  )

 

 ( ؟ ص ع ، جـس ص قارن بين )جـ (ز 

        3-= ص ع،  جـ  3= س ص جـ

 . الن لهما نفس البعد عن الشحنة  ع = جـ س جـالن 
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القوة عند النقطة )س( فتحركت بفعل  سالبةيبين الشكل نقطتان )س ، ص( في مجال كهربائي ، وضعت شحنة  (3

 نحو النقطة )ص( . اجب عما يلي : الكهربائية

 

 القوة كهربائيةنوع المعلومة المعطاة : 

 القوى المؤثرة في الشحنة ؟  ما (أ 

 فقط قوة كهربائية

 

 هل الشغل موجب ام سالب ؟  (ب 

 الن القوة مع اتجاه االزاحة،   شغل القوة الكهربائية موجب ، حيث الشغل = ق ف جتا صفر = + ق ف

 

    ما نوع الشحنة المولدة ؟ (ج 

 شحنة سالبة 

 

 حدد اتجاه خطوط المجال الكهربائي ؟ (د 

الشحنة السالبة تتحرك بشكل حر بفعل القوة الكهربائية عكس اتجاه خطوط 

 س( ⇽المجال ، لذلك اتجاه خطوط المجال ) ص

 

 ايهما اعلى جهد النقطة )س( ام جهد النقطة )ص( ؟ (ه 

 ( سجـ  < صخطوط المجال تنتقل من الجهد العالي الى المنخفض لذلك )جـ 

 

 ( موجب ام سالب ؟س صهل )جـ  (و 

 ( سالبس صاتجاه المجال يكون دائما باتجاه تناقص الجهد الكهربائي لذلك فان )جـ 

 

 لماذا ؟ وكذلك الطاقة الحركية ؟ هل تزداد طاقة الوضع الكهربائية للشحنة ام تقل ؟ (ز 

 فان : ، والن الجهد الكهربائي يزداد اثناء حركة الشحنة الشحنة انتقلت بفعل قوة تنافر كهربائية

 : موجبة(  حط ´: سالبة( والطاقة الحركية تزداد )  و ط ´طاقة الوضع تقل  )
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 . اجب عما يلي : بفعل قوة خارجية بسرعة ثابتة انتقلت شحنة اختبار موجبة من النقطة )س( الى النقطة )ص( (4

 

  نوع القوة خارجيةالمعلومة المعطاة : 

 الشحنة ؟ب تؤثرالتي  ما القوى (أ 

 : قوتان

 وهي باتجاه الحركة )االزاحة( ص( ←من )س قوة خارجية 

 وهي تعيق الحركةس(  ←وقوة كهربائية من )ص

 

 ما اشارة الشغل ؟  (ب 

 الشغل = ق ف جتا صفر = + ق ف  ،االزاحة باتجاه القوة الخارجية شغل القوة الخارجية موجب ، الن 

 ق ف  -= 180ق ف جتا ، الشغل=االزاحة عكس اتجاه القوة الكهربائية الن  ،سالب  الكهربائيةقوة شغل ال

 

 ة لشحنة االختبار ؟يطاقة الحركلماذا حدث ل (ج 

 الن السرعة ثابتة  = صفر(  حط ´)تبقى ثابتة او 

 

 ماذا حدث لطاقة الوضع الكهربائية ؟ (د 

   طاقة الوضع الكهربائية تزداد لذلك   هي التي نقلت الجسمالقوة الخارجية 

 

 سالبة  ما نوع الشحنة المولدة للمجال الكهربائي ؟ (ه 

 

 س( ⇽الشحنة السالبة فان اتجاه المجال ) ص حيث انحدد اتجاه المجال الكهربائي ؟  (و 

 

 ايهما اعلى جهد النقطة )س( ام جهد النقطة )ص( ؟ (ز 

 ( سجـ  < صخطوط المجال تنتقل من الجهد العالي الى المنخفض لذلك )جـ 

 

 موجب ام سالب ؟( س صهل )جـ  (ح 

 ( سالبس صاتجاه المجال يكون دائما باتجاه تناقص الجهد الكهربائي لذلك فان )جـ 
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كما في الشكل ،  بسرعة ثابتة( نانوكولوم نقلت من النقطة )أ( الى النقطة )ب( في مجال كهربائي 2شحنة نقطية )+ (5

 ( نانوجول  فاحسب:14مقداره )  القوة الخارجية شغالفاذا بذلت 

 

 يكفي معلومة واحدة()واتجاه المجال  نوع القوة خارجيةالمعلومة المعطاة : 
 ما نوع الشحنة المولدة ؟  (أ 

 موجبة

 

 ما القوى المؤثرة في الشحنة ؟ (ب 

 قوتان :

  وهي باتجاه الحركة ب(←خارجية من )أ

 وهي عكس اتجاه الحركة  أ(←كهربائية من )ب

 
 لطاقة الوضع الكهربائية والطاقة الحركية للشحنة المنقولة ؟ماذا حدث  (ج 

 
   طاقة الوضع تزداد والطاقة الحركية تبقى كما هيالقوة التي نقلت الشحنة هي القوة الخارجية لذلك 

 

 بايهما اعلى جهدا : النقطة )أ( ام النقطة )ب( ؟    (د 

 

 موجب ( هل هو موجب ام سالب ؟ب أ)جـ  (ه 

 

 فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين )أ ، ب( ؟ احسب  (و 

  فولت 7 + ( =ب أ  )جـ D (ب أ  )جـ×  D 14×10-9 =2×10-9 (ب أ )جـ×  المنقولة.ش=  ب أ ( خ)ش

 

بسرعة ( نانوكولوم من النقطة )ب( الى النقطة )أ( 2-لنقل شحنة )  قوة خارجيةالشغل الذي تبذله احسب  (ز 

 ؟ اين ذهب )صرف(هذا الشغل ؟  ثابتة

جول  صرف لزيادة طاقة الوضع  9-10×14=  7-×  9-10×2-(= بجـ - أ)جـ×  المنقولة.ش=  أ ب( خ)ش

 الكهربائية . 
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من النقطة )س( الى النقطة  بشكل حر تحت تأثير القوة الكهربائية يبين الشكل بروتونا يتحرك في مجال كهربائي (6

 ( ؟ س ص( جول فاحسب ) جـ 19-10×8) القوة الكهربائية شغالبذلت )ص( ، فاذا 

 

 يكفي معلومة واحدة()واتجاه المجال  كهربائيةنوع القوة المعلومة المعطاة : 
 ما القوى المؤثرة في الشحنة ؟ (أ 

 باتجاه الحركة  ص(←من )س قوة كهربائية فقط

 

 ما نوع الشحنة المولدة ؟  (ب 

 موجبة

 

 الكهربائية والطاقة الحركية للشحنة المنقولة ؟ماذا حدث لطاقة الوضع  (ج 

 بفعل قوة كهربائية : طاقة الوضع تقل والطاقة الحركية تزداد

 

 ايهما اعلى جهدا : النقطة )س( ام النقطة )ص( ؟     (د 

 (سالنقطة )

 

 موجب ام سالب ؟  ( س ص )جـ (ه 

  موجب

 
 فرق الجهد الكهربائي بين النقطتين )س، ص( ؟ احسب  (و 

 ص سجـ. ×  ش -= س ص( ك )ش

                           فولت  5-= ص سجـ D ص سجـ×   10-19×1.6 -=  10-19×8

                                         D فولت  5= +س ص جـ 
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 (19-10×3.2 -) (كولوم موضوعة عند النقطة )أ( التي طاقة الوضع عندها19-10×6.4 -شحنة كهربائية مقدارها) (7
 جول ،جد :

 
 لم تعطى أي معلومة من المعلومات الخمس

 ؟النقطة ) أ (   جهد .أ 

D - 3.2×10أ      جـ  أ.ش= أ (و)ط
-19 =- 6.4×10

  0.5= أ    جـ Dأ      جـ×  19-

  ؟ ( فولت 3الشغل الالزم لنقل الشحنة من موقعها عند النقطة ) أ ( إلى النقطة ) ب ( التي جهدها ) +  .ب 

10×16( = + 0.5 – 3× )  19-10×6.4 - -= ب أ     .  جـش=  أ ب  (ك)ش
 جول     19-

 
 ف لدينا جهد نقطتينوعرماالن 

 
  ؟  خطوط المجالاتجاه  .ج 

 العالي الى المنخفض الجهد الكهربائي من الخطوط تنتقل
 أ(  ←أي من )ب 

 
  نوع الشحنة المولدة ؟  .د 

 موجبة عند )ب(شحنة مولدة سالبة عند )أ( او شحنة مولدة 
 

 والطاقة الحركية ؟ الكهربائية ث لطاقة الوضعماذا حد .ه 
 الن الجهد يزداد تقل طاقة الوضع وتزداد الطاقة الحركية

 
 ؟شغل القوة الكهربائية  .و 

10×16=     أ ب (حط´=) أ ب  (ك)ش
 جول    ،،،،،  طاقة الحركة زادت 19-

 

 ؟  طاقة الوضع الكهربائيةكم مقدار التغير في  .ز 

10×16 -=  أ ب (وط´) -=  أ ب (كبمقدار : )ش قلت
   ب(و)ط  ˂ أ (و)ط  Dجول   19-

 

 ؟ كم مقدار التغير في الطاقة الحركية .ح 

10×16=     أ ب (حط´=) أ ب  (كبمقدار : )ش وطاقة الحركة زادت
 جول     19-
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 :( فولت فاجب عما يلي 8=  هـ( فولت و )جـ 4 -=  دهـ نقطتان )د ( ،) هـ ( ضمن مجال كهربائي ، اذا كان )جـ (8

 

 المعلومة المعطاة : فرق الجهد بين نقطتين

 ايهما اعلى جهدا : النقطة )د( ام )هـ( ؟  (أ 

 (د جـ < هـ( فان )جـسالب مقدار  دهـحيث )جـ 

 

 ما هو اتجاه المجال الكهربائي ؟  (ب 

 د ←هـ 

 

 ؟  للمجال ما نوع الشحنة المولدة (ج 

 عند )د( صفيحة سالبة وعند )هـ( صفيحة موجبة صفيحتان نفترض  

 
 صف التغير في الطاقتين ؟ من النقطة )د( الى النقطة )هـ(  ؟ الكترونلنقل  الكهربائيةشغل القوة  (د 

 هـ( قوة كهربائية  ←بناء على المعلومات السابقة فان القوة التي ستنقل االلكترون من )د 

 فولت 4=  د جـ D    8 -  د =  جـ D   - 4 هـ جـ -  د = جـ دهـ جـ

 __) -=  هـ د جـ×  المنقولة.ش -= دهـ( ك)ش
1.6×10

-19( ×)+4+ = )6.4×10
 جول  19-

 
 : +( حط  ´: سالبة( والحركية تزداد )  وط  ´طاقة الوضع الكهربائية تقل ) 

 

 ؟ثابتةبسرعة من الالنهاية الى النقطة )د(  بروتونلنقل  الخارجيةشغل القوة  (ه 

 د(  قوة خارجية  ← ∞بناء على المعلومات السابقة فان القوة التي ستنقل البروتون من )

l  =+1.6×10 دجـ ×  المنقولةش.= + د l(خ)ش
-19 ( ×4-0+ = )6.4×10

 جول 19-

 
 : صفر( حط  ´الحركية تبقى ثابتة ) الطاقة : +( و وط  ´طاقة الوضع الكهربائية تزداد ) 
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فتأثرت  .(ش -( عند النقطة )أ( تولد حولها مجاال كهربائيا، وعندما وضعت شحنة )شيبين الشكل شحنة مولدة ) (9

 نحو )+س( . اجب عما يلي : بقوة كهربائية

 

 المعلومة المعطاة : القوة الكهربائية

 (ش.( انجذبت مع )ش -س( الن الشحنة ) -) حدد اتجاه المجال الكهربائي ؟   (أ 

 موجبة ( ؟شالشحنة المولدة )ما نوع  (ب 

 .( ؟ ش -ماذا حدث لطاقة الوضع الكهربائية وطاقة الحركة للشحنة ) (ج 

 الن القوة المؤثرة قوة كهربائية فان طاقة الوضع الكهربائية تقل والطاقة الحركية تزداد 

 

  يزداد  ؟ .( ش -)ماذا يحدث للجهد الكهربائي اثناء حركة الشحنة  (د 

 

 الى مجال كهربائي منتظم كما في الشكل . اجب عما يلي : عندما يدخل الكترون (10

 

 المعلومة المعطاة : اتجاه المجال الكهربائي

المؤثرة في االلكترون عند دخوله المجال الكهربائي  ىما القو (أ 

 المنتظم ؟ 

 فقط  قوة تجاذب كهربائية

 

 ما اتجاه هذه القوة ؟  (ب 

 ص( تجاذب مع الصفيحة الموجبة -نحو ) 

 

 ماذا يحدث لطاقة الوضع الكهربائية والطاقة الحركية لإللكترون ؟  (ج 

 طاقة الوضع تقل والحركة تزداد 

 

 ماذا حدث لفرق الجهد الكهربائي اثناء حركة االلكترون ؟  (د 

 يزداد 

 
 ما اتجاه تسارع االلكترون ؟ (ه 

 ص(  -نحو ) 

 
 ما اشارة الشغل الكهربائي ؟  (و 

 = + ق ف  0= ق ف جتا  ɵالشغل = ق ف جتا  القوة بالتاليموجب ، الن االزاحة بنفس اتجاه 
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باالعتماد على الشكل المجاور ، حيث ادخلت شحنتان بسرعة ابتدائية الى  (11

 منطقة مجال كهربائي منتظم . اجب عما يلي :

 

 المعلومة المعطاة : اتجاه المجال الكهربائي

 ما نوع واتجاه القوة المؤثرة في كال من الشحنتين ؟  (أ 

 )ال يوجد قوة خارجية تؤثر بهما نحو اليسار( ، كهربائية فقط

 اتجاه القوة المؤثرة في الشحنة الموجبة نحو )+س( 

 س( -واتجاه القوة المؤثرة في الشحنة السالبة نحو )

 

 يزداد ، الن خطوط المجال تنتقل من الجهد العالي  ماذا يحدث للجهد الكهربائي اثناء حركة الشحنتين ؟  (ب 

 

 ما اشارة الشغل الكهربائي لكل من الشحنتين ؟  (ج 

 (180اتجاه الحركة )الشغل = ق ف جتا عكسالشحنة الموجبة شغلها : سالب ، الن القوة الكهربائية 

 (0اتجاه الحركة )الشغل = ق ف جتا باتجاهالشحنة السالبة شغلها : موجب ، الن القوة الكهربائية 

 

 صف الحالة الحركية للجسيمين ؟  (د 

 الجسيم الموجب تقل سرعته وقد يتوقف ويرتد الن القوة معيقة للحركة 

 اما الجسيم السالب فتزداد سرعته الن القوة مع اتجاه الحركة

  

 ماذا حدث لطاقة الوضع الكهربائية والطاقة الحركية لكل من الشحنتين ؟  (ه 

( وحيث ان الشغل سالب فان طاقة الوضع  حط´= +  وط´ -حسب ) شغل =  بالنسبة للشحنة الموجبة :

تسحب الطاقة الحركية من الجسيم وتخزن على انه بمعنى ،  الن الجهد يقلتزداد ، وطاقة الحركة تقل  

  شكل طاقة وضع كهربائية في الشحنة) ستمر في الظاهرة الكهرضوئية (

 الجهد يزداد النطاقة الوضع تقل ، وطاقة الحركة تزداد  بالنسبة للشحنة السالبة :
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 تحركت شحنة موجبة في مجال كهربائي منتظم كما في الشكل. اجب عن االسئلة التالية : (12

 المعلومة المعطاة : شحنة الصفائح المولدة واتجاه المجال

 قوة كهربائيةما نوع القوة التي اثرت في الشحنة ؟  (أ 

 

طاقة الوضع تقل الحركية ؟  ماذا حدث لطاقة الوضع الكهربائية والطاقة (ب 

 والحركية تزداد

 

 = + ق ف 0موجب حسب الشغل = ق ف جتاما اشارة الشغل ؟  (ج 

 

 قل   ماذا حدث للجهد الكهربائي اثناء انتقال الشحنة ؟  (د 

 

بين  موجبةعند نقل شحنة د على الشكل المجاور وبياناته ، باالعتما (13

 . اجب عما يلي : زادت طاقة وضعها الكهربائيةنقطتين 

 

والتغير  المعلومة المعطاة : شحنة الصفائح المولدة

   في طاقة الوضع الكهربائية

 ؟ القوى المؤثرة في الشحنةما  (أ 

يجب ان تتحرك الشحنة نحو حتى تزداد طاقة الوضع الكهربائية للشحنة 

 : فهناك احتماالنالصفيحة الموجبة ، 

القوة ان تكون الشحنة قذفت العلى فتؤثر بها االحتمال االول : 

فيكون الشغل سالب وبالتالي عكس اتجاه الحركة  فقط الكهربائية

 تزداد طاقة الوضع 

)نحو  الن طاقة الوضع زادت تنقل الشحنة نحو االعلى قوة خارجيةان تؤثر بالشحنة قوتان واالحتمال الثاني : 

  وبنفس الوقت القوة الكهربائية تؤثر السفلوهي التي تنقل الشحنة  الصفيحة الموجبة(

 

 ؟ )حتى تزداد طاقة الوضع( حدد المسارات الممكنة للشحنة الموجبة (ب 

او        هـ   ← أ   او د ← الشحنة بفعل قوة خارجية )ب الوضع الكهربائية ال بد ان تنتقلحتى تزداد طاقة 

 (      ، المهم ان تنقل عكس اتجاه خطوط المجال أ ←هـ  ←د   او  هـ ←د  ← او    ب أ  ←هـ  ←د  ← ب

 

 ص( -) ؟  حدد اتجاه خطوط المجال الكهربائي (ج 

 

 أ   =هـ  >د  = بحسب جهدها ؟  تصاعديارتب النقاط  (د 

 

 الى المنخفض موجب الن خطوط المجال تنتقل من الجهد المرتفع( موجب ام سالب ؟ لماذا ؟  هـ د هل )جـ (ه 

 القوة واالزاحة معا = + ق ف 0الشغل = ق ف جتا ،موجبة هل شغل القوة الخارجية موجب ام سالب ؟  (و 
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فقلت طاقة  باتجاه خطوط المجالتحرك في مجال كهربائي منتظم  موجبةفسر ما يلي : جسيم مشحون بشحنة  (14

 وضعه الكهربائية .

طاقة  بشكل حر تحت تأثير القوة الكهربائيةوحيث ان الشحنة انتقلت (  جـ ´. × ش=   وط ´حسب العالقة )

 ) حيث انتقلت الشحنة من منطقة جهد مرتفع الى منطقة جهد منخفض(.      الن الجهد يقل الوضع تقل ،
 

بسرعة  مع اتجاه المجال الكهربائييتحرك في مجال كهربائي  إللكترونماذا يحدث لطاقة الوضع الكهربائية  (15

 ؟ فسر اجابتك . ثابتة

 وحيث ان الشحنة انتقلت بفعل قوة خارجية لذلك طاقة الوضع تزداد جـ (   ´. × ش=   وط ´العالقة )حسب 

   . انتقلت الشحنة من منطقة جهد مرتفع الى منطقة جهد منخفض( الن الجهد يقل ) حيث
 

؟ فسر اجابتك .   مجال كهربائي مع اتجاه المجال الكهربائي يدخل إللكترونماذا يحدث لطاقة الوضع الكهربائية  (16

وحيث ان الشحنة تتاثر فقط بقوة كهربائية تعيق حركتها لذلك طاقة  جـ (  ´. × ش=   وط ´حسب العالقة )

   )حيث انتقلت الشحنة من منطقة جهد مرتفع الى منطقة جهد منخفض(.  الن الجهد يقلالوضع تزداد  

 

  :  مجال كهربائي عندما تكون الشحنة في بسرعة ثابتةتزداد طاقة الوضع الكهربائية لشحنة متحركة  (17

     موجبة تتحرك عكس المجالب(                                                المجال     أ(موجبة وتتحرك مع 

 د(سالبة تتحرك عكس المجال                                          ج(سالبة تتحرك عموديا على المجال  

 

  اسئلة الوزارةمن 
 

كما في الشكل ، ان  سالبة تتحرك بتاثير مجال كهربائي منتظمشحنة كهربائية  (18
 ما يحدث لطاقته الحركية وطاقة الوضع على الترتيب :

 تقل ، تزداد      د( تقل ، تقل  أ( تزداد ، تزداد     ب( تزداد ، تقل       ج(
 

 
 
 
 

لمجاور توزيع سطوح متساوية الجهد لشحنتين متجاورتين ، فاذا علمت يمثل الشكل ا (19
 أ )جـب(   ، موجب( دسالب و جـ أ )جـأ( = صفر( فان : ب موجب( و )جـ هـان )جـ

 ، صفر(  دموجب و جـ  أ )جـ ج(                           موجب( ،        دصفر و جـ 
 صفر( دصفر و جـ  أ )جـد( 
 
 

تين متساويتين مقدارا ومختلفة نوعا بين صفيحتين مشحونتين بشحنبشكل حر انتقلت شحنة سالبة  (20
 : فرق الجهد الكهربائي ان كما في الشكل ف

 (   37ف مـ جا -،      53ف مـ جا -،      53،   ف مـ جتا  37( هو : )ف مـ جتاس ص )جـ
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في الشكل المجاور ، الشغل الذي تبذله القوة الكهربائية لنقل  (21

من النقطة )أ( الى النقطة )ب( يكون اكبر من  شحنة موجبة

قطة )د( الى النقطة ي تبذله لنقل الشحنة نفسها من النالشغل الذ

 )هـ( . فسر ذلك ؟ 

 

 

بعضا من سطوح تساوي الجهد بين صفيحتين متوازيتين  يمثل الشكل المجاور (22

مشحونتين . أي العبارات االتية تصف المجال الكهربائي بين الصفيحتين : ) منتظم 

متزايد    -متزايد باتجاه )+ص(        -ص(     -منتظم باتجاه )  -باتجاه )+ص(    

 ص(    ( -باتجاه )

 

 ( بالعالقة الرياضية التالية : س ص شكل المجاور يعبر عن )جـفي ال (23
 ( 30، ف مـ جتا  60، ف مـ جتا  120ف مـ جتا،    180) ف مـ جتا

 120الجواب : ف مـ جتا

 

 

 

 

ص( فان  -س( الى منطقة مجال كهربائي منتظم اتجاهه نحو ) -عندما يدخل الكترون متحركا بسرعة ثابتة باتجاه ) (24

 س(   -ص(        ج(  )+س(          د(  ) -ب( )    أ( )+ص(ا باتجاه : هذا االلكترون يكتسب تسارع
 

يبين الشكل المجاور اجزاء من سطوح تساوي الجهد لتوزيع من الشحنات الكهربائية ، فان النقطتين اللتين  (22

 د( )هـ ، س(يتساوى الجهد عندهما : أ( )س ، ص(      ب( )ص ، ع(      ج( )س ، ع(      
 

، فاي العبارات االتية تصف كال من اتجاه حركة  القوة الكهربائية فقطبتاثير  شحنة سالبةتحرك عندما ت (26

الشحنة بالنسبة التجاه المجال ، وطاقة وضعها الكهربائية على الترتيب : أ( مع اتجاهه ، تقل       

 ج( مع اتجاهه ، تزداد      د( عكس اتجاهه ، تزداد        ب( عكس اتجاهه ، تقل
 

 

في الشكل المجاور يكون الشغل المبذول من القوة الخارجية لنقل شحنة موجبة من النقطة )أ( الى  (27

نقل الشحنة نفسها بسرعة ثابتة : أ( من النقطة )ب( بسرعة ثابتة يساوي الشغل المبذول ل

ج( من النقطة )د( الى النقطة )ب( الى النقطة )هـ(      ب( من )هـ( الى النقطة )د(       

 النقطة )أ( الى النقطة )د(      د( من                  النقطة )هـ(
 

سارات داخله . المسار يبين الشكل المجاور مجاال كهربائية منتظما . تمثل )س ، ص ، ع ، هـ( م (28

 الذي يكون فرق الجهد بين أي نقطتين عليه صفرا هو :
 أ( س                  ب( ص                 د( ع               د( هـ

 


