

المادة النظرية

مروان ملو العين

إعداد ا�ستاذ



 َهجف املاد٠ ايٓظس١ٜ                                                                                                 األضتاذ : َسٚإ ًَٛ ايعنت
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  ايتعسٜفات :

، حقثث تدث و مؼاركة بادسافات بقـفا  ةرغص احلالة التل تؽقن فقفا أبعاد األجسام ادشحقكة :الشحـة الـؼطقة 

 الشحـة الؽفربائقة ظذ اجلسؿ كلهنا تسكز ذم كؼطة .

( ويظفر تلثره ظذ صؽؾ ققة كفربائقة تمثر ذم بالشحـة الؽفربائقة )           هق احلقز ادحقط ادجال الؽفربائل :

 ( تقضع ذم ذلؽ احلقز .0صحـة أخرى )         

: هق الؼقة الؽفربائقة ادمثرة ذم وح ة الشحـات الؽفربائقة ادقجدة ادقضقظة ظـ  ادجال الؽفربائل ظـ  كؼطة 

 تؾؽ الـؼطة .

( : هل صحـة مقجدة صغرة افساضقة كػرضفا دائام ظـ  الـؼطة ادراد حساب ادجال 0         ) ختدارصحـة اال

 ظـ ها لتح ي  ادماه ادجال ظـ ها .

: هل ادسارات القمهقة التل تسؾؽفا صحـة اختدار صثغرة مقجدثة حثرة احلركثة ذم  خطقط ادجال الؽفربائل

 ادجال الؽفربائل

: هق ادجال الثيي تتؾثػ ذم ادؼث ار واالدمثاه ويؿؽثـ احللثقل ظؾقثف حثقل ادجال الؽفربائل غر ادـتظؿ 

 الشحـات الـؼطقة.

: هق ادجال اليي تؽقن ققؿتف ثابتة ظـث  يقثع الـؼثاط ،وبثـػس االدمثاه وخطقضثف  ادجال الؽفربائل ادـتظؿ

 ةيمتساومستؼقؿة ومتقازية وادسافة بقـفا 

 (2م/: كؿقة الشحـة الؽفربائقة لؽؾ وح ة مساحة )كقلقم  السطحقة لؾشحـة الؽثافة

: مؼ ار ضاقة القضع الؽفربائقة لؽؾ وح ة صحـة مقضثقظة ظـث  كؼطثة ذم  ثال  اجلف  الؽفربائل ظـ  كؼطة

 كفربائل.

 : التغر ذم ضاقة القضع الؽفربائقة بغ الـؼطتغ لؽؾ وح ة صحـة . فرق اجلف  الؽفربائل بغ كؼطتغ

 صػر.  يساوي: الـؼطة التل يؽقن ظـ ها ادجؿقع اجلزي لؾجفقد  كؼطة اكع ام اجلف  الؽفربائل

وتؽقن فؼط بغ أو خارج الشحـات ادختؾػة وتؽقن أقرب لؾشحـة األصغر بغض الـظر ظـ  = صػر ( ])

 أما الشحـات ادتشاهبة فال يقج  بقـفام أو خارجفا كؼطة اكع ام جف .،  اإلصارة
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: هل شطقح ومهقة لؾـؼاط التل متتؾؽ كػس ققؿة اجلف  الؽفربائل  ليلؽ يؽثقن فثرق شطقح تساوي اجلف  

هل السطقح التل ال حتتاج الؼثقة الؽفربائقثة  ػ  أو  ي كؼطتغ ظذ السطح تساوي اجلف  =صػر .اجلف  بغ أ

 بيل صغؾ لـؼؾ الشحـة ظؾقفا .

 : هق أداة تستخ م لتخزيـ الطاقة الؽفربائقة . ادقاشع الؽفربائل

: هق ظدارة ظـ صػقحتغ مقصؾتغ متقازيتغ متساويتغ ذم ادساحة ويػلؾ  ادقاشع ذو اللػقحتغ ادتقازيغ

بقـفام مادة ظازلة .ويؿؽـ صحـ ادقاشع بقصؾ صػقحتقف مثع بطاريثة )ملث ر( تعؿثؾ ظثذ صثحـ  حث ى 

 اللػقحتغ بشحـة مقجدة واألخرى شالدة مساوية لؾشحـة ادقجدة .

( : هل الـسدة بغ كؿقة الشحـة ادختزكة ذم ادقاشع وفرق اجلفث  بثغ ضرفقثف ، وتعث  س) ادقاشعة الؽفربائقة

 ادقاشعة مؼقاشا لؼ رة ادقاشع ظذ ختزيـ الشحـات الؽفربائقة.

( كقلقم ظـ ما يؽقن فرق اجلف  1مقاشع تتزن صحـة مؼ ارها )  : وح ة ققاس ادقاشعة وهل مقاشعة الػاراد

 فقلت.( 1بغ صػقحتقف )

 : كؿقة الشحـة التل تعز مؼطع ظريض مـ فؾز خالل وح ة الزمـ  التقار الؽفربائل

 ( ثاكقة .1( كقلقم خالل زمـ )1: هق تقار كفربائل ذم مقصؾ يعزه صحـة مؼ ارها ) األمدر

: هل الرسظة ادتقشطة التل تـساق )تـ فع ( هبا االلؽسوكات احلرة داخثؾ مقصثؾ فؾثزي  الرسظة االكسقاققة

 وبادماه معاكس الدماه ادجال الؽفربائل 

التثل تقاجففثا  لإلظاقثةر ادثار ذم ادقصثؾ وتعث  مؼقثاس ا: الـسدة بغ فرق اجلف  والتقث ادؼاومة الؽفربائقة

 قصؾ كتقجة تلادم هيه االلؽسوكات بدعضفا ومع ذرات ادقصؾ.االلؽسوكات احلرة أثـاء اكتؼاهلا ذم اد

 ( فقلت . 1( أمدر وفرق اجلف  بغ ضرفقف )1: مؼاومة مقصؾ فؾزي يؿر فقف تقار )األوم 

ت ( خطقثة   ، ث : هل ادقصالت التل يـطدؼ ظؾقفا قاكقن أوم . أي تؽقن العالقة بثغ ) جث ادقصالت اخلطقة

 ليلؽ تدؼك مؼاومتفا ثابتة مثؾ الػؾزات )احل ي  ، الـحاس(.

: هل ادقصالت التل ال يـطدؼ ظؾقفا قاكقن أوم ، أي تؽقن العالقة بغ )جث  ، ت( غثر   ادقصالت الالأومقة

 خطقة ليا تؽقن مؼاوهتا متغر مثؾ )أصداه ادقصالت( كالسقؾقؽقن واجلرماكققم والؽربقن. 
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        وتؼثاس بقحث ة  2( م1( م ومسثاحة مؼطعثف )1: هل مؼاومة مقصؾ فؾزي مـتظؿ ضقلف ) ادؼاومقة الؽفربائقة

 ( م.)  . وال تعتؿث  ظثذ األبعثاد اهلـ شثقة       ادؼاومقة ثابتة لـػس ادادة ، وهل خاصقة متقز ادقاد ظـ بعضفا

 درجة احلرارة (. ( و كام تعتؿ  ظذ )H)ل،

: هل طاهرة تمول فقفا ادؼاومة الؽفربائقة )لدعض الػؾزات ( وادؼاومقة  ػ اللػر ظـ   طاهرة ادقصؾقة الػائؼة

 درجات احلرارة ادـخػضة . 

: هل الشغؾ ادديول لـؼؾ صحـة بغ كؼطتغ بقـفام فرق ذم اجلف  ذم وح ة الزمـ ، أو الطاقة  الؼ رة الؽفربائقة

 ذم وح ة الزمـ )مع ل الطاقة (.

: هل مؼ ار الشغؾ اليي تديلف الدطارية )ادل ر( ل فع وح ة الشثحـات ادقجدثة مثـ الؼطث  الؼقة ال افعة 

 الؼط  ادقج  اػ الؼط  السال  خارج ادل ر .السال   ػ الؼط  ادقج  لتؽؿؾ دورهتا مـ 

مثـ صثحـة  اللحقحة: أي صحـة جسؿ ذم الطدقعة جي  أن تساوي كؿقة مـ ادضاظػات مد أ تؽؿقؿ الشحـة 

 االلؽسون .

: مؼ ار الؼقة الؽفربائقة ادتدادلة بغ صحـتغ كؼطقتغ تػلثؾ بقثـفام مسثافة )ت( تتـاشث  كص قاكقن كقلقم 

 اصؾ رضب الشحـتغ وظؽسقا مع مربع ادسافة بقـفام .ضرديا مع ح

: التقار الؽفربائل ادار ذم مقصؾ فؾزي يتـاش  ضرديا مع فرق اجلف  بغ ضرفقف ظـ  ثدقت درجة  قاكقن أوم

 حرارتف .

: ادجؿقع اجلزي لؾتقارات ظـ  أي كؼطة تػرع  (قاظ ة القصؾة) ( قاكقن حػظ الشحـة) قاكقن كرصقت األول

ظـ  أي كؼطة تػرع أو اتلال ذم دارة كفربائقة يؽقن  ؿقع التقارات ال اخؾثة ذم دارة كفربائقة يساوي صػر .

 فقفا يساوي  ؿقع التقارات اخلارجة مـفا .

( : ادجؿقع اجلزي لؾتغرات ذم اجلف  الؽفربثائل  قاظ ة اجلف ( ) قاكقن حػظ الطاقة) قاكقن كرصقت الثاين

 ظز ظـارص أي مسار مغؾؼ ذم دارة كفربائقة = صػر.
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  أض١ً٦ عًٌ َا ًٜٞ :
 

 تهٕٛ شش١ٓ االختباز صغري٠ ددا باملكاز١ْ َع ايشش١ٓ املؤثس٠ ؟

 حتك يؽقن ادجال الـاصئ ظـفا صغر يمول لؾلػر وال تمثر ظذ باقل الشحـات .

 خطٛط اجملاٍ ايهٗسبا٥ٞ ال تتكاطع ؟

 ألكف لق تؼاضع خطان مـ خطقط ادجال لؽان ظـ  كؼطة التؼاضع أكثر مـ ادماه وهيا مستحقؾ .

 تكٌ ضسع١ ايشش١ٓ املٛدب١ عٓد دخٛهلا عهظ خطٛط اجملاٍ ايهٗسبا٥ٞ املٓتظِ ؟

ائقة يؽقن ادماهفا بعؽس ادماه رسظة دخقهلا ألكف ظـ  دخقل الشحـة ادقجدة ادجال الؽفربائل شقت تتلثر بؼقة كفرب

 لؾؿجال فتؼؾ رسظتفا .

 تصداد ضسع١ ايشش١ٓ ايطايب١ عٓد دخٛهلا عهظ خطٛط اجملاٍ ايهٗسبا٥ٞ املٓتظِ ؟

ألكف ظـ  دخقل الشحـة السالدة ادجال الؽفربائل شقت تتلثر بؼقة كفربائقة يؽقن ادماهفا مع ادماه رسظثة دخقهلثا 

 ظتفا .لؾؿجال فتزداد رس

 ال ًٜصّ برٍ شغٌ يٓكٌ ايششٓات ع٢ً ضطح تطاٟٚ ادتٗد ؟

 ألكف ال يقج  فرق ذم اجلف  لؽفربائل بغ أي كؼطتغ ظذ شطح تساوي اجلف  .

Hالشغؾ   أو f Hf f H( [ [) [        ،   لؽـ  H f[ [ 

)صػر(  صػر 

 ضطٛح تطاٟٚ ادتٗد َتعاَد٠ َع خطٛط اجملاٍ؟

θالشغؾ  f H) tR مثθ t( صػر)   مثθ t( 

θ )         ، مث ، ت( ال تساوي صػر  لؽـ θ90 0    

 ضطٛح تطاٟٚ ادتٗد ال تتكاطع؟

 ألكف لق تؼاضع شطحان مـ شطقح اجلف  ألصدح ذم تؾؽ الـؼطة جف يـ خمتؾػغ وهيا مستحقؾ .
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 تبدددرٍ ايبطازٜدددد١ شدددغ  ٚتعُددددٌ عًددد٢ د ددددع    نتعٓدددد ٚصددددٌ َٛاضدددع عددددري َشدددشٕٛ َددددع بطازٜددد١ هلددددا دٗدددد َعدددد     

 ايششٓات املٛدب١ َٓٗا إىل أسد يٛسٞ املٛاضع ؟

     بسد  فرق اجلف  بغ ادقاشع والدطارية ويؼقم هيا ادقاشع بتخزيـ الشحـات بغ لقحقف ت رجيقا كؾام يزداد اجلف 

 ([         ) 

ٜتٛقددف املٛاضددع عددٔ اضددتكباٍ ايشددشٓات َددٔ ايبطازٜدد١ ص ايًشظدد١ ايددو ٜعددبح  ٝٗددا دٗددد املٛاضددع َطدداٜٚا           

 دتٗد ايبطاز١ٜ ؟

 )لع م وجقد فرق ذم اجلف ( ظـ ها تلدح الطاقة ادخزوكة فقفا أكز ما يؿؽـ 

  َتطاٟٚ ؟نت بطسٜك١ ايتٛاشٟ ٜهٕٛ ادتٗد ع٢ً ن  املٛاضعنتعٓد تٛصٌٝ املٛاضع

يتلؾ بلقرة مدارشة مع الدطارية ، فنن كؾ مقاشع يشحـ مدارشة مـ الدطارية  ػ أن يتساوى   ن كال ادقاشعغ

 جف  كؾ مقاشع مع جف  الدطارية . 

 ٌ ع٢ً شهٌ اضطٛا١ْ ٜفعنتفٛ ً َنت َٛصًنتملاذا ٜعُِ املٛاضع االضطٛاْٞ حبٝح ٜتهٕٛ َٔ شسٜط

 بُٝٓٗا شسٜط َٔ َاد٠ عاشي١ ؟

لقؿؽــا مـ احللقل ظذ مقاشع صغر احلجؿ مساحة صػقحتقف كدرة ، وتػلؾ بقـفام مسافة صغرة ، ما يعـل زيادة 

 ق رة ادقاشع ظذ ختزيـ الشحـة .

  طس : ٜٛدد سد أقع٢ يًطاق١ ايو ميهٔ ختصٜٓٗا ص املٛاضع؟

دقاشع ظـ ققؿة معقـة يمدي  ػ زيادة ادجال ظـ  زيادة الشحـة ظذ احل  األظذ فنن زيادة فرق اجلف  بغ صػقحتل ا

 ػ ققؿة تمدي  ػ ح وث تػريغ كفربائل لؾشحـات ظز ادادة العازلة الػاصؾة بغ صػقحتل ادقاشع ، مما يمدي  ػ 

 تؾػ ادقاشع .

 ال ٜٓتر تٝاز نٗسبا٥ٞ عٔ اذتسن١ ايعشٛا١ٝ٥ ي يهرتْٚات اذتس٠ داخٌ املٛصٌ ؟

االلؽسوكات احلرة داخؾ ادقصؾ =صػر ، حقث يؽقن متقشط ظ د االلؽسوكات احلرة التل تعز ألن مع ل رسظة 

 أي مؼطع مـ ادقصؾ بادماه ما يساوي متقشط ظ د االلؽسوكات احلرة التل تعزه باالدماه ادعاكس.

 



 َهجف املاد٠ ايٓظس١ٜ                                                                                                 األضتاذ : َسٚإ ًَٛ ايعنت
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 ملاذا تهٕٛ ايطسع١ االْطٝاق١ٝ صغري٠ ال تتعد٣ بضع١ ًَٞ َرتات ص ايجا١ْٝ ؟

ادقاصثالت الػؾزيثة كدثرة جث ا ، فتؽثقن فرصثة تلثادم  ذم  (k) د الشحـات احلرة لؽؾ وح ة حجؿألن ظ 

 االلؽسوكات مع بعضفا الدعض ومع ذرات ادقصؾ كدرة ج ا مما يعقؼ حركتفا .

 عًٌ : ازتفاع دزد١ سساز٠ املٛصٌ ايفًصٟ بعد  رت٠ ش١َٝٓ َٔ عًل ايداز٠ ؟

الطاقة احلركقة التل تػؼ ها االلؽسوكات أثـاء اكسقاقفا تـتؼؾ  ػ ذرات ادقصؾ مما يمدي  ػ اتسثاع اهتثزازات ألن 

 ذرات الػؾز ، وارتػاع درجة حرارة الػؾز .

 َا ضبب املطاز املتعسز ي يهرتْٚات ؟

 بسد  تلادم االلؽسوكات مع بعضفا ومع ذرات الػؾز ظذ كحق متؽرر.

 املٛصٌ باشدٜاد طٛي٘ ؟تصداد َكا١َٚ 

 .ومع ذرات ادقصؾ احلرة فقف مع بعضفا الدعض  تكؾام زاد ضقل ادقصؾ زادت فرصة ح وث تلادمات االلؽسوكا

 تكٌ َكا١َٚ املٛصٌ باشدٜاد املطاس١ ؟

كؾام زادت مساحة مؼطع ادقصؾ يؼؾ مع ل ح وث تلادمات االلؽسوكات احلرة فقف مثع بعضثفا الثدعض ومثع 

 قصؾ .ذرات اد

 تطتددّ املٛاد ايعاشي١ )ناملطاط( ص صٓاع١ َكابض أدٚات صٝا١ْ أدٗص٠ نٗسبا١ٝ٥ ؟

 بسد  ارتػاع ادؼاومقة فال تقصؾ التقار الؽفربائل .

  طس : تصداد املكا١َٝٚ بصٜاد٠ دزد١ اذتساز٠ ؟

 احلرة فقفا ، مما يمدي  ػ ادزي  مـ التلادمات . بسد  زيادة الطاقة احلركقة لاللؽسوكات

  طس : إٕ حبٛخ ايعًُا٤ تٓعب ع٢ً اْتاز َٛاد  ا٥ك١ املٛص١ًٝ ص دزدات اذتساز٠ ايعاد١ٜ ؟

 للعقبة تزي  ادقصالت وارتػاع التؽؾػة ادادية لتلدح ادقاد فائؼة ادقصؾقة .

 تًُٗا   تٛصٌ َكا١َٚ ادتٗاش ع٢ً ايتٛايٞ ؟ذتُا١ٜ األدٗص٠ َٔ  سٚم ادتٗد ايعاي١ٝ ايو ال حت

 ألن جف  ادل ر يتقزع ظذ التقايل فال تتحؿؾ ادؼاومة القاح ة كؾ اجلف  بؾ جزء مـف وبيلؽ كحؿل اجلفاز .
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 تٛصٌٝ َعابٝح ايشٛازع ٚاملكابظ ٚاالدٗص٠ ايهٗسبا١ٝ٥ ص املٓاشٍ ع٢ً ايتٛاشٟ ؟

 حتك تعؿؾ يقع األجفزة ظذ فرق اجلف  كػسف . -1

  ذا قطع التقار ظـ أح  األجفزة فنن ذلؽ ال يمثر ظذ باقل االجفزة  -2

 يؿؽـ تشغقؾ أح  االجفزة دون اآلخر بخالت التقايل . -3

 ٜٛصٌ األَٝرت ع٢ً ايتٛايٞ ص ايدازات ايهٗسبا١ٝ٥ ؟

 يستخ م لؼقاس التقار ، والتقار ثابت ظذ التقايل . ألن االمقس

 ٜٛصٌ ايفٛيتُٝرت ع٢ً ايتٛاشٟ ص ايدازات ايهٗسبا١ٝ٥ ؟

 ألن الػقلتؿقس يستخ م لؼقاس اجلف  ، واجلف  ثابت ظذ التقازي .

ايداز٠ ٜهٕٛ ايتٝاز ايهًٞ يداز٠  ٝٗا ث خ َكاَٚات َٛصٛي١ َعا ع٢ً ايتٛايٞ أقٌ َٔ ايتٝاز ايهًٞ ص 

 ْفطٗا عٓد ٚصٌ املكاَٚات ْفطٗا ع٢ً ايتٛاشٟ ؟

) العالقة   حس
[

j
l
 تؽثقن ادؼاومثة  يزاقتلا( ، العالقة بغ التقار وادؼاومة ظالقة ظؽسقة ، والتقصقؾ ظذ

 الؽؾقة قؾقؾة فقؽقن التقار ظايل .

  تشت ايداز٠ ؟ص ايداز٠ إذا  (ٜٓعدّ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ )ٜت ش٢

 احلرة حركة ظشقائقة ألن ادجال الؽفربائل ذم ال ارة يـع م ويتققػ ام اد الشحـات بالطاقة ، وتعقد حركة الشحـات 

  : َاذا ْعين بكٛيٓا
 

  ٛيت ؟( 4ٜطاٟٚ )إٔ ادتٗد ايهٗسبا٥ٞ عٓد ْكط١ 

 ( جقل 4ضاقة وضع كفربائقة مؼ ارها )( كقلقم ظـ  تؾؽ الـؼطة فنهنا شتختزن 1 ذا وضعت صحـة كفربائقة مؼ ارها )

  ٛيت ؟( 4- ٜطاٟٚ ) إٔ ادتٗد ايهٗسبا٥ٞ عٓد ْكط١

( كقلقم ظـ  تؾؽ الـؼطة فنهنا شقت تـؼص ضاقة القضع الؽفربائقة بؿؼ ار 1 ذا وضعت صحـة كفربائقة مؼ ارها )

 ( جقل .4)

  ٛيت ؟( 21تطاٟٚ )  نتْكطتإٔ  سم ادتٗد ايهٗسبا٥ٞ بني 

 ( جقل .12( كقلقم بغ كؼطتغ يؾزمـا تغر ذم ضاقة القضع )1 ذا كؼؾـا صحـة كفربائقة مؼ ارها )
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 نًٝٛ ٚاط؟( 1ٜطاٟٚ ) نتإٔ قدز٠ زتفف ايشعس ايهٗسبا٥ٞ بني ْكطت

 ( ثاكقة .1( جقل خالل  )2000يعـل أن ادجػػ يستفؾؽ ضاقة كفربائقة مؼ ارها )

  ٛيت ( ؟ 218ٚاط    08َعباح َهتٛب عًٝ٘ )إٔ 

( ثاكقة وذلؽ ظـ  وصؾة مع مل ر جفث د 1( جقل خالل )00يعـل أن ادلداح يستفؾؽ ضاقة كفربائقة مؼ ارها )

 ( فقلت .120مؼ اره )

 أّٚ ؟ (4ٜطاٟٚ )إٔ َكا١َٚ َٛصٌ  ًصٟ 

 ( فقلت .4اجلف  بغ ضرفقف )( أمدر ظـ  فرق 1أن هيا ادقصؾ يؿر بف تقار كفربائل مؼ اره )

(]R يًُعدز )( ٟٚ4ٜطا )ٛيت ؟  

أي أن الشغؾ ادديول مـ قدؾ ادل ر ذم كؼؾ وح ة الشحـات ادقجدة مـ الؼط  السال   ػ الؼط  ادقج  داخؾ 

 جقل 4ادل ر لقؽؿؾ دورتف مـ ادقج   ػ السال  خارج ادل ر =

 (َٝهسٚ ازد ؟3تطاٟٚ )إٔ َٛاضع١ َٛاضع 

 ( فقلت .1( مقؽروكقلقم خالل فرق جف  مؼ اره )3أي أن ادقاشع تتزن صحـة مؼ ارها )

 خلائص ادجال الؽفربائل ادـتظؿ :

 تؽقن خطقضف مستؼقؿة متقازية  -1

 الدع  بغ اخلطقط متساو   -2

 ادماه اخلطقط يؿثؾ ادماه ادجال ويؽقن ثابت  -3

 كثافة خطقط ادجال تعز ظـ ققؿة ادجال وتؽقن ثابتة . -4

 صػات شطقح تساوي اجلف  لؾشحـة الـؼطقة :

 كروية الشؽؾ ومماشاهتا تعام  خطقط ادجال الؽفربائل . -1

 تؽقن أكثر تؼاربا )كثقػة ( بالؼرب مـ الشحـة . -2

ابتع كا ظـ الشثحـة وحقثثام تؼاربثت شثطقح  )ألن ادجال الؽفربائل لؾشحـة الـؼطقة  ال غر مـتظؿ يؼؾ كؾام

 (  لتساوي اجلف  دل ذلؽ ظذ ققؿة كدرة لؾؿجا
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 صػات شطقح تساوي اجلف  ذم احلقز بغ اللػقحتغ :

 مستقيات متقازية تعام  خطقط ادجال الؽفربائل   -1

  أن ادجال الؽفربائل مـتظؿ (ادسافات بقـفام متساوية )لت ل ظذ  -2

 ادقاشع :اشتخ امات 

 تستخ م ادقاشعات ذم لقحة مػاتقح احلاشقب   -1

 دارة ادلداح القماض ذم آلة التلقير الػقتقغراذم . -2

ة الؽفربائقة داشحات زجاج السقارة ( ظـ  ظؿؾفا وفؼ كظام ارتركق  ال ارات الؽفربائقة وااللؽسوكقة )مثؾ ال  -3

 لزمـقة بغ كؾ مسحتغ متتالقتغ تقققت ، ذ حي د ادقاشع الػسة ا

 اذكر اشتخ امات ادقاد فائؼة ادقصؾقة :

 كؼؾ الطاقة وختزيـفا ب ون ضقاع أي جزي مـف  -1

 اكتاج   االت مغـاضقسقة ققية تستخ م ذم أجفزة التلقير بالركغ ادغـاضقيس والؼطارات الرسظة  -2

 وال ارات الؽفربائقة  األجفزةداذا تستخ م ادؼاومات بشؽؾ كدر ذم 

 التحؽؿ ذم ققؿة التقار ادار فقفا . -1

 مـ التؾػ . األجفزةمحاية بعض  -2

 وأكثرها اشتخ اًما ادؼاومات الؽفربائقة الؽربقكقة التل يدقـفا الشؽؾ .

ادـاشث  وتتؿقز هيه ادؼاومات بللقان معقـة وترتق  معغ يؿؽـ مـ خالهلا معرفة مؼ ار كؾ مؼاوم لقتؿ اختقار 

 مـفا ظـ  االشتخ ام .

 اذكر تطدقؼات ظؿؾقة ظذ تقصقؾ ادؼاومات ظذ التقازي :

 تقصقؾ ملابقح الشقارع وادؼابس واألجفزة الؽفربائقة ذم ادـازل . -1

تقصقؾ  جفاز الػقلتؿقس اليي يؿتاز بؿؼاومتف الؽدرة جً ا ذم ال ارة لقؼقس فرق اجلف  بغ ضرذم أي ظـرص مـ  -2

 غر أن يمثر ذم التقار ادار فقف .
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 خلائص التقصقؾ ظذ التقايل:

3)ار ثابت ذم يقع يقع ادؼاومات التق -1  2 1 ;j j j j   ) 

 اجلف  الؽفربائل يتقزع ظذ ادؼاومات بـسدة ضردية مع مؼ ارها  -2

 مؼاومة ذم ادجؿقظة  ادؼاومة ادؽافئة أكز مـ أكز -3

  ذا قطع شؾؽ  ح ى ادؼاومات ادتلؾة ظذ التقايل يتققػ مرور التقار ذم ادؼاومات يقعفا  -4

 الؽفربائل الؽع ادار بال ارة ودمزئة اجلف .تؼؾقؾ التقار  -5

 خلائص التقصقؾ ظذ التقازي :

3اجلف  ثابت ظذ ضرذم كؾ مؼاومة ويساوي جف  ادل ر ) -1 2 1 ;[ [ [ [  ) 

3التقار الؽفربائل يتقزع ظذ ادؼاومة بـسدة ظؽسقة مع مؼ ارها ) -2 2 1 ;j j j j  ) 

 ادؼاومة ادؽافئة أصغر مـ أصغر مؼاومة ذم ادجؿقظة . -3

 ذا قطع شؾؽ  ح ى ادؼاومات ادتلؾة ظذ التقازي يتققػ مرور التقار ذم تؾؽ ادؼاومة فؼط ذم حغ يتابع مروره  -4

 ذم باقل ادؼاومات .

 ترتدط خطقط ادجال بادجال الؽفربائل ظـ  أي كؼطة ظذ الـحق التايل :

 مـ حقث االدماه : يؽقن ادماه ادجال ظـ  أي كؼطة ذم ادجال بادماه ادامس ظـ  تؾؽ الـؼطة . -1

 مـ حقث ادؼ ر : ت ل كثافة خطقط ادال ذم مـطؼة ظذ مؼ ار ادجال ذم تؾؽ الـؼطة . -2

 أصؽال ادقاشع :

 ادقاشع ذو اللػقحتغ ادتقازيتغ  -2     ادقاشع االشطقاين  -1

 تركق  ادقاشع :

يتؽقن ادقاشع مـ مقصؾغ بقـفام مادة ظازلة ) مثؾ اهلقاء، الدالشتقؽ ، القرق ( وكؾ مثـفام مشثحقن بشثحـة 

 مساوية لألخرى وخمتؾػة ظـفا ذم الـقع .

 وطقػة ادقاشع :

 ختزيـ الطاقة الؽفربائقة لػسة مـ الزمـ  -2     حػظ الشحـات  -1

 

 ت : ثابت 

 : يتقزعث ج

 : ثابت  جث

 : يتقزعت 
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 أكقاع ادؼاومات :

 مؼاومة ثابتة ادؼ ار : ويرمز هلا بالرمز  -1

 مؼقمة متغرة ادؼ ار )ريقشتات ( : ويرمز هلا بالرمز -2

 فنن جف ه يدؼك ثابت .  ذا كان ادقاشع متلؾ بالدطارية : 

 فنن صحـتف تدؼك ثابتة  :  ذا وصؾ ادقاشع مع بطارية حتك صحـ كؾقا ثؿ فلؾ ظـفا 

 احللقل ظذ أكز مـ أكز مقاشعة .:  ظذ التقازي الػائ ة مـ تقصقؾ ادقاشعات 

 احللقل ظذ أقؾ مـ أقؾ مقاشعة .:  مـ تقصقؾ ادقاشعات ظذ التقايل الػائ ة 

 تػريغ ادقاشع:

بجفاز كفربائل مثؾ ملداح  تتحقل الطاقة ادختزكة ذم ادقاشع  ػ صؽؾ آخر مـ الطاقة ظـ  وصؾ ضرذم ادقاشع

كفربائل، فعـ  اغالق ادػتاح ذم ال ارة تتحرك الشحـات مـ اللقحة ادقجدة  ػ السالدة ظز ادلداح ، ويؿر ذم 

ال ارة تقار كفربائل يد أ بؼقؿة معقـة ، ثؿ يتـاقص  ػ أن يمول  ػ اللػر ،فقيضء ادلداح م ة وجقزة ، وتسؿك 

 شع .العؿؾقة تػريغ ادقا هيه

 َت٢ ٜت ش٢ ايتٝاز أٚ ٜتٛقف ؟

  ذا اشتفؾؽت الطاقة ادختزكة ذم الدطارية . -2     ذا فتحت ال ارة  -1

 أصـات ادقاد وفؼ ققؿ ادؼاومقة الؽفربائقة :

: هل مقاد ذات مؼاومقة كفربائقة صغرة جً ا مثثؾ )الػضثة ، الـحثاس( وهثل جقث ة التقصثقؾ  مقاد مقصؾة -1

 لؾؽفربائقة .

 : هل مقاد ذات مؼاومقة ظالقة مثؾ : )الؽربقن ، اجلرماكققم ، السقؾقؽقن ( مقاد صدف مقصؾة -2

 ، الؽقارتز ( وهل رديئة التقصقؾ لؾؽفرباء. ادطاط : هل مقاد ذات مؼاومقة ظالقة مثؾ  : )الزجاج ، مقاد ظازلة -3

 ة مغؾؼة ؟كقػ تعؿؾ الدطارية ظذ حتريؽ الشحـات احلرة و دامة التقار ذم دار

تعؿؾ الطاقة ادتحررة مـ التػاظالت الؽقؿقائقة داخؾ الدطارية ظذ جعؾ أح  قطدقفا مقجًدثا ، واآلخثر شثالًدا 

فقـشل فرق ذم اجلف  بغ ضرفقفا ، ويتقل   ال كفربائل ذم األشالك يمدي  ػ دفع  الشحـات ادقجدة مـ الؼط  
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مرورا بادؼاومة كحق الؼط  السثال ) اجلفث  ادثـخػض(  ػ الؼطث  ادقجث  )اجلفث   األشالكادقج  ظز 

ادرتػع( تديل الدطارية صغاًل ظذ الشحـات فتـتؼؾ  لقفا الطاقة ادتحررة مـ التػاظالت لقتؿ اشتفالك هيه الطاقة 

لؾدطاريثة لتزويث ها  مـ ثؿ تعقد الشثحـات  ػ الؼطث  السثال و ،ظز ظـارص ال ارة مـ مؼاومات أو أجفزة 

 بالطاقة ودفعفا كحق الؼط  ادقج  مـ ج ي .

  : ايتعسٜفات

 : احلقز  أو ادـطؼة ادحقطة بادغـاضقس وتظفر فقفا آثار الؼقة ادغـاضقسقة ظذ ادقاد ادغـاضقسقة  ادجال ادغـاضقيس

: هق ادسار اليي يسؾؽف قط  صاميل مػرد )افسايض( ظـ  وضعف حًرا ذم أي كؼطة داخؾ  خط ادجال ادغـاضقيس

 ادجال ادغـاضقيس .

: هق ادجال ادغـاضقيس الثابت مؼ اًرا وادماًهثا ظـث  يقثع الـؼثاط ، ويؿؽثـ متثقؾثف  ادجال ادغـاضقيس ادـتظؿ

  ذم ادـطؼة ادحلقرة بغ  قطدثل مغـثاضقس ظثذ بخطقط مستؼقؿة متقازية وادسافات بقـفا متساوية ، ويقج

 (C) صؽؾ حرت

(كقلقم تتحثرك برسثظة 1( كققتـ ذم صحـة مؼ ارها )1: ادجال ادغـاضقيس اليي يمثر بؼقة مؼ ارها ) التسال

 ( م/ث بادماه يتعام  مع ادماه ادجال ادغـاضقيس.1)

        ادمثرة ذم وحث ة الشثحـات ادقجدثة حلظثة مرورهثا برسثظةادغـاضقسقة  : الؼقة ادجال ادغـاضقيس ظـ  كؼطة

 (م/ث ظؿقدًيا ظذ ادجال ادغـاضقيس ظـ  تؾؽ الـؼاط.1)

 : حملؾة الؼقة الؽفربائقة وادغـاضقسقة ادمثرة ذم صحـة تتحرك ذم  الغ مغـاضقيس وكفربائل. ققة لقركتز

فعة حثقة وتقارحثل ذم دارة كفربائقة ظـث ما يتغثر التث فؼ : طاهرة تقل  ققة داطاهرة احلث الؽفرومغـاضقيس

 ادغـاضقيس.

: هق التقار ادتقل  ذم مؾػ كتقجة التغر ذم الت فؼ ادغـاضقيس ظزه وهيا التقار حلظل يـتج مـ ققة  التقار حلثل

 دافعة كفربائقة حثقة تتقل  ذم ادؾػ لؾسد  كػسف .

 ظ د خطقط ادجال التل ختسق السطح بادماهات ظؿقدية ظؾقف  : الت فؼ ادغـاضقيس

 : طاهرة تقل  ققة دافعة كفربائقة حثقة ذاتقة ذم مؾػ بسد  تغر الت فؼ ادغـاضقيس مـ ادؾػ ذاتف. احلث اليايت
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احلثقثة ( : هل كسدة متقشثط الؼثقة ال افعثة الؽفربائقثة معامؾ احلث اليايت لؾؿحث)  ( ادحاثة) حماثة ادحث 

 الياتقة ادتقل ة ذم ادحث  ػ ادع ل الزمـل لؾتغر ذم التقار ادار فقف.

 ( أمدر /ث1( فقلت ظـ ما يتغر التقار بؿع ل )1حماثة مؾػ تتقل  فقف ققة دافعة حثقة ذاتقة مؼ ارها ) :اهلـري

ؿقدًيا  ال مغـاضقيسث مؼث اره : هق الت فؼ ادغـاضقيس ظز وح ة ادساحة مـ شطح ما ظـ ما تسقف ظ القيز

 (تسال.1)

ة ذم مؾثػ يتـاشث   : متقشط الؼقة ال افعة الؽفربائقة احلثقة ادتقلث قاكقن فارادي ذم احلث الؽفرومغـاضقيس

 ضردًيا مع ادع ل الزمـل لؾتغر ذم الت فؼ ادغـاضقيس اليي تسقف.

مـثف  ثال مغـاضقيسث حثثل يؼثاوم التغثر ذم التث فؼ ادماه التقار احلثل ذم مؾػ يؽقن بحقث يـتج  :قاظ ة لـز

 ادغـاضقيس ادسد  لف.

 :  أمهقة قاكقن لـز

حي د العالقة بغ ادماهل ادجال ادغـاضقيس احلثل وادجال ادغـاضقيس ادسد  لثف ،أي أكثف حيث د ادمثاه ادجثال 

 ادغـاضقيس احلثل ذم ادؾػ ومـف كح د ادماه التقار احلثل .

k[) السالدة اإلصارةماذا تعـل  R
.


 ) : 

 التقار احلثل يـشل ذم ادؾػ لقؼاوم التغر ذم الت فؼ ادغـاضقيس اليي تسقف.

[) ماذا تعـل االصارة السالدة

j
p R

.
 ) : 

ادغـاضقيس ادسد  هلا وفؼ قاكقن لـز واليي شددف الؼقة ال افعة الؽفربائقة احلثقة الياتقة تؼاوم التغر ذم الت فؼ 

 تغر التقار.

 خلائص خطقط ادجال ادغـاضقيس بشؽؾ ظام : 

 خطقط ومهقة مؼػؾة . -1

ألكف لق تؼاضع خطان مـ خطقط ادجال ادغـاضقيس لؽان ظـ  كؼطة ) فرس، خطقط ادجال ادغـاضقيس ال تتؼاضع  -2

 . (مستحقؾالتؼاضع أكثر مـ ادماه وهيا 

 ادجال ذم تؾؽ الـؼطة  رت ل كثافة خطقط ادجال ظـ  أي كؼطة ظذ مؼ ا -3

 ي ل ادماه ادامس ظـ  كؼطة ظذ ادماه ادجال ذم تؾؽ الـؼطة . -4
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14 

 صػات خطقط ادجال حقل مقصؾ مستؼقؿ :

 خطقط دائرية مؼػؾة متح ة ذم ادركز مركزها تؾؽ الـؼطة . -1

 خطقط ادجال مستقاها يعام  حمقر السؾؽ. -2

 صػات خطقط ادجال ذم مركز ادؾػ ال ائري : 

 ظؿقدية ظذ مستقى ادؾػ . -2     مستؼقؿة ومتقازية  -1

 :داخؾ ادؾػ الؾقلدل بعق ًا ظـ األضرات  خلائص خطقط ادجال

  ال مغـاضقيس مـتظؿ  -2     خطقط متقازية  -1

 كؾام زاد تراص حؾؼات ادؾػ الؾقلدل زاد اكتظام  الف. -3

  : َا ًٜٞ عًٌ
 

 خطٛط اجملاٍ املغٓاطٝطٞ خطٛط َكف١ً ؟

لع م وجقد قط  مغـاضقيس مػرد ذم الطدقعة ،ليلؽ تتجف خطقط ادجال مـ الؼط  الشاميل  ػ الؼطث  اجلـثق  

 ادغـاضقس.خارج ادغـاضقس ، ومـ الؼط  اجلـق   ػ الشاميل داخؾ 

 ؟ ال تتكاطعخطٛط اجملاٍ املغٓاطٝطٞ 

 ألكف لق تؼاضع خطان مـ خطقط ادجال لؽان ظـ  كؼطة التؼاضع أكثر مـ ادماه وهيا مستحقؾ

  طس: عٓد قرف ْٝٛتسٕٚ ص زتاٍ َغٓاطٝطٞ  إْ٘ ال ٜتأثس بك٠ٛ َغٓاطٝط١ٝ ؟

 مغـاضقسقة .ألن الـققترون جسقؿ غر مشحقن ليلؽ لـ يتلثر بلي ققة 

 ؟ إذا قسبٓا َغٓاطٝظ َٔ أْبٛب أشع١ املٗبط  طٛف ت سظ إٔ سص١َ االيهرتْٚات احنس ت عٔ َطازٖا

 ي ل ظذ أن ادجال ادغـاضقيس أثر بؼقة مغـاضقسقة ذم هيه الشحـات ادتحركة وأجزها ظذ تغقر مسارها .

 تتأثس بك٠ٛ َغٓاطٝط١ٝ ؟نٝف ميهٔ يشش١ٓ نٗسبا١ٝ٥ إٔ تتشسى ص زتاٍ َغٓاطٝطٞ ٚال 

  ذا  كاكت الشحـة تتحرك بادماه أو ظؽس ادماه ادجال 

 (  =  صػر100=         ع  غ  جا )صػر أو      ع  غ  جا       ق =  
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ًٜا ع٢ً اجملاٍ املغٓاطٝطٞ  إْ٘ ٜتشسى ص  إذا حتسى دطِٝ َششٕٛ ص زتاٍ َغٓاطٝطٞ باجتاٙ عُٛد

 َطاز دا٥سٟ َغًل؟

ادماه الرسثظة وتؽسثدف تسثارع ثابثت  فقعؿؾ ظذ تغقر ئام ظؿقدية ظذ ادماه الرسظة ،ادماه الؼقة ادغـاضقسقة داألن 

 فقتحرك حركة دائرية مـتظؿة .

 ايشغٌ ايرٟ تبري٘ ايك٠ٛ املغٓاطٝط١ٝ ع٢ً شش١ٓ َتشسن١ ص زتاٍ َغٓاطٝطٞ َٓتظِ =صفس؟

ظذ ادماه االزاحة التل حيؼؼفا اجلسثقؿ ادشثحقن ادتحثرك ذم ادجثال ألن ادماه الؼقة ادغـاضقسقة ظؿقدية باشتؿرار 

 = صػر 00= ق ت جتا  = ق ت جتا الشغؾ . ادغـاضقيس

 اجملاٍ املغٓاطٝطٞ ال ٜغري َٔ ايطسع١ )ايطسع١ ثابت١ (؟

 الطاقة احلركقة ( –وفؼ مزهـة )الشغؾ 

p p= الشغؾ = صػر       ' p1 2
' '      صػر =p p1 2

' '  

2 2

1 2 1 2

1 1
u u u; u;

2 2
   

 وبالتايل فنن رسظة الشحـة ثابتة خالل ادجال ادغـاضقيس ادـتظؿ

 أٜٔ ٜطتددّ َٓتك٢ ايطسع١ ٚملاذا ؟ عًٌ :

اجلسقامت ادشحقكة ادتحركة برسظة ثابتة ومتساوية ذم خط  يستخ م ذم التجارب العؾؿقة ،لؾحلقل ظذ حزمة مـ

 مستؼقؿ .

 إذا نإ اجتاٙ ايتٝاز َع أٚ عهظ اجملاٍ املغٓاطٝطٞ  إٕ ايطًو ال ٜتأثس بك٠ٛ َغٓاطٝط١ٝ ؟

 100= صػر أو  = صػر  ، ألن  ق = ت ل غ جا 

 ال ٜٛدد زتاٍ َغٓاطٝطٞ ع٢ً اَتداد املٛصٌ املطتكِٝ ؟

 ادغـاضقيس يؽقن دوائر حقل السؾؽ اليي يرسي فقف التقارألن ادجال 

 ملاذا ْطتددّ اض ى ز ٝع١ َٚرتاص١ داخٌ املًف ايًٛييب ؟

 لؾحلقل ظذ  ال مغـاضقيس مـتظؿ متاما داخؾ ادؾػ الؾقلدل .

 َٓشأ ايك٠ٛ املغٓاطٝط١ٝ املؤثس٠ ص َٛصٌ ) ضًو( ٜطسٟ  ٝ٘ تٝاز نٗسبا٥ٞ    طس ؟

لتقار الؽفربائل ظدارة ظـ صحـات متحركة ذم ادماه واح  ، وظـ ما يقضع شؾؽ ذم  ال مغـاضقيس ، كام تعؾؿ فنن ا

فنن ادجال ادغـاضقيس شقمثر بؼقة مغـاضقسقة ذم الشحـات ادتحركة فقف فقتلثر السؾؽ بؿحلؾة الؼثقى ادثمثرة ذم 

 هيه الشحـات ادتحركة .
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ًٜا ع٢ً زتاٍ َغٓاطٝطٞ َٓتظِ بطسع١ تتٛقف سسن١ ايششٓات ايهٗسبا١ٝ٥ ص َٛصٌ  ٜتشسى عُٛد

 ؟  ثابت١

 ظـ ما حت ث حالة اتزان بغ الؼقة الؽفربائقة وادغـاضقسقة .

 ضبب تٛيد ايتٝاز اذتجٞ ؟

 التغر ذم الت فؼ ادغـاضقيس .

  طس : عدّ ٚصٍٛ ايتٝاز إىل قُٝت٘ ايعظ٢ُ  ٛز اع م ايداز٠ ايو حتٟٛ ستح؟

اليايت : حلظة غؾؼ ال ارة ،  ذ يزداد ادجال ادغـاضقيس الـاتج ظـ التقار الؽفربائل اليي يؿر ذم بسد  طاهرة احلث 

ادؾػ الؾقلدل فقزي  الت فؼ ادغـاضقيس ظز ادؾػ الؾقلدل ، فتـشل ققة دافعة كفربائقة حثقثة ذاتقثة ذم ادؾثػ تؼثاوم 

 ظة غؾؼ ال ارة .الزيادة ذم الت فؼ ادغـاضقيس الـاصئ ظـ زيادة التقار حل

  طس : عدّ ت شٞ ايتٝاز ذتظٝا  ٛز  تح ايداز٠ ايو حتٟٛ ستح ؟

بسد  طاهرة احلث اليايت : حلظة فتح ال ارة ، يتـاقض ادجال ادغـاضقيس الـاتج ظـ التقار ت رجيقا فقسد  تـاقص ذم 

 الت فؼ ادغـاضقيس الـاصئ ظـ تـاقص التقار حلظة فتح ال ارة .

 ظالقة التقار الؽفربائل ادار ذم دارة حتتقييؿؽـ متثقؾ 

 حمث مع الزمـ بقاكقا كام ذم الشؽؾ ادجاور :

َاذا ْعين بكٛيٓا إٔ اجملاٍ املغٓاطٝطٞ ٜطاٟٚ )

3 10 5 تط  ؟) 

أن ادجال ادغـاضقيس يمثر بؼقة مغـاضقسقة مؼ ارها )
3 10 5  ( كقلثقم تتحثرك 1صحـة مؼث ارها )( كققتـ ذم

 ( م/ث ظؿقديا ظذ ادماه ادجال ادغـاضقيس .1برسظة )

 ٜٚرب؟( 5ٜطاٟٚ )َاذا ْعين بكٛيٓا إٔ ايتد ل املغٓاطٝطٞ عرب ضطح َغُٛز ص زتاٍ َغٓاطٝطٞ 

 خطقط .5أي أن ظ د خطقط ادجال ادغـاضقيس التل ختسق السطح ظؿقديا يساوي 

 َاذا تعين االشاز٠ ايطايب١ ص ايتد ل املغٓاطٝطٞ ؟ 

 أي أن خطقط ادجال ادغـاضقيس داخؾة ذم السطح 

 ٖٓسٟ (؟( 1تطاٟٚ )َاذا ْعين بكٛيٓا )إٔ ستاث١ احملح 

( فقلت ظـ ما يؽقن ادع ل الزمـثل لؾتغثر ذم 2أي تتقل  بغ ضرذم ادحث ققة دافعة كفربائقة حثقة ذاتقة مؼ ارها )

 ( أمدر /ث.1التقار ادار فقف )
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 اذنس طسم ختطٝط اجملاٍ املغٓاطٝطٞ ؟

 ادغـاضقسقة  اإلبرة -2      برادة احل ي   -1

 أْٛاع اجملاٍ املغٓاطٝطٞ؟اذنس 

  ال مغـاضقيس غر مـتظؿ . -2      ال مغـاضقيس مـتظؿ   -1

املغٓاطٝطد١ٝ املدؤثس٠ ص َٛصدٌ  ُدٌ تٝداز      اذنس ادٗدص٠ نٗسبا٥ٝد١ َتٓصعد١ تعتُدد ص عًُدٗا عًد٢ ايكد٠ٛ        

 زتاٍ َغٓاطٝطٞ؟ ٌنٗسبا٥ٞ داخ

 مؽزات اللقت . -1

 الغؾػاكقمقس ادستخ م لؾؽشػ ظـ التقارات الؽفربائقة اللغرة  -2

 ،....(  السقارات ادفجـة ، ادحرك الؽفربائل ادستخ م ذم ) ادراوح  -3

  ايهٗسبا٥ٞ ٚاملغٓاطٝطٞ ص املطازع ايٟٓٛٚ ي عسا  ايتاي١ٝ : نتٜطتددّ اجملايٝ

 لترسيع اجلسقامت ادشحقكة واكساهبا ضاقة حركقة وال يغر مـ االدماه . : ادجال الؽفربائل -1

 لتقجقف حركة اجلسقامت ادشحقكة وال يغر مـ مؼ ار الرسظة . :ادجال ادغـاضقيس   -2

يهددددٞ ٜعُددددٌ اجملدددداالت ايهٗسبا٥ٝدددد١ ٚاملغٓاطٝطددددٞ ًَعددددا الْتكددددا٤ ضددددسع١ ستدددددد٠         َددددا ايشددددسط ايدددد شّ حتكٝكدددد٘    

 يًذطُٝات املتشسن١ ؟

 جي  أن تؽقن الؼقة الؽفربائقة والؼقة ادغـاضقسقة الـادمة ظـفا متساويغ ذم ادؼ ار ومتعاكسغ ذم االدماه .

ايًدددددٛييب ٚاجملددددداٍ املغٓاطٝطدددددٞ   اجملددددداٍ املغٓاطٝطدددددٞ ايٓاشددددد٧ ص املًدددددف   نتَدددددا ٖدددددٛ ٚدددددد٘ ايشدددددب٘ ٚايفدددددسم بددددد   

 يًُغٓاطٝظ املطتكِٝ؟

: يع  الطرت اليي خترج مـف خطقط ادجال ادغـاضقيس قطًدا صاملًقا والطرت اليي ت خؾ فقف خطقط ادجال  الشدف

 كام هق احلال ذم ادغـاضقس ادستؼقؿ . ، قطًدا جـقبًقا

 التحؽؿ ذم مؼ ار ادجال ادغـاضقيس الؾقلدل وادماهف ظـ ضريؼ التحؽؿ ذم التقار كػسف.  مؽاكقة: الػرق

ٌٖ تتغري ق١ُٝ اجملاٍ املغٓاطٝطٞ داخدٌ املًدف ايًدٛييب عٓدد االْتكداٍ َدٔ َٓتعدف ستدٛز املًدف ايًدٛييب           

 ؟  طس إدابتو ؟ حنٛ طس ٝ٘

سثد  ذم ذلثؽ هثق تداظث  خطثقط ادجثال والكعؿ شقت يؼؾ ادجال ادغـاضقيس ظـ  االقساب مـ ضثرذم ادؾثػ 

 ادغـاضقيس ظـ بعضفا كؾام اقسبـا مـ ضرذم ادؾػ الؾقلدل .

 خارجغ   <   اضراتغ   <   داخؾغ     : مالحظة
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 َا ٖٞ اضتدداَات َطٝاف ايهت١ً ؟

جفاز يستخ م لػلؾ األيقكات ادشحقكة بعضفا ظـ بعض وفؼ كسدة صحـة كؾ مـفا  ػ كتؾتف ، ما يتقح معرفثة  -1

 كتؾتفا وكقع صحـتفا.

 دراشة مؽقكات بعض ادركدات الؽقؿقائقة .  -2

 : (مـ اآلخرقاظ ة لـز ) 

 ادؼاومة ادتغرةحلظة غؾؼ ال ارة أو كؼلان 

 يزداد أصع ت 

 يزداد  أصعغ 

 يزداد 

]R  حثقة ظؽسقة 

 ظؽيس  حثل ت 

 ظؽيس  حثل غ 

 ( لتؼاوم الزيادة ذم الت فؼ  االصع )ظؽس ادماه غ

 ادغـاضقيس ادجال وادماه ادماه االهبام حي د الؼط  الشاميل الق  القؿـك كح د ادماه التقار احلثل بحقث : حس  قاظ ة

 

 

 

 

 

 

 زيادة مساحة ادؾػ 

 ادخال قؾ  ح ي ي بادؾػ

 تؼري  قط  صاميل

  تؼري  قط  جـق 
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 ادؼاومة ادتغرة زيادةال ارة أو  فتححلظة 

 يؼؾ أصع ت 

 يؼؾ  أصعغ 

 يؼؾ 

]R  ضرديةحثقة  

  ضردي حثل ت 

  ضردي حثل غ 

 ذم الت فؼ  الـؼلان( لتؼاوم االصع ادماه غ  مع)

 ادغـاضقيس ادجال وادماه حس  قاظ ة الق  القؿـك كح د ادماه التقار احلثل بحقث : ادماه االهبام حي د الؼط  الشاميل

: هل اكدعاث الؽسوكات ضقئقة مـ شطح فؾز كتقجة شؼقط ضقء ذو تثردد مـاشث   الظاهرة الؽفروضقئقة

 ظذ شطحف ،أول مـ درس هيه الظاهرة الؽفروضقئقة دمريدقا العامل : لقـارد.

: مقجات كفرومغـاضقسقة تل ر ظـ االجسام ظذ هقئة شثقؾ  االصعاع مـ وجفة كظر الػقزياء الؽالشقؽقة

 متلؾ )مستؿر( مـ الطاقة ،كتقجة اهتزازات جسقامت مشحقكة داخؾفا .

: االصعاع وح ات مـػلؾة لقست متلؾة تسؿك كامت مػردها كؿة   االصعاع مـ وجفة كظر الػقزياء احل يثة

 االصعاع .لؽؾ مـفا ضاقة حم دة مؽامة تتـاش  ضردًيا مع تردد 

: هق التقار الؽفروضقئل الـاتج مـ حركة االلؽسوكات الضقئقة يقعفا ادتحثررة مثـ ادفثدط  تقار االصداع

 والقاصؾة  ػ ادلع  .

فثرق اجلفث   أو : أقؾ فرق جف  كفربائل ظؽيس يؾزم جلعؾ التقار الؽفروضثقئل صثػًرا ، فرق جف  الؼطع

 ع االلؽسوكات الضقئقة .الؽفربائل العؽيس الالزم إليؼات ارسا

ضاقة حركقة ويرمز لثف : أقؾ ضاقة الزمة لتحرير االلؽسون مـ شطح الػؾز دون اكسابف  اقسان الشغؾ لؾػؾز

 .(بالرمز )

 مساحة ادؾػ  كؼلان

 ادؾػمـ قؾ  ح ي ي  اخراج

 قط  صاميل ابعاد

  قط  جـق  ابعاد
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 ( فقلت .1: الطاقة احلركقة التل يؽتسدفا الؽسون ظـ ما يتحرك ظز فرق جف  مؼ اره ) االلؽسون فقلت

: خاصقة ممقزة لؾػؾز وهق أقؾ تردد لؾػقتقن الساقط اليي يطؾؼ الؽسون مـ شطح الػؾثز  تردد العتدة لؾػؾز

 دون اكسابف ضاقة حركقة .

 :  ؿقظة مـ ادقجات ادتلؾة تـتج ظـ أجسام شاخـة تدعث اصعاظا حراريا . الطقػ ادتلؾ

هلثيه اخلطثقط اضثقال : ضقػ يظفر ظذ هقئة خطقط مؾقكة ظذ خؾػقة شقداء ويؽثقن  ضقػ اكدعاث خطل

 مقجقة حم دة ، وهيا الطقػ يـدعث مـ الغازات ذات الضغط ادـخػض ذم أكابق  التػريغ الؽفربائل .

: ضقػ يظفر ظذ هقئة خطقط شقداء تتخؾؾ الطقػ ادتلؾ لؾضقء االبقض يـتج هيا  ضقػ امتلاص خطل

 الطقػ ظـ ضريؼ حتؾقؾ الطقػ ادتلؾ ظـ  مروره ظز غاز معغ .

 : هل االضقال ادقجقة التل ترافؼ )تلاح  ( اجلسقامت ادتحركة مثؾ )االلؽسوكات(  قل مقجة دي برويض

(: أن الطاقة االصعاظقة ادـدعثة أو ادؿتلة تساوي ظ دا صحقحا مـ مضاظػات  تؽؿقؿ الطاقة) ماكس بالكؽ

j[الؽؿقة ) i) 

 :  اليرةافساضات كؿقذج بقر لدـقة 

يتحرك االلؽسون حقل الـقاة ذم م ار دائري بتلثر ققة التجاذب الؽفربائقة بغ االلؽثسون السثال  والـثقاة  -1

 ادقجدة .

يقج  االلؽسون ذم م ارات حم دة ، كؾ م ار لف مؼ ار حم د مـ الطاقة تتؾػ ظـ غره مـ اد ارات ، وتسؿك  -2

هيه اد ارات )مستقيات الطاقة ( وال يؿؽـ لؾيرة أن تشع أو متتص ضاقة ضادا بؼل االلؽسون ذم مستقى ضاقة 

 معغ )م ار حم د( .

االلؽسون مـ مستقى ضاقة ظال   ػ مستقى ضاقثة مثـخػض و تؽثقن   يـدعث االصعاع مـ اليرة ظـ ما يـتؼؾ -3

الطاقة بغ ادستقيغ الؾييـ اكتؼؾ بقـفام ، وال يـتؼؾ االلؽسون مـ مستقى ضاقة مـخػض  ػ مستقى ضاقة ظال  

  ال  ذا امتص فقتقكًا ضاقتف تساوي فرق الطاقة بغ ادستقيغ .

أن يقج  فقفا هل التل يؽقن زمخف الزاوي فقفا مـ مضاظػات ادؼ ر ) اد ارات ادسؿقح لاللؽسون -4
i
2

.) 

ادادة يقعفا  إلصؽال: بام أن لؾػقتقكات خقاص مقجقة وجسقؿقة فؿـ ادحتؿؾ أن يؽقن  فرضقة دي بروي

 خقاص مقجقة كام هلا خقاص جسقؿقة .
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افسض ايـشتايـ أن ضاقة الضقء تسكز ذم حزم مـػلثؾة ) كثامت (  : تػسر ايـشتايـ لؾظاهرة الؽفروضقئقة

j[شؿقت فقام بع  فقتقكات وكؾ فقتقن حيؿؾ ضاقة مؼ ارها ) i وظـ  شؼقط الضقء ظذ شطح فؾثز ، )

جثزء مثـ فنن الػقتقن القاح  يعطل ضاقتف كامؾة  ػ الؽسون واح  فؼط فقتحرر مـ ارتداضف بيرات الػؾز ب

 هيه الطاقة ، ويـطؾؼ بام تدؼك ظذ صقرة ضاقة حركقة ظظؿك .

 مـ الظقاهر التل واجفت الػقزياء الؽالشقؽقة صعقبة ذم تػسرها :

 طاهرة كقمتقن  -2    الظاهرة الؽفروضقئقة  -1

ٚايٓتدددا٥ر  تٓبدددؤات ايفٝصٜدددا٤ ايه ضدددٝه١ٝ ٚ دددل ايُٓدددٛذز املدددٛدٞ يًضددد٤ٛ ايدددرٟ ندددإ ضدددا٥ًدا  ْدددراى     نتقدددازٕ بددد

 ايتذسٜب١ٝ يًظاٖس٠ ايهٗسٚض١ٝ٥ٛ ؟

وفًؼا لؾػقزياء الؽالشقؽقة فنن االلؽسوكات متتص الطاقة مـ ادقجات الؽفرومغـاضقسقة ظذ كحق مستؿر فؿـ  -1

ادتققع أن زيادة ص ة الضقء الساقط تعـل زيادة مع ل امتلاص االلؽسوكات لؾطاقة ،ما يؽسدفا ضاقة حركقثة 

 ة بغ تردد الضقء الساقط وال تعتؿ  ظذ ص تف .أكز ، وال ظالق

وفًؼا لؾػقزياء الؽالشقؽقة مـ ادتققع أن حيتاج االلؽسون  ػ بعض الققت المتلاص الطاقة الؽافقة ودمؿقعفا  -2

لقتحرر مـ الػؾز ، خاصة ظـ  شؼقط ضقء خافت ) ص تف قؾقؾة ( ،  ال أن التجربة اثدتت أن االلؽسوكات تـدعث 

 قط الضقء ظذ الػؾز .فقر شؼ

وفًؼا لؾػقزياء الؽالشقؽقة : فؿـ ادتققع ظـ  شؼقط ضقء ذي ص ة ظالقة ظذ فؾز أن تتحرر مـف االلؽسوكثات،  -3

بغض الـظر ظـ تردد الضقء الساقط ظؾقف ، وهيا ال يتػؼ مع التجربة ،  ذ تدغ أكف ال تتحرر الؽسوكات مـ الػؾز 

 لػؾز مفام بؾغت ص ة الضقء . ذا كان تردد الضقء الساقط أقؾ مـ تردد العتدة هليا ا

1410,) ٜطاٟٚ ( يًعٛدjّٜٛ[َاذا ْعين بكٛيٓا إٔ ) 55ٖريتص ؟ ) 

1410,يعـل أكف  ذا شؼط ظذ   شطح اللقديقم ضقء تردده أقؾ مـ ) 55 هرتز فؾثـ يثتؿؽـ مثـ حتريثر أي )

 اللقديقم .الؽسوكات مـ شطح 

 ( ايهرتٕٚ  ٛيت ؟2َاذا ْعين بكٛيٓا إٔ اقرتإ ايشغٌ يًفًص )

 دون اكسابف ضاقف حركقة . ev( 2يعـل أن أقؾ ضاقة تؽػل لتحرير الؽسون واح  مـ شطح الػؾز يساوي )
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 ايفًص ؟نٝف  طس آٜشتأٜ اْبعاخ االيهرتْٚات ايض١ٝ٥ٛ بطسعات شتتًف١ َٔ ضطح 

أن معظؿ حجؿ اليرة فراغ ، وأن شطح الػؾز يـتفل ظذ ظؿؼ ظث ة مئثات  

مـ اليرات ،ليا تتػاوت ذرات السثطح ذم العؿثؼ داخثؾ السثطح )أكظثر 

الشؽؾ( ،وظـ  شؼقط الضقء ظثذ شثطح الػؾثز فثنن بعثض الػقتقكثات 

يلط م بيرات السطح اخلارجقة ،وبعضفا اآلخر يلؾ  ػ اليرات االظؿؼ 

              وحقثث أن الػقتقكثات حتؿثؾ ادؼث ار كػسثف مثـ الطاقثة  لسثطح ،داخال 

(]j i ظـ  تردد معغ لؾضقء، واقسان الشغؾ متساو  ليرات السطح يقعفا ،فنن اإللؽسوكثات ادتحثررة مثـ )

 العالقة :ذرات السطح اخلارجقة يقعفا تتحرر ممتؾؽة الطاقة احلركقة كػسفا وفؼ 

  -فقتقن = ط ظظؿك  ( ح)ط

أما اإللؽسوكات األخرى التل تتحرر مـ داخؾ السطح فنهنا تلط م باليرات التل تؼع ذم ضريؼ خروجفثا فاقث ة 

 جزًءا مـ ضاقتفا احلركقة ،ويعتؿ  اجلزء ادػؼقد مـ الطاقة احلركقة ظذ العؿؼ اليي حترر مـف االلؽسوكات .

 ا رتا  ٖرٙ ايطبٝع١ ؟ َا ايرٟ دعا ايعًُا٤ إىلٚضح املكعٛد بايطبٝع١ املصدٚد١ يًض٤ٛ ؟ 

أن لؾضقء ضدقعتغ : مقجدة وجسؿقة ، واليي دظا العؾامء الفساض هيه الطدقعة هق التدايـ ذم شؾقكف ظـ  تػاظؾف مع 

 .ادادة ، حقث وج  أكف يسؾؽ أحقاًكا شؾقًكا مقجًدا ، وأحقاًكا جسقؿًقا 

: كجح ذم تػسر الظاهرة الؽفروضقئقة وطاهرة كقمتقن ، ولؽـف فشؾ ذم تػسثر  الـؿقذج اجلسقؿل لؾضقء

 طاهريت الت اخؾ واحلققد.

:  كجثح ذم تػسثر طثاهريت التث اخؾ واحلقثقد ،ولؽـثف فشثؾ ذم تػسثر الظثاهرة  الـؿقذج ادقجل لؾضثقء

 الؽفروضقئقة وطاهرة كقمتقن .

( حقث يسؾؽ شؾقًكا مقجًدا ذم دمربة وشؾقًكا جسثقؿًقا ذم دمربثة  جسقؿقة ومقجقةلؾضقء ضدقعة )اقسح العؾامء أن 

 أخرى .

 )ايطبٝع١ املٛد١ٝ يًذطُٝٝات ( ال تظٗس بٛضح ص عامل االدطاّ ادتاٖس١ٜ  ؟ )ايسصاص١ (

لع  تلؿقؿ دمربثة ألن الطقل ادقجل صغر جً ا جً ا أقؾ مـ أبعاد اجلسؿ اجلاهري ، مثؾ )الرصاصة ( ليلؽ ي

 لؼقاشف أو مالحظتف .
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23 

 )ايطبٝع١ املٛد١ٝ يًذطُٝٝات ( تظٗس بٛضٛح ص عامل االدطاّ ايرز١ٜ ؟ )االيهرتٕٚ( 

 ملاذا تط٢ُ االيهرتْٚات املٓبع١ ايهرتْٚات ض١ٝ٥ٛ ؟ عًٌ :

 ألهنا اكدعثت كتقجة شؼقط ضقء .

 ملاذا ٜطتددّ املطٝاف ؟

 حتؾقؾ األضقل ادقجقة لؾضقء .

َاذا تعين االشاز٠ ايطايب١ ص ايكإْٛ )

,
2 k

13 6
'

k


) ؟ 

تعـل أكف جي  تزوي  االلؽسون بؽؿقة مـ الطاقة تساوي ضاقة  اد ار اليي يقج  فقف لقتحثرر مثـ الثيرة مثـ غثر 

  كسابف ضاقة حركقة ،وضاقة التحرر تسؿك )ضاقة التليـ ( .

 َاذا ٜعين إٔ ايطاق١ املٓبعج١ تهٕٛ َه١ُُ؟

j[أن أي كؿقة لؾطاقة تساوي كؿقة مضاظػة مـ مضاظػات الؽؿقة ) i) 

       ٛ  ال تٓبعدددح أٟ نتتٓبعددح َٓدد٘ ايهرتْٚددات ضدد١ٝ٥ٛ ص سدد      ّ عٓددد ضددكٛط ضدد٤ٛ أشزم عًدد٢ ضددطح  ًددص ايطددٝصٜ

 ؟ نتذا ضكط ايض٤ٛ ْفط٘ ع٢ً  ًص ارتازصاايهرتْٚات 

لؾضقء   فقتقنألن ط   أوألن تردد الضقء االزرق أكز مـ تردد العتدة لػؾز السقزيقم وأقؾ مـ تردد العتدة لؾخارصغ  

 .اخلارصغ  وأقؾ مـ   السقزيقم االزرق أكز مـ 

 ملاذا ٜبك٢  سم دٗد ايكطع ثابت بايسعِ َٔ شٜاد٠ شد٠ ايض٤ٛ ايطاقط ؟

زيادة ص ة الضقء تعـل زيادة ظ د الػقتقكات الساقطة فؼط أما السدد فقدؼك ثابت وبام أن السدد يدؼك ثابت فنن ضاقة 

j[الػقتقن تدؼك ثابتة )ط فقتقن =  i وبام أن ضاقة الػقتقن ثابتة فنن الطاقة احلركقة العظؿك لاللؽسوكات تدؼك )

 (  ذا يدؼك فرق جف  الؼطع ثابت .قطع =        جث  ح( وبام أن ) ط  –فقتقن = ط ظظؿك  حثابتة )ط

 َاذا  دخ يفسم دٗد ايكطع عٓد شٜاد٠ تسدد ايض٤ٛ ايطاقط َع بكا٤ شد٠ ايض٤ٛ ثابت١ ؟ 

(   –فقتقن = ط  ح) ط وبالتايل تزداد الطاقة احلركقة )ط فقتقن = هث ت ( الػقتقن يزداد ، ألكف بزيادة السدد تزداد ضاقة 

 (قطع =        جث  ح) طفقزداد جف  الؼطع 

 َاذا  دخ يًتٝاز ايهٗسبا٥ٞ عٓد شٜاد٠ شد٠ ايض٤ٛ ايطاقط ؟  طس ذيو ؟

 زيادة ص ة الضقء يعـل زيادة ظ د الػقتقكات الساقطة وبالتايل زيادة ظ د االلؽسوكات ادتحررة ، فقزداد التقار .
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 مالحظات اللقغة الرياضقة الؼاكقن

الؼقة الؽفربائقة ادتدادلة 

 بغ الشحـات 
 

 ال تمخي االصارة بعغ االظتدار  -1

الشحـة ادطؾقب حساب الؼقة ظـ ها هل التل  -2

 تتحرك وباقل الشحـات ثابتة .

ادجال الؽفربائل 

 الـاصئ ظـ صحـة 

 

 االظتدار .ال تمخي االصارة بعغ -1

 يع متجفات . -2

كػرض صحـة )+( ظـ  الـؼطة ادطؾقب  -3

 حساب ادجال ظـ ها وذلؽ لتح ي  االدماه .

 ال يقج   ال لؾشحـة مـفا كػسفا . -4

العالقة بغ الؼقة 

  وادجال 

 الشحـة )+(تؽقن الؼقة بـػس ادماه ادجال.-1

 ادماه ادجال.(تؽقن الؼقة بعؽس -الشحـة )-2

اجلف  الؽفربائل الـاصئ 

 ظـ صحـة 

 

 تمخي االصارة بعغ االظتدار.-1

 يع ظادي ب ون ادماهات-2

ال يقج  جف  لؾشحـة مـفا كػسفا و كام مـ -3

 الشحـة ادحقطة.

اجلف  الؽفربائل الـاصئ 

 ظـ  ؿقظة صحـات 
3 2 1 ;[ [ [ [   

 = صػر جث االرض -1

 = صػر جث  -2

 = صػر   وط  -3

ضاقة القضع الؽفربائقة 

  ظـ  صحـة 

 تمخي االصارة.-1

 صػر =    وط   -2

صغؾ الؼقة اخلارجقة 

الالزم لـؼؾ الشحـة أو 

 التغر ذم ضاقة القضع 

 

 تمخي االصارة .-1

،وكحس  اجلف  هتؿؾ الشحـة ادطؾقب كؼؾفا -2

 مـ باقل الشحـات .

3- p  =صػر'

 كؼطة اكع ام ادجال 

 

 .بغ الشحـات ادتشاهبة .1

 .خارج الشحـات ادختؾػة .2

 

jo
Rectangle
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صغؾ الؼقة الؽفربائقة 

 الالزم لـؼؾ الشحـة

 

f H p( ' )  

f H ,( ' )  

 صػر  = ] كؼطة اكع ام اجلف 

 )يع ظادي ( مع االصارات 

 بغ أو خارج الشحـات ادختؾػة .-1

 ال تقج  لؾشحـات ادتشاهبة . -2
 

 :  حساب ادجال الؽفربائل ادـتظؿ بغ اللػقحتغ

 :  الؼاكقن الرئقيس لؾؿجال (1)

مث  


          ،

H
 

 : مـ قاكقن فرق اجلف  الؽفربائل بغ اللػقحتغ (2)

t [    مث    مث
[
t
    

 : مـ قاكقن الؼقة الؽفربائقة ادمثرة ذم صحـة (3)

R            مث     مث
R

 

 ادماه ادجال . بـػستؽقن الؼقة  مقجدة ذا كاكت الشحـة 

 ادماه ادجال . بعؽستؽقن الؼقة  شالدة ذا كاكت الشحـة 

 :  مـ قاكقن تسارع صحـة داخؾ ادجال ادـتظؿ (4)

R
j j ; R

;
  

 ومـ ثؿ كحس  ادجال :  التسارع كحس    :  ت احلركةالمـ معاد (5)

1 2. j u u  

2 2

1 2t j2 u u  

2

1

1
. j . u t

2
  

 

 القيمةذاملطلقةذلشحنةذإحدىذالصفيحتني

 مداحةذإحدىذالصفيحتني

 املدافةذبنيذالصفيحتني

 منخفضجـذذذذ–ذمرتفعذذجـذ=ذجـذ
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 : حساب فرق اجلف  الؽفربائل بغ كؼطتغ (6)

f Ht [ مـ θ     ( حقثθالزاوية بغ ادجال وادسافة ) 

 

 

 

 

صغؾ الؼقة اخلارجقة الالزم لـؼؾ 

 الشحـة أو التغر ذم ضاقة القضع 

 

,0 ' 

صغؾ الؼقة الؽفربائقة الالزم لـؼؾ 

الشحـة أو التغر ذم ضاقة القضع 

  أو التغر ذم ضاقة احلركقة 

 

 

s:  ادقاشعة بشؽؾ ظام
[

 

 : مقاشعة ادقاشع ذو لقحغ متقازيغ
H

s
t

 

]مث   : هق  ال مـتظؿ ادجال بغ لقحل ادقاشع
t
      مث    ،


 

  : الؽثافة السطحقة لؾشحـة ظذ أح  اللػقحتغ
H

 

 :  الطاقة ادختزكة ذم ادقاشع

 ادساحة حتت ادـحـك  = الطاقة ادختزكة فقف  =  الشغؾ ادديول ذم صحـ ادقاشع

2
21 1 1
[s [ '

s 2 2 2
    جقل 

 

 مائؾة بزاويةاذا كاكت ت  مث متعام ةاذا كاكت ت  مث ظؽساذا كاكت ت  اذا كاكت ت مع مث

 صػر =   =100   =00   = 

 صفيحة

hp
Rectangle

hp
Stamp
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 :  تقصقؾ ادقاشعات

 : تؽقن االلقاح ادختؾػة مقصقلة مًعا. التقصقؾ ظذ التقايل  -1

 :  صػات التقصقؾ ظذ التقايل

2 1 ;   

2 1 ;[ [ [   

 :  حساب ادقاشعة ادؽافئة  ظذ التقايل

2 1 ;

1 1 1
s s s

   

 : تؽقن االلقاح ادتشاهبة مقصقلة معا . التقصقؾ ظذ التقازي -2

 صػات التقصقؾ ظؾ التقازي :

2 1 ;   

2 1 ;[ [ [   

 ادؽافئة ظذ التقازي : حساب ادقاشعة

2 1 ;s s s   

 : حالة خاصة   ذا كاكت ادقاشعات متامثؾة

;حلساب ادقاشعة ادؽافئة  ذا كان التقصقؾ تقايل :  -1

s
s

k
              ظ د ادقاشعات:  نحقث  

k;حلساب ادقاشعة ادؽافئة  ذا كان التقصقؾ تقازي :  -2 s s              ظ د ادقاشعات : ن 

 

 

 

 

 

 : ثابتة       

 جث : تتقزع

 تتقزع:        

 ثابتجث : 
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 : حلساب التوار الكهربائي

 

j
.

           
[

j
l
          القدرة j [         القدرة 

2j l                e u k H j 

 

 (2م) مساحة مقطع املوصل:  H       (أمبري) التوار الكهربائي:  ت

 (   م/ث) الرسعة االىسواقوة:  ع       (فولت) فرق اجلهد الكهربائي: جـ 

 e     () املقاومة الكهربائوة: م 
19,) شحنة االلكرتون:  10 16 ) 

 عدد االلكرتوىات احلرة يف وحدة احلجم:  k     (واط) القدرة الكهربائوة      

   :املقاوموة الكهربائوة ( . م)    (م) صول املوصل:  ل 
 

 : الكهربائي اجلهدحلساب 

 

l قاىون أوم      j [                                     القدرةj [                                                القدرة
2[
l
 

 

 : ةالكهربائو املقاومةحلساب 

 

           
[

l
j
                    

g
l

H

                     القدرة

2j l              القدرة
2[
l
 

 : ةالكهربائو القدرةحلساب 

 

jالقدرة         [           القدرة 
2j l                 القدرة

2[
l
               القدرة 

a '
. .
  

 : (احلرارة( )الشغلة )الكهربائو الطاقةحلساب 

  الزمن ×الطاقة = القدرة        

2
2[

. . ( j l) . (j [)
l

      

  كولوواط أو  واط،     القدرة :    ساعة.  كولوواط أو جول:  الطاقة

 الزمن بالثواني

 بالساعاتالزمن 
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 دلة ال ارة الدسقطة :امع

 

 

 كجؿعفؿاالدماه  بـػساذا كاكت الدطاريات 

 

 كطرحفؿاالدماه  بعؽساذا كاكت الدطاريات 

 

 الؼ رات :

ق رة مؼاومة كفربائقة خارجقة  : الؼ رة          
2

2[
j [ j l

l
   

j[الؼ رة   ق رة الدطارية            R 

الؼ رة  الؼ رة ادستفؾؽة داخؾ الدطارية         
2

]j l  

 : قراءة الػقلتؿقس

 

 

 

 

 

l[ اهلدقط اهلدقط ذم جف  الدطارية :  j  
 

 تقصقؾ ادؼاومات :

   : التقصقؾ ظذ التقايل -1

 ( يتقزع، جث :  ثابت)ت : :  صػات التقصقؾ ظذ التقايل

3:   حساب ادؼاومة ادؽافئة ظذ التقايل 2 1 ;l l l l    

 احللقل ظذ أكز مؼاومة مؽافئة . الػائ ة مـ التقصقؾ ظذ التقايل :
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 : التقصقؾ ظذ التقازي-2

 ( يتقزع، ت :  ثابت: )جث :  صػات التقصقؾ ظذ التقازي

 : حساب ادؼاومة ادؽافئة ظذ التقازي
3 2 1 ;

1 1 1 1
l l l l

    

 احللقل ظذ أقؾ مؼاومة .:   الػائ ة مـ التقصقؾ ظذ التقازي

  ؿقع التقارات اخلارجة مـفا  تساوي:  ؿقع التقارات ال اخؾة ذم كؼطة تػرع  (1قاكقن كرتشقت  )

j  ال اخؾj  اخلارج 

 صػر  تساوي: ادجؿقع اجلزي لؾجفقد ظز أي مسار مغؾؼ ( 2قاكقن كرتشقت)

] HH0 R l j [   

f بغ كؼطتغ : حساب فرق اجلف  ] H[ R l j [   

  ذا كان العدقر :

 ظؽس التقار، كعقض )+ت(-2   ت( -كعقض )  مع التقار ، -1

 (R[( ، كعقض )R[ظؽس ) -4  (R[( ، كعقض )R[مع ) -3

 : مؾخص ققاكغ ادجال ادغـاضقيس

 ادماه ادجال  الؼاكقن ادقضقع

ادجال ادغـاضقيس الـاصئ 

 ظـ شؾؽ مستؼقؿ

j
y

t 2




 

 ت : بع  الـؼطة ظـ السؾؽ )مس(

 االهبام يشر لؾتقار-1

 اكحـاء االصابع تشر لؾؿجال ادغـاضقيس-2

 
 



 َهجف املاد٠ ايٓظس١ٜ                                                                                                 األضتاذ : َسٚإ ًَٛ ايعنت
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ادجال ادغـاضقيس الـاصئ 

 مركز ادؾػ ال ائريذم 

k j
y

2


 

 ن : ظ د لػات ادؾػ

 ت : التقار ادار بادؾػ

 كؼ : كلػ قطر ادؾػ

7 10 4    

 اكحـاء االصابع تشر لؾتقار -1

 
 

 االهبام يشر لؾؿجال -2

 

kدعرفة ظ د الؾػات : 
360

 

ادجال ادغـاضقيس الـاصئ 

 داخؾ ادؾػ الؾقلدل

k
k

g
  

j k
y

g


 

 ل : ضقل حمقر ادؾػ

j k y  

 k ظ د الؾػات ذم وح ة االضقال : 

 
k ظ د الؾػات  ،  ل : ضقل ادؾػ : 

 
 

 : يؽقن جاهز بالسمال وكعرفف مـ كؾؿة  ال مغؿقر . ادجال ادغـاضقيس األصع

2:   اكع ام ادجال ادغـاضقيس 1y y . حقث ادجاالن متعاكسان باالدماه 

 ( : الزاوية بغ) ع( و)غ( ادحلؾة ، )  :  ق =          غ  ع جا  الؼقة ادغـاضقسقة ادمثرة ذم صحـة

 :  الؼقة ادغـاضقسقة ادمثرة ذم مقصؾ ذم  ال مغـاضقيس أصع مغؿقر

 ( الزاوية بغ )ت( و) غ  (   ، )ق= ت ل غ جا 

 دائام ادحلؾة ما ظ ا  ال السؾؽ )ادقصؾ ( ظذ كػسف أو امت اده ، ففق دائام صػر .غ :  

 .  ذا دخؾت صحـة  ال مغـاضقيس مـتظؿ بشؽؾ ظؿقدي تسؾؽ مسار دائري حس  ادماه الؼقة ادغـاضقسقة

 

 الزاوية المحصورة
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 الؼاكقن ادقضقع

  الؼقة ادغـاضقسقة ادمثرة ذم الشحـة )الؼقة ادركزية (
 ( الزاوية بغ )ع( و )غ(حقث )

j الؼقة ادركزية  ; R مركزي 

 كلػ قطر مسار الشحـة داخؾ ادجال 
 

2 الطاقة احلركة لؾشحـة داخؾ ادجال 

p

1
u ; '

2
 

θ الشغؾ اليي تديلف الؼقة ادغـاضقسقة  tR a   ًصػر دائام 
 

 ( :ققة لقركتز) حركة صحـة ذم  الغ كفربائل ومغـاضقيس

  ذا حتركت صحـة )       ( ذم  ال كفربائل )مث (وآخر مغـاضقيس )غ( فنن الشحـة شتتلثر بؼقتغ : 

 ققة يمثر هبا ادجال الؽفربائل :) ق =        مث ( ، تيكر لتح ي  ادماه الؼقة الؽفربائقة :  -1

  ذا كاكت الشحـة مقجدة تؽقن الؼقة بـػس ادماه ادجال .  -أ  

  ذا كاكت الشحـة شالدة تؽقن الؼقة بعؽس ادماه ادجال .  -ب

( ، لتح ي  االدماه كستخ م قاظ ة الق  القؿـك وتسؿك  ققة يمثر هبا ادجال ادغـاضقيس : ) ق =        ع  غ جا  -2

 (.ققة لقركتزهيه الؼقة ادحلؾة )

 : حلساب الؼقة ادحلؾة

 كجؿعفؿ وبـػس االدماه. ذا كاكت الؼقتان بـػس االدماه : -1

 وبادماه االكز .كطرحفؿ  ذا كاكت الؼقتان متعاكسان : -2

 . فقثاغقرس ذا كاكت الؼقتان متعام تان : -3

صػر ، يعـل الؼثقة الؽفربائقثة تسثاوي تساوي :  ذا كاكت ققة لقركتز  حالة خاصة مـ لقركتز) مـتؼل الرسظة

 (الؼقة ادغـاضقسقة مؼ ارا وتعاكسفا ادماها



 َهجف املاد٠ ايٓظس١ٜ                                                                                                 األضتاذ : َسٚإ ًَٛ ايعنت
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 :مستؼقؿ وبرسظة ثابتة ذم  الغ رشط متعام يـتستؿر الشحـة ذم مسارها دون اكحرات)بنمهال وزهنا( بخط 

  : فنن كفربائل ومغـاضقيس ،

y ;R R       مث          00ع  غ  جا       مث    
 

 ع     ع   غ      
y
 

 ادجال ادغـاضقيس :   غ ،         ادجال الؽفربائل :   مث ،   رسظة الشحـة  :  ع

 : مؾخص ققاكغ متقشط الؼقة ال افعة احلثقة ظذ ضرت مؾػ )حمث( احلث الؽفرومغـاضقيس

 

 

 راذا تغر الت فؼ                                                                                                اذا تغر التقا    

 حثقة  R[أو أكثر مـ تغر                                                                أو  Hأو  غتغر  
j

p
.

  

]R  حثقة k
.


  

1 2     حقث  ، 

θ yH  

θ H y  

θ H y 

θ H y 

j
.
 مع ل التغر ذم التقار الؽفربائل:  

.

 مع ل التغر ذم الت فؼ ادغـاضقيس:  

y
.
 مع ل التغر ذم ادجال ادغـاضقيس:  

gحثقة  R[:   متقشط الؼقة ال افعة احلثقة ظذ ضرت مقصؾ yu  

R[حثل : ت  ادتقل  ذم ادؾػ أو ادقصؾحلساب التقار احلثل 

l
  

 مـ

 

 

  

 

 معامل الحث الذاتي )المحاثة(

 حثي
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 الظاهرة الؽفروضقئقة لؾػقتقن الساقط :

 ضاقة الػقتقن
]j i ' 

i 34,: ثابت بالكؽ 10 66   جقل . ث 

 ]j )تردد الػقتقن الساقط )هرتز : 

 ضقل مقجة الػقتقن الساقط
]

s
j

 s :810 3 م/ ث 

ضقل مقجة لؾػقتقن الساقط  أكز

 )ضقل مقجة العتدة (
 ظظؿك

]

s
j
 ]j )تردد العتدة لؾػؾز )هرتز : 

 

 :لؾػؾزالظاهرة الؽفروضقئقة 

 اقسان الشغؾ لؾػؾز

j[ دالة الشغؾ لؾػؾز i   ]j تردد العتدة لؾػؾز : 

 

 :)اجلقل(  لاللؽسوكات ادـدعثة مـ شطح الػؾز بقح ة

الطاقة احلركقة العظؿك لاللؽسوكات 

 ادـدعثة مـ شطح الػؾز )اجلقل (

p( 'ظظؿك  (' فقتقن  

p( j[  ظظؿك (' i  

p( [ ظظؿك (' ] ] ]( j j)i j i j i    

 
 عؽيس )فقلت(لاف  جلا قرف: قطع جث 

p(  ظظؿك ('
2 1
u ;

2
 

 ك : كتؾة االلؽسون

 ع : رسظة االلؽسون
 

pأو ) ( فقتقنط ( أو ) ذا أظطاك  )  بقح ة االلؽسون فقلت  ظظؿك ( '

19,حتقيؾفؿ  ػ جقل بالرضب بث  ) جي   10 16 ) 
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35 

 ( : األضقات اليرية) ادتسؾسالت

 ( ظـ ما يـتؼؾ االلؽسون مـ م ار  ػ م ار . وطقػتفا حساب الطقل ادقجل )

HR2 : أصعة فقق الدـػسجقة  لقامن -1 2

1
1 k

1 1
k 1 

   

HR2 : ضقء مرئل  بادر -2 2

1
2 k

1 1
k 2 

   

HR2 : أصعة حتت احلؿراء  باصـ -3 2

1
3 k

1 1
k 3 

   

HR2 : أصعة حتت احلؿراء  براكقت -4 2

1
4 k

1 1
k 4 

   

HR2 : أصعة حتت احلؿراء  فقك  -5 2

1
5 k

1 1
k 5 

   

 أقرص ضقل مقجل  أكز تردد   أضقل خط يؿثؾ أكز ضاقة فقتقن 

 أضقل  ضقل مقجل  أقؾ تردد    أقرص خط يؿثؾ أقؾ ضاقة فقتقن  

 (رقؿ اد ار:  ن) : ما دام االلؽسون ذم كػس اد ار

  ( : ev الطاقة الؽؾقة لاللؽسون ذم اد ار  )بقح ة -1
,
2 k

13 6
'

k


   (ev) 

 كلػ قطر اد ار : -2
2

f fk    (م) 

,11

f10 529      ،    1) يسؿك كلػ قطر اد ار األولم( :  )
 

  بقر(

. الزخؿ الزاوي لاللؽسون ذم اد ار : -3

i k
o

2
 

.o o  خطل  f fu ;     (ث 2كغؿ . م/) 

u  خطل o  الزخؿ اخلطل لاللؽسون ذم اد ار : -4 ;  
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  دي بروي  ضقل مقجة دي بروي ادصاحبة لؾجسقؿ ادتحرك : -5
i i
u ; o

  

 ضقل ادقجة ادصاحبة لؾجسقؿ بام فقفا الػقتقن دي بروي : 

 : رسظة اجلسقؿ ع          ،       : كتؾة اجلسقؿ  ك       ،     : ثابت بالكؽهـ 

 : إذا اكتؼؾ الؽسون مـ مدار إػ مدار

 : الطاقة ادشعة )ادـبعثة( أو الطاقة ادؿتصة  -1

 يشع ضاقة إذا اكتؼؾ مـ مدار مرتػع إػ مدار مـخػض - أ 

 يؿتص ضاقة إذا اكتؼؾ مـ مدار مـخػض إػ مدار مرتػع -ب 

i فقتقن ' f' ' '    (ev   ،    )]j i '  (جقل) 

 : جيب( j[) ظـد حسابتردد الػقتقن ادـبعث أو )ادؿتص( :  -2

19,( برضهبا بـ )جقل( إػ )ev( مـ )'حتقيؾ ) - أ   10 16 ) 

 ( ققؿة مقجبةj[( لقؽقن )'أخذ الؼقؿة ادطؾؼة لـ ) -ب

 ضقل مقجة الػقتقن ادـبعث أو )ادؿتص( : -3

[:  اذا كـت حاشب السدد  - أ

s
j


     رسظة الضقء :  س   حقث      ،  :ضقل مقجة الضقء 

H:  كـت حاشب السدد  مااذا  -ب
i f

R2 2

1 1 1
k k 
  

f حقث k  :  اددار الـفائل       ،ik  :اددار االبتدائل 

 ؟  الطاقة الالشمة لتخسيس الهرتوٌ مً ضطح الفلص أقل مً الطاقة الالشمة الىتصاع االلهرتوٌ مً داخل الفلص

االلؽسوكات ظذ شطح الػؾز ال تصطدم بذرات الػؾز قبؾ حتررها ، اما االلؽسوكات داخؾ الػؾز تصطدم بـذرات  

 الػؾز فتخرس ضاقة حركقة  

 

 

 خطي
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 : هل ذرات لؾعـرص كػسف تتساوى يف العدد الذري وختتؾػ يف العدد الؽتع . الـظائر

 الـققكؾققكات ادتجاورة يف الـقاة .: ققة جتاذب ذات مدى قصر جدا تربط  الؼقة الـقوية

 : هل مؼدار الطاقة اخلارجقة التل جيب أن تزود هبا الـقاة لػصؾ مؽقكاهتا ظـ بعضفا هنائقًا  الـقوية ضاقة الربط

 : ظؿؾقة االكبعاث التؾؼائل لالصعاع مـ الـقى غر ادستؼرة .الـشاط االصعاظل 

جمؿقظة التحقالت ادتتالقة التؾؼائقة التل تبدأ بـقاة كظر مشـع : هل  االصعاظل الطبقعل شالشؾ االضؿحالل

 لعـرص ثؼقؾ ، وتـتفل بـقاة كظر مستؼر لعـرص آخر ، ويصاحب كؾ حتقل اكبعاث دقائؼ ألػا أو دقائؼ بقتا .

هق تػاظؾ كقوي حيدث فقف اكؼسام كقاة ثؼقؾة ، ظـد قذففا بـققترون إػ كـقاتغ متقشـطتل  :االكشطار الـقوي 

 الؽتؾة ، ويصاحب ذلؽ كؼص يف الؽتؾة يتحقل إػ ضاقة ، وفؼًا دعادلة ايـشتايـ يف تؽافئ الطاقة والؽتؾة .

 مـ جمؿقع كتؾتقفام. ظؿؾقة احتاد كقاتغ خػقػتغ لتؽقيـ كقاة جديدة كتؾتفا أقؾ :االكدماج الـقوي 

 العؿؾقة التل يتؿ فقفا احداث تغقر يف مؽقكات كقاة ما . :التػاظؾ الـقوي 

هـق تتـابع اكشـطار الــقى الثؼقؾـة مثـؾ الققراكقـقم ) :التػاظؾ الـقوي ادتسؾسـؾ 
235

92 U كتقجـة قـذففا )

 بـققتروكات تـبعث مـ كقى يقراكققم اكشطرت شابؼًا .

إلحداث تػاظؾ كقوي بغ كقاة وجسـقؿ  اجفزة خاصة يتؿ فقفا ترسيع اجلسقؿ )الؼذيػة( :ادسارظات الـقوية 

 وهذه ادسارظات تؽسب الؼذيػة ضاقة حركقة كافقة متؽـفا مـ اخساق الـقاة واحداث التحقالت الـقوية .

مـ كتؾة الققراكققم الالزم دـع ترسب الـققتروكات الـاجتة مـ االكشطار خارج كتؾة  : احلد االدككالؽتؾة احلرجة 

 الققراكققن وادامة حدوث التػاظؾ ادتسؾسؾ .

ل ظؿؾقة الؽشػ ظـ وجقد اكسدادات يف االوظقة الدمقية أو غقاهبا ظـ ضريؼ تعؼب االصعاع يف ه :التعؼب 

 ض .جسؿ ادري

  
  ( تهوٌ غري مطتكسة ؟38الرزي االنرب أو تطاوي )ىوى العياصس ذات العدد 

علل : تعد ىواة الثوزيوو )

234

90Thمً اليوى غري املطتكسة ؟ ) 

كظراً لؽز حجؿ الـقاة وتباظد الـققكؾققكات بعضفا ظـ بعض فتتعاطؿ ققى التـافر الؽفربائقة بغ بروتقكات الـقاة   

وية ان تتغؾب ظذ ققى التـافر الؽفربائقة أو جتارهيـا مفـام بؾـغ ظـدد الـققتروكـات يف    ظـدئذ ال تستطقع الؼقى الـق

 . الـقاة
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  ىالحظ احنساف ىطام االضتكساز حنو االعلى مع شيادة العدد الرزي يف ميخيى االضتكساز ؟

ظدد ( فنن ظدد كققتروكاهتا يػقق 22Z33ألن الـقى ادتقشطة وادستؼرة التل يؼع ظددها الذري ضؿـ اددى )

 الزوتقكات فقفا ، ولذلؽ تبؼك ققى اجلذب الـقوية شائدة ظذ ققى التـافر الؽفربائقة يف هذه الـقى .

  نتلة اليواة تهوٌ دائنًا أقل مً دلنوع نتلة مهوىاتَا ؟ فطس ؟

 الؽتؾة( –ك( بغ الـقاة ومؽقكاهتا يتحقل إػ ضاقة وفؼًا دعادلة ايـشتايـ يف تؽافئ )الطاقة  ألن الػرق يف الؽتؾة )

 دقائل ألفا هلا قدزة أنرب على التأيني وأقل قدزة على اليفاذ ؟

ضاقتفا بسبب كز كتؾتفا وكز صحـتفا مما جيعؾ احتامل تصادمفا مع ذرات ادادة كبرًا ويف كؾ تصادم تعطل جزءاً مـ 

لؾذرة وتساهؿ هذه الطاقة يف تليغ الذرة وكتقجة لؾتصـادمات الؽثـرة تػؼـد ضاقتفـا رسيعـًا فتؽـقن قـدرهتا ظـذ 

 االخساق قؾقؾة ، إذ ال تؽاد ختسق صػحة مـ القرق .

 أشعة غاما هلا قدزة ٍائلة على اليفاذ )االخرتام( ؟

 ضقء .ألن لقس هلا كتؾة وال صحـة ، فرسظتفا تساوي رسظة ال

 ( يف اضنخالالت بيتا ؟( أو ضديد الييوتسييو )ظَوز جطيه الييوتسييو )

 لقتحؼؼ مبدأ حػظ الزخؿ اخلطل ومبدأ حػظ الطاقة والؽتؾة قبؾ التحؾؾ وبعده .

 علنا أٌ االلهرتوٌ ليظ مً مهوىات اليواة ؟)االلهرتوىات( مً أىوية العياصس اىبعاث جطينات بيتا الطالبة 

ن كتؾتف داخؾ الـقاة ألألكف كاتج مـ حتؾؾ احد الـققتروكات داخؾ الـقاة إػ بروتقن والؽسون حقث يبؼك الزوتقن 

كبـرًا مؼاركـة  أكز أما االلؽسون كتؾتف صغرة ووفؼ فرضقة دي بروي يؽقن الطقل ادقجل ادصاحب لاللؽسون

 بلبعاد الـقاة فقـبعث مـ داخؾ الـقاة إػ خارجفا .

 معادلة حتؾؾ الـققترون                                  

اىبعاث جطينات بيتا املوجبةة )البةوشيرتوٌ( مةً اىويةة العياصةس علنةا أٌ البةوشيرتوٌ لةيظ مةً مهوىةات           

 ؟ اليواة

ألكف كاتج مـ حتؾؾ احد الزوتقكات داخؾ الـقاة إػ كققترون وبقزيسون حقث يبؼك الـققترون داخؾ الـقاة ألن كتؾتف 

أكز ، أما البقزيسون كتؾتف صغرة ، ووفؼ فرضقة دي بروي يؽقن الطـقل ادـقجل ادصـاحب لؾبـقزيسون كبـرًا 

 رجفا .مؼاركة بلبعاد الـقاة فقـبعث مـ داخؾ الـقاة إػ خا

 معادلة حتؾؾ الزوتقن   
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 يتوقف التفاعل املتطلطل اذا قلت نتلة الوقود اليووي على الهتلة احلسجة ؟

ج )بػعؾ رسظتفا العالقة( اذا ال يؽػل حجؿ الققراكقـقم ظـدئـذ راألن ذلؽ شقمدي إػ ترسب الـققتروكات إػ اخل

يف دورهـا بنكشـاء كـقى جديـدة ، لـذلؽ يصـبح ظـدد لتفدئتفا )تؼؾقؾ رسظتفا لتصبح كققتروكات بطقئـة( لتؼـقم 

 الـققتروكات ادقجقدة غر كايف الشتؿرار التػاظؾ .

 أكقاع الؼقى داخؾ الـقاة :

 : وهل ققة تـافر وتؽقن بغ الزوتقكات فؼطالؼقة الؽفربائقة  -1

مجقعفا بغض الـظر ظـ صحـتفا وتؽقن بغ بروتقن مع  : وهل ققة جتاذب وتؽقن بغ الـققكؾققكاتالؼقة الـقوية  -2

بروتقن ، كققترون مع كققترون ، بروتقن مع كققترون ، كالحظ ان الزوتقكات تتجاذب بػعؾ الؼقة الـقوية وتتـافر 

 بػعؾ الؼقة الؽفربائقة .

 مقزات الؼقة الـقوية :

 مؼدارها كبر -1

 تجاوريـمداها قصر ، يف حال كان الـققكؾققكان م -2

15,تؽقن أكز ما يؿؽـ بغ كققكؾققكغ متالصؼغ ظـدما يؽقن البعد بقـفام ) -3 10 14  م تؼريبـًا وتصـبح قـقة)

 التـافر الؽفربائقة بغ بروتقكغ يف كقاة أكز مـ الؼقة الـقوية اذا زاد البعد بقـفام ظـ أربعة أضعاف هذا ادؼدار

 اشتؼرار الـقاةهلا دور مفؿ يف  -4

 ققة جتاذب -5

 ال تتلثر بشحـة الـققكؾققكات ففل لقست ققة كفربائقة -6

 تصـػ الـقاة إػ :

 :األكقية ادستؼرة  -1

20الـقى ادستؼرة اخلػقػة ) -أ  إما أن يؽقن ظدد الـققتروكات فقفا يساوي ظدد الزوتقكات مثؾ كـقاة : )

الـقسوجغ )
14

7 N( فتؼـع ظـذ اخلـط )= Nاو يزيـد ظـدد الـققتروكـات ظـذ ظـدد الزوتقكـات )                 

(< N( مثؾ كقاة الصقديقم )
23

11Na) 
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83الـقى ادستؼرة ادتقشطة ) -ب 20       وكالحظ ان اكقيتفا تؼع ضؿـ كطاق االشتؼرار فقق اخلـط : )

(= N فقجقد ظدد كبر مـ الزوتقكات فقفا يزيد مـ ققى التـافر الؽفربائقة بغ بروتقكاهتا بشؽؾ كبر )

 ة الؽفربائقةوفقفا ظدد الـققتروكات أكز مـ ظدد الزوتقكات حتك تسقد الؼقة الـقوية ظذ الؼق

83( أو يزيد ظؾقف )33األكقية غر ادستؼرة : ظددها الذري يساوي ) -ج  ) 

 ما التػريات اليت تطسأ على اليواة اهلدف عيد التخامَا بكريفة يف أي تفاعل ىووي ؟ 

اشتؼرار ثـؿ مـا تؾبـث الــقاة ادركبـة أن متتص الـقاة اهلدف الؼذيػة فتتشؽؾ كقاة مركبة تؽقن يف حالة اثارة وظدم 

 تضؿحؾ يف مدة زمـقة قصرة جداً 

 اذنس أزبع أمثلة على الكرائف يف التفاعالت اليووية ؟

الزوتقن ) -1
1

1H)   2- ( دقائؼ ألػا
4

2He)   3- ( الديتريقم
2

1H) 

الـققترون ) -4
1

0 n وهق أفضؾ الؼذائػ الـقوية ادستخدمة يف اكتاج الـظائر ادشعة ألكـف متعـادل كفربائقـا فـال )

 يتػاظؾ مع الـقاة جتاذبًا أو تـافراً 

 عدد ضالضل اضنخالل اشعاعي ؟

: تبدأ بـظر الققراكققم )شؾسؾة الققراكققم  -1
238

92 U) 

: تبدأ بـظر الققراكققم )شؾسؾة االكتقـققم  -2
235

92 U) 

: تبدأ بـظر الثقريقم )شؾسؾة الثقريقم  -3
232

90Th) 

اذ تسؿك السؾسؾة باشؿ العـرص األضقل ظؿرًا فقفا وتبدأ هذه السالشؾ بـقاة لـظر مشع وتـتفل مجقعفا بـقاة أحـد 

 الـظائر الرصاص ادستؼر 

 ؟ ما ٍي التػريات اليت تطسأ على اليواة اليت تبعث دقيكة بيتا الطالبة )االلهرتوٌ(

 العدد الؽتع يبؼك ثابت -1

 (1بؿؼدار )العدد الذري يزداد  -2

 (1ظدد الـققتروكات يؼؾ بؿؼدار ) -3

 الصقغة العامة الضؿحالل بقتا السالبة )االلؽسون(
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 ؟ (البوشيرتوٌ) املوجبةما ٍي التػريات اليت تطسأ على اليواة اليت تبعث دقيكة بيتا 

 العدد الؽتع يبؼك ثابت -1

 (1العدد الذري يزداد بؿؼدار ) -2

 (1ظدد الـققتروكات يزداد بؿؼدار ) -3

 )االلؽسون( ادقجبةالصقغة العامة الضؿحالل بقتا 

 

 غاما ؟ما ٍي التػريات اليت تطسأ على اليواة اليت تبعث 

 العدد الؽتع يبؼك ثابت -1

 يبؼك ثابتالعدد الذري  -2

 يبؼك ثابتظدد الـققتروكات  -3

 (( الـقاة ادثارةXحقث )غاما )الصقغة العامة الضؿحالل 

 

 حدد بياٌ الطبب األشعة اليووية األنثس خطوزة على اإلىطاٌ عيد التعسض هلا ؟

 مـ مصدر خارج جسؿ اإلكسان : فنن أصعة غاما اخلطر لؼدرهتا العالقة ظذ الـػاذ -1

خطـر لؼـدرهتا : فنن دقائؼ ألػـا االمـ مصدر داخؾ جسؿ اإلكسان  كلن يتـاول اإلكسان ضعامًا مؾقثًا باالصعاع  -2

 العالقة ظذ التليغ 

 فطس العبازة التالية : اخلطس احلكيكي لالشعاع يهنً يف قدزتُ على التأيني ؟

سـجتف ككقؿقائقة تـمدي إػ اتـالف خاليـا اجلسـؿ واألكف يـتج مـ ظؿؾقة التليغ التل حتدثفا دقائؼ ألػا ، تػاظالت 

وحتقيؾ اخلاليا السؾقؿة التل تعرضت هلا إػ خاليا رسضاكقة ، وحدوث ضػرات وتغرات يف ادادة القراثقة قد تمدي 

 إػ والدة أضػال مشقهغ .

  أمهقة التػاظالت الـقوية الصـاظقة :

 اكتاج الـظائر ادشعة -2    امؽاكقة حتقيؾ ظـرص معغ إػ ظـرص آخر -1

 احلصقل ظذ جسقامت او أصعة ذات ضاقة ظالقة -3

hp
Stamp
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 ما ٍي اضتخدامات االشعة اليووية الصياعية واليظائس املشعة يف اجملال الطيب ؟

: هل ظؿؾقة الؽشػ ظـ وجقد اكسدادات يف االوظقة الدمقية أو غقاهبا ظـ ضريؼ تعؼـب االصـعاع يف التعؼب  -1

حمؾقل حيتقي ظذ صقديقم مشع يف وريد شاق ادريض دعرفة مدى كشاط الدورة الدمقية جسؿ ادريض اذ حيؼـ 

لديف ويستطقع الطبقب باشتخدام اجفزة خاصة أن يؼتػل أثر ادادة ادشعة ويعرف ما إذا كان دم ادريض يـساب 

 لالزم .بشؽؾ ضبقعل يف األوظقة الدمقية أم ال لقتؿ حتديد مققع االكسداد بدقة ووصػ العالج ا

: يؿؽـ ان يؽقن االصعاع الـقوي مػقدًا يف الدرجـة األوػ يف قتـؾ اخلاليـا الرسـضاكقة ذات  العالج باالصعاع -2

ضـقؼة  االكؼسامات الرسيعة ، فعـدما يسكز القرم يف مـطؼة حمددة مـ اجلسؿ يتؿ الؼضاء ظؾقف ، بتقجقـف حزمـة

ظالقة السكقز مـ أصعة غاما كحق الـسقج الرسضاين ، وتستخدم أصعة غاما ادـبعثة مـ أحد الـظائر ادشعة ، مثـؾ 

الؽقبالت )
60

27Co. ويؿؽـ اشتخدام األصعة السقـقة أو الزوتقكات او الـققتروكات هلذا األمر )  

 ما ٍي األموز اليت جيب مساعاتَا عيد العالج باالشعاع اليووي ؟

 يعتؿد مؼدار الرضر البققلقجل لالصعاع ظذ العقامؾ التالقة :

   حتديد كقع االصعاع -1

 حتديد ضاقة االصعاع -2

 زمـ التعرض لالصعاع -3

 حتديد العضق ادعرض لالصعاع )اجلؾد ، العظام ، الؽبد ، ...( -4

 اجلسؿ مـ مصدر االصعاع لؽل يؽقن الرضر أقؾ ما يؿؽـ مدى قرب -5

 غاما بقتا ألػا اوجف ادؼاركة

 الكترونات (Heنوى ذرات هيميوم ) الطبيعة )الماهية(
فوتونات ذات تردد كبير، 

 أشعة كهرومغناطيسية
 ليس لها شحنة (1-سالبة ) (2موجبة )+ الشحنة

 الكتمة
يتكون الجسيم الواحد من 

 ونيوترونينبروتونين 
 ليس لها كتمة كتمة الكترون

 تتحرك بسرعة الضوء عالية جداً  بطيئة نسبياً  السرعة
 قميمة جداً  قميمة كبيرة القدرة عمى التأيين
 عالية جداً  كبيرة ضعيفة القدرة عمى النفاذ
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 تػاظؾ االكدماج الـقوي ظذ األرض :

 

 تػاظؾ االكدماج الـقوي يف الشؿس :

 

 :قازٌ بني تفاعل االىشطاز واالىدماج اليوويً مً حيث 

 تػاظؾ االكدماج تػاظؾ االكشطار اوجف ادؼاركة

 الوقود النووي
235يورانيوم )

92 U او )
239بموتونيوم )

94Pu) 
الهيدروجين في الشمس ، والديتيريوم والتريتيوم في 

 األرض
 أضعاف الطاقة الناتجة عن االنشطار كبيرة جداً  نيوكميون الناتجةالطاقة لكل 

 شروط حدوث التفاعل
 . وجود نيوترونات بطيئة1
 . توفر الكتمة الحرجة2

 ( كمفن7 11. توفر درجة حرارة عالية جدًا حوالي )1
 . توفر الضغط الهائل2

 

 :مع العدد الؽتع لؾـقى ادختؾػة  ظالقة ضاقة الربط الـقوية لؽؾ كققكؾققن

 :األكقية ادتقشطة  -1

 هلا أكز ضاقة ربط كقوية لؽؾ كققكؾققن -أ  

  اكثر اشتؼرار -ب

80ظددها الؽتع ) -ج 50 ) 

Mevالؼقؿة العظؿك لطاقة الربط لؽؾ كققكؾققن )  -د   ,8 56( وتؽقن لـقاة احلديد )8

26Fe احدى األكقية )

 ادتقشطة

 :األكقية اخلػقػة  -2

 ضاقة الربط الـقوية لؽؾ كققكؾققن أقؾ بالـسبة لؾـقى ادتقشطة -أ

50ظددها الؽتع ) -ج   قؾقؾ اشتؼرار -ب ) 

احلديد لتصبح أكثر اشتؼرار ويصاحب االكدماج ب إػ كتؾة كقاة رأكثر قابؾقة لالكدماج لتؽقيـ كقى كتؾتفا أق -د

 حترر قدر مـ الطاقة
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 :األكقية الثؼقؾة  -3

 أقؾ بالـسبة لؾـقى ادتقشطة ـقوية لؽؾ كققكؾققنالربط الضاقة  -أ  

  قؾقؾ اشتؼرار -ب

80ظددها الؽتع ) -ج ) 

كقاتغ أكثر اشتؼرار ، كتؾة كؾ مـفام أقرب إػ كتؾة كقاة احلديـد ، ويصـاحب أكثر قابؾقة لالكشطار لتؽقيـ   -د 

 االكشطار حترر قدر مـ الطاقة
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