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 اجملال الكهربائي واجلهد الكهربائي

 .: شحشة أي جدؼ يجب أن تكؾن عدد صحيح مؽ مزاعفات شحشة االلكترون  مبدأ تكميم الذحنة

 

 

 .لمسدافات بيشها أبعادها صغيرة جدًا بالشدبةتكؾن : هي الذحشة التي تحسمها األجدام التي  الذحنة النقطية
 .: هي أصغر شحشة حرة في الظبيعة فتدسى الذحشة األساسية شحنة االلكترون 

 .: تشذأ بيؽ األجدام السذحؾنة وتكؾن عمى شكل قؾة تجاذب أو تشافر القهة الكيربائية

الستبادلددة بدديؽ شددحشتيؽ يعتسددد عمددى مقدددار يددل مددؽ الذددحشتيؽ ومر دد  السدددافة مقدددار القددؾة :  قااانهن لهلااهم
 بيشهسا وعمى الؾسط الفاصل بيشهسا
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هؾ خاصية لمحيز السحيط بالذدحشة الكهر اييدة وهغهدر تدأ يرى عمدى شدكل قدؾة يهر اييدة :  المجال الكيربائي
 .تؤ ر عمى شحشة مؾضؾعة في هذا الحيز

 

 في الكذف عؽ السجال الكهر اييبة تدتخدم ج: شحشة نقظية صغيرة مؾ  شحنة االختبار

: خظددؾو وهسيددة تسلددل السدددار الددذي تدددمكر شددحشة اختبددار مؾجبددة حددرة الحريددة  خطااها المجااال الكيربااائي
 .عشد وضعها في السجال الكهر ايي

َيىتٍ.و
2

/كىنىو
2

 

 

   

 

  12 10 كىنىو 885
2

/َيىتٍ.و
2

 

 

   

 

 قىة كهزبائيت ) َيىتٍ (

 

   

 

 انفاصهت ) يتز (انًسافت 

 

   

 

انسًاحيت انكهزبائيت نهىسط : 

 

   

 

 : الشحنة المتأثرة
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 خرائص خطها المجال الكيربائي :
 ال تتقاط  .1
 خارجة في الذحشة السؾجبة وداخمة إلى الدالبة .2
 تدل يلافة الخظؾو عمى مقدار السجال .3
 يحدد اتجاى السجال عشد نقظة ما برسؼ مساس لخط السجال عشد تمػ الشقظة .4

 : المجال الناشئ عن شحنات نقطية عند نقطة

 

 2= ما  1ما :   (التعادلنقطة انعدام المجال )
  بيشهسا وأقرب لمرغرى   متذابهتيؽشحشتيؽ  -
 خارجهسا مؽ جهة الرغرى   شحشتيؽ مختمفتيؽ -

 .: هؾ مجال يهر ايي  ابت في السقدار واالتجاى عشد نقاطر جسيعها المجال الكيربائي المنتظم
يسكددؽ الحردددؾل عمدددى مجدددال مشدددتغؼ فدددي الحيدددز بددديؽ صدددشيحتيؽ مؾصدددمتيؽ متدددؾازهتيؽ مذدددحؾنتيؽ احدددداهسا 

 .مؾجبة واألخرى بذحشة سالبةبذحشة 
 خرائص خطهطو :

 السدافات بيشها متداوهة .3    متؾازهة .2   مدتقيسة .1
 يلافتها تدل عمى مقدار السجال .5    اتجاهها بسلل اتجاى السجال .4

                       
H

 
 

عشددد وضدد  جددديؼ مذددحؾن فددي مجددال يهر ددايي مشددتغؼ ف نددر يكتدددب تدددارعا بدددبب القددؾة الكهر اييددة حدددب 
 .قانؾن نيؾتؽ اللاني

              تدارع الجديؼ إذا وض  في مجال مشتغؼ في الدكؾن و  هسال الؾزن 

عشددددددد نقظددددددة انعدددددددام السجددددددال 
 تشعدم القؾة الكهر ايية 

 

 نهشحُتانكثافت انسطحيت 

 

   

 

 يساحت انصفيحت
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 معادالت الحرلة بتدارع ثابت :
  0. j u u  

 
2 2

0s j2 u u  

 
2 1

2 0. j . u s  

محرمة القدؾى عمدى الجددؼ  يعشي يعشي يل قؾتيؽ متقابمتيؽ متداوهتيؽ   جدؼ متزن  تذلر االتزان :
 .تداوي صفر

 تذلر :
 اتجاى القؾة باتجاى السجال إذا يانت الذحشة مؾجبة -
 القؾة عكس اتجاى السجال إذا يانت الذحشة سالبةاتجاى  -

هدؾ مقددار طاقدة الؾضد  الكهر اييدة لكدل وحددة شدحشة مؾضدؾعة عشدد نقظدة  : الجيد الكيربائي عناد نقطاة
 .في مجال يهر ايي

 

( يؾلددؾم عشددد تمددػ الشقظددة ف نهددا تحتددزن 1: إذا وضددعت شددحشة يهر اييددة مقدددارها   ( فهلاات1جيااد نقطااة )
 .( جؾل1طاقة وض  يهر ايية مقدارها  

 .ونعؾض اإلشارة الدالبة في قؾانيشر  الجهد يسية قياسية

: هددؾ التغيددر فددي طاقددة الؾضدد  الكهر اييددة لكددل وحدددة شددحشة عشددد  فاارا الجيااد الكيربااائي باانن نقطتاانن
 انتقالها بيؽ تمػ الشقظتيؽ في مجال يهر ايي

 

θ:  الذغل  f H f HtR a 

    شغل القؾة الخارجية - 


 H f 0 , of H
[ ' a 

  شغل القؾة الكهر ايية - 


   H f 0 , ;f H
[ ' a 

 الظاقة السيكانيكية محفؾعة  نغام محافظ : (المجال – الذحنةنظام ) , p' ' 

 الذحشة الستأ رة  السؾضؾعة( 
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 : الجيد الناشئ عن شحنة نقطية

 

 

 : اذا لان ىناك عدة شحنات نقطية

13 2
H

3 2 1

H [
t t t

 
    

 
 

 
 : فرا الجيد في مجال ليربائي منتظم

 

 
 

 يعتسد عمى نقظة الشهاية والبداية تذير فرق الجهد ال يعتسد عمى السدار بل
 فرا الجيد بنن صفيحتنن :

 
 إذا تحريت شحشة مؽ الدكؾن في مجال مشتغؼ ف ن :

0[ 2
u

;
 

 

 
 
 
 

انًسافت بيٍ انصفيحتيٍ 

 انصفيحت

 

   

 

كتهت انجسيى انًشحىٌ 

 انصفيحت

 

   

 

انسزعت  انُهائيت 

 انصفيحت

 

   

 

انشحُت  انًُقىنت 

 انصفيحت
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 : سظح يكؾن الجهد عشد نقاطر جسيعها متداوي  سطهح تداوي الجيد
 : هؾ سظح يكؾن الجهد عشد نقاطر جسيعها متداوي وهداوي قيسة  ابتة سطح متداوي الجيد

 حؾل شحشة أو تؾزه  مؽ الذحشاتتؾضيح تؾزه  قيؼ الجهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سظؾح تداوي الجهد عسؾدية عمى السجال -
 ال يمزم شغل لشقل شحشة عمى سظح تداوي الجهد -
 كمسا تقار ت سظؾح تداوي الجهد دل ذلػ عمى قيسة يبيرة لمسجال الكهر ايي -

 

 

 شحُت َقطيت كزويت 

 تقاربا بانقزب يٍ انشحُتوأكثز 

 

 

 

  يتىاسيت وانًسافاث بيُها يتساويت

 

 

 

  في انُىع يتشابهتيٍ شحُتيٍ

 )انخطىط تكىٌ أبعذ عٍ انشحُت األكبز(

 تقاربا بانقزب يٍ انشحُت

 

 

 

  في انُىع يختهفتيٍ شحُتيٍ

 )انخط انًستقيى يكىٌ أبعذ عٍ انشحُت األكبز(

 تقاربا بانقزب يٍ انشحُت
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 احدب : ، باالعتساد عمى الذكل
 (أالسجال عشد الشقظة   (1
 (أجهد الشقظة   (2
 ( بدرعة  ابتةأ( نانؾيؾلؾم مؽ الساالنهاية إلى  1الذغل الالزم لشقل شحشة مقدارها   (3

 الجهاب :
1) 610 9      2)610  (3    فؾلت 36

 3 10  جؾل36
 

 باالعتساد عمى الذكل احدب :
 (أالسجال السحرل عشد الشقظة   (1
 ( إلى  ب( بدرعة  ابتةأ( نانؾيؾلؾم عشد نقمها مؽ  1-التغير في طاقة الؾض  لذحشة مقدارها   (2
 (أ( مؽ مكانها إلى  2    الذغل السبذول في السجال لشقل   (3

 الجهاب :
1) 710 (2   نيؾتؽ 36 4 10  144, (3    جؾل 48
 

   اعتسد عمى الذكل واحدب :
 (أالسجال السحرل عشد الشقظة   (1
 ( و ب(أفرق الجهد بيؽ الشقظتيؽ   (2
 الذغل الالزم لشقل الكترون مؽ  ب( إلى الساالنهاية (3

 الجهاب :
 (3     صفر (2     (1

 15 10  جؾل192
 
 

1  

2  

3  
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وضدددعت شدددحشة اختبدددار   9 10 ( متدددر عشهدددا تدددأ رت بقدددؾة 2( يؾلدددؾم فدددي مجدددال شدددحشة نقظيدددة وعمدددى بعدددد  2
كهر ايية مقدارها   5 10  ( نيؾتؽ ، اجب عسا يمي :9

 احدب مقدار الذحشة الشقظية (1
اذا وضددعشا عشدددد نفددس الشقظدددة شدددحشة اختبددار أخدددرى مقددددارها ضددعف مقددددار شدددحشة االختبددار األولدددى فسددداذا  (2

 يحدث لمقؾة الكهر ايية السؤ رة عميها والسجال الكهر ايي عشد تمػ الشقظة
 الجهاب :

1) 
 5 10 2   2)  

 

 السقدار ومختمفتان في الشؾع ، اعتسد عمى الذكل واجب عسا يمي:في الذكل شحشتان نقظيتان متداوهتان في 
 
 
 عشد أي نقظة يكؾن السجال الكهر ايي السحرل أكبر ما يسكؽ (1
 حدد نقظتيؽ في الذكل يتداوى عشدهسا السجال السحرل مقدارًا واتجاهاً  (2
 حدد نقظتيؽ في الذكل يتداوى عشدهسا الجهد الكهر ايي (3

 الجهاب :
 ص ، ل (3     س ، ع (2     ص (1
 

اذا عمست أنر لزم شغل مقدراى   6 10 ( جؾل لشقل شحشة مقدارها  2  6 10 ( إلدى  ب( ، أ( يؾلدؾم مدؽ  1
 فأجب عسا يمي :

 حدد اتجاى خظؾو السجال الكهر ايي التي في الذكل (1
 (أ بجد احدب فرق الجهد   (2
 (أ( بالشدبة لد  بعمى ماذا يدل تباعد الخظؾو عشد   (3

 الجهاب :
1) f H  2) -2 السجال عشد  أ( أكبر مؽ السجال عشد  ب( (3   فؾلت 

4  

5  

6  



 مراجعة عامة                                                                                                                              0780153793مروان زياد   االستاذ :   

 
8 

 
 التالية :تؾضح األشكال التالية أر   شحشات نقظية وضعت عمى رؤوس مر   ، ادرسها  ؼ اجب عؽ األسئمة 

 
 
 
 
 في أي األشكال يكؾن السجال السحرل عشد  ه( أكبر ما يسكؽ (1
 سؼ شكميؽ يتداوى فيهسا الجهد الكهر ايي الكمي عشد  ه( (2
 عشد وض  شحشة اختبار عشد  ه( في أي األشكال تكؾن طاقة الؾض  بها أكبر ما يسكؽ (3

 الجهاب :
 ب (3     د،  أ (2     د (1
 

( أفاحددب بعدد الشقظدة  ، ( يدداوي صدفر أفي الذكل شدحشتيؽ نقظيتديؽ إذا عمسدت أن السجدال السحردل عشدد  
   (    4عؽ الذحشة  

 الجهاب :
 2l 10 4  

 

 يسلل الذكل خظؾو السجال الكهر ايي ، اعتسادًا عمى الذكل اجب عسا يمي :
 عشد أي نقظة يكؾن السجال الكهر ايي أعمى ما يسكؽ وعشد أيها يكؾن الجهد الكهر ايي أكبر ما يسكؽ (1
إذا لزم شغل مقدارى   (2 6 10 ( إلدى  د( بددرعة  ابتدة فكدؼ الكتدرون فقدد أ( جؾل لشقل جديؼ مذحؾن مدؽ  8

 (  فؾلت 2=  د أجد هذا الجديؼ إذا عمست أن  
 الجهاب :

(2   السجال عشد  أ( والجهد عشد  د( (1   12 14 1
10 25 10 k

4
   الكترون  

7  

8  

9  
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( مميغدرام وعشدد وضد  شدحشة مقددارها  2في الذدكل جدديؼ مذدحؾن معمدي بخديط يتمتدر   6 10 ( يؾلدؾم يسدا 6

 الجديؼفي الذكل انعدم الذد في الحبل ، فاحدب مقدار شحشة هذا 
 الجهاب :
 12 1
10

3
  

 

510في الذكل مجال يهر ايي مشتغؼ   ، ع( واقعة فير ، ادرس الذدكل  دؼ نيؾتؽ/كؾلؾم والشقاو  س، ص( 2
 احدب :

 (س صجد فرق الجهد   (1
 الذغل الالزم لشقل بروتؾن مؽ  ع( إلى  س( بدرعة  ابتة (2
عشدددد وضددد  الكتدددرون عشدددد  ص( ف ندددر سدددتحرك نحدددؾ  س( تحدددت تدددأ ير القدددؾة الكهر اييدددة ، فهدددل تقدددل طاقدددة  (3

 وضعر أن تزداد
 الجهاب :

1) 310 4    2) 17 10   تقل (3    64
 

 في الذكل صشيحتيؽ مذحؾنتيؽ ومتؾازهتيؽ ، ادرس الذكل  ؼ اجب عسا يمي :
 (أاحدب جهد الشقظة   (1
 ( إلى خارج مشظقة السجالأيؾلؾم مؽ  ؾ نان( 1-احدب الذغل الالزم لشقل شحشة مقدارها   (2
 ( إلى المؾح الدالب فهل تقل طاقة وضعر أم تزدادأعشد نقل بروتؾن مؽ   (3

 الجهاب :
1) 

20
3

    

2) 9 20
10

3
   

  تقل (3

11  

11  

12  
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عت شحشة مقدارها  ضو  6 10 ( مميغرام في مجال يهر ايي مشدتغؼ مدؽ الددكؾن فتدأ رت 1( يؾلؾم ويتمتها  2

بقؾة يهر ايية   9 10  ( سؼ داخل السجال88إزاحة  ( نيؾتؽ وتحريت 4
 الزمؽ الذي استغرقتر الذحشة لقظ  هذى اإلزاحة (2       احدب سرعة الذحشة بعد قظعها هذى اإلزاحة (1
 التغير في طاقة وض  الذحشة (3

 الجهاب :
1) 

 3 10  (3     انية 28 (2    4  11 10 320 

 

شددحشتان نقظيتددان  س( و ص( يتمددة يددل مشهسددا   8 10 ( يددو وضددعتا فددي مجددال يهر ددايي مشددتغؼ يسددا فددي 2
الذدددكل ، فتحريدددت الذدددحشة  س( نحدددؾ األعمدددى بقدددؾة محردددمة   7 10 ( نيدددؾتؽ بيشسدددا بقيدددت الذدددحشة  ص( 4

 ساكشة ، فاحدب مقدار يل مؽ الذحشتيؽ
 الجهاب :

    10 10

w s10 1 10 3      
 

  الث صفايح مؾصمة  س ، ص ، ع( مختمفة في الجهد ، وضعت يسا 
 في الذكل ، اعتسادا عمى الذكل احدب مقدار السجال الكهر ايي بيؽ

 الرشيحتيؽ  س( و ص(
 الجهاب :

,310       نيؾتؽ/كؾلؾم 125
 

وضعت شحشة نقظية   6 10  ( يؾلؾم مؽ الدكؾن عشد الرشيحة  ه( فتحريت5
 (  انية ، فاحدب يتمة هذى 8,2نحؾ  ل( بتأ ير القؾة الكهر ايية ووصمت إليها خالل  

 .الذحشة
,   الجهاب : 2 10       يو 25

13  

14  

15  

16  
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 يسلل الذكل العالقة بيؽ السجال الكهر ايي الشاشئ عؽ شحشة نقظية والبعد عؽ الذحشة ، احدب 
 .مقدار الذحشة السؾلدة لمسجال (1
القؾة الكهر ايية السؤ رة في شحشة   (2 9 10   عمى ( يؾلؾم عشد وضعها1

 .(سؼ مؽ الذحشة28بعد  
الذددغل السبددذول لشقددل شددحشة   (3 9 10 ( يؾلددؾم مددؽ الساالنهايددة إلددى الشقظددة التددي تبعددد عددؽ الذددحشة مدددافة 1
 .(سؼ38 

 الجهاب :
1) 

 6 16
10

9
 (2   كؾلؾم  4 10  (3   نيؾتؽ 4 4 16

10
30

 جؾل 

 

 مؽ الذكل ، احدب :
 (أالسجال السحرل عشد   (1
 (أ( ميكرويؾلؾم عشد وضعها عشد  1القؾة الكهر ايية السؤ رة عمى شحشة مقدارها   (2
 (أالجهد الكهر ايي لمشقظة   (3
طاقة الؾض  التي تختزنها شحشة   (4 9 10  (أ( يؾلؾم عشد وضعها عشد  1

 الجهاب :
1) 710  (3  نيؾتؽ210 (2  21 510  (4  فؾلت 9  4 10  جؾل 9

 

شدددحشة مقددددارها   6 10 ( يؾلدددؾم ويتمتهدددا  1 4 10 مدددداحة يدددل ( يدددو ، اتزندددت فدددي الحيدددز بددديؽ الردددشيحتيؽ 1
 ، احدب : 2(سؼ1مشهسا  

 فرق الجهد بيؽ الرشيحتيؽ (1
 مقدار الذحشة عمى يل صشيحة وحدد نؾع يل صشيحة (2

 الجهاب :
, (2  فؾلت20 (1 13 10 8    سالبة كؾلؾم ، س : مؾجبة ، ص :85

17  

18  

19  
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( متدر مددداحة يددل مدؽ الرددشيحتيؽ  8,5بيشهسددا  صدشيحتان مؾصددمتان السددافة  2 10 مقددار شددحشة يددل  2(م1
,مؽ الرشيحتيؽ   11 10 17 ( يؾلؾم ، إذا تحريت شحشة مقددارها  7 6 10 ( يؾلدؾم ويتمتهدا  2 14 10 2 )

 ، فاحدب : ( إلى  ب(أكو مؽ الدكؾن مؽ  
 فرق الجهد بيؽ الرشيحتيؽ (1
 (أ بجد ( و ب( و أفرق الجهد بيؽ   (2
 الذغل السبذول مؽ السجال لشقل الذحشة مؽ  د( إلى  ب( (3
 سرعة وصؾل الذحشة إلى  ب( (4

 الجهاب :
1) 

 (3  نيؾتؽ 800 (2  فؾلت 310 4 10 510 (4  جؾل 16  م/ث 4

 أسئلة ضع دائرة

 في الذكل سظؾح تداوي جهد لتؾزه  مؽ الذحشات ، الشقظة التي يكؾن عشدها الجهد أكبر ما يسكؽ : 1

   f ب(    H أ(
 [ د(   ] ج(

 اذا وض  بروتؾن والكترون بذكل حر داخل مجال يهر ايي مشتغؼ : 2
 يتحريان بشفس االتجاى ب(     يكتدبان نفس التدارع أ(
 يتأ ران بشفس السقدار مؽ القؾة د(   يقظعان نفس السدافة في الزمؽ نفدر ج(

 الكهر ايية االتية األندب لتكؾن شحشة اختبار :أي الذحشات  3
 أ( 9 10  ب( يؾلؾم 8  9 10  يؾلؾم 8 د(  كؾلؾم 8 ج( كؾلؾم8

 : ( بالعالقةس صجد في الذكل السجاور ، يعبر عشد   4
 38مد ف جتا ب(   188مد ف جتا أ(
 158مد ف جتا د(   128مد ف جتا ج(

21  
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يسلدل الذدكل سدظؾح تدداوي جهدد بديؽ صدشيحتيؽ مذدحؾنتيؽ أي الالبدارات االتيدة تردف السجدال الكهر ددايي  5
 بيؽ الرشيحتيؽ :

 متزايد باتجاى  ص+( ب(  مشتغؼ باتجاى  ص+( أ(
 (-مشتغؼ باتجاى  ص د(  (-متزايد باتجاى  ص ج(

 شحشات يهر ايية عمى رؤوس مر   يسا في الذكل ، ف ن اتجاى السجالوضعت أر    6
 الكهر ايي عشد  م( يكؾن باتجاى : 
   f ب(    H أ(
 [ د(   ] ج(

(  الث شحشات مؾضؾعة عمى رؤوس ملمد  متدداوي األضدالع إذا عمسدت 3،    2،    1    في الذكل   7
 أن السجال الكهر ايي الشاشئ عؽ يل شحشة عشد الشقظة  د( يداوي  مد( 

 ف ن السجال السحرل عشد  د( يداوي :

 (-مد ، باتجاى  ص2 ب(  مد ، باتجاى  ص+(2 أ(
 (-مد ، باتجاى  ص2,72 د(    صفر ج(

ا ل( تقااب باانن الراافيحتنن مدااتعننا  جالذاا ل اجاا  عاان سا صمذااحهنتان ا النقاااا )صاافيحتان متهازاتااان 
 ( :9( ا )8الفقرتنن )

 الشقظتان المتان ال تتغير طاقة الؾض  الكهر ايية لجديؼ مذحؾن عشد انتقالر بيشهسا : 8
 ع ، ل ب(    س ، ص أ(
 ص ، ع د(   ص ، ل ج(

 الشقظة التي يكؾن عشدها أقل جهد : 9
 ل د(   ع ج(  ص ب(  س أ(

في الذكل السجاور أجزاء مؽ سظؾح متداوي الجهد لتؾزه  الذحشات ف ن الشقظتديؽ التدي يتدداوى الجهدد  10
 عشدى :

 ه ، س د(   س ، ع ج(  ص ، ع ب(  س ، ص أ(
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  س ، ص( نقظتان تقعان عمى سظح تداوي جهد نفدر ، ف ن الشقظتيؽ  س ، ص( : 11
   السجال الكهر ايي والجهدمتداوهتان في مقدار  أ(
 متداوهتان في اتجاى السجال ومقدار الجهد ب(
     ال يمزم شغل لشقل شحشة بيشهسا ج(
 عشد وض  شحشة عشد أي مؽ الشقظتيؽ ف نها ال تختزن طاقة وض  د(

عشددددما تتحدددرك شدددحشة سدددالبة بتدددأ ير القدددؾة الكهر اييدددة فقدددط ، أي الالبدددارات تردددف يدددل مدددؽ اتجددداى حريدددة  12
 عمى الترتيب : الذحشة بالشدبة التجاى السجال ، وطاقة وضعها الكهر ايية

 عكس اتجاهر ، تقل ب(      م  اتجاهر ، تقل أ(
 عكس اتجاهر ، تزداد د(     م  اتجاهر ، تزداد ج(

عشدددما تتحددرك شددحشة مؾجبددة بتددأ ير القددؾة الكهر اييددة فقددط ، فددأي الالبددارات ترددف يددل مددؽ اتجدداى حريددة  13
 بالشدبة التجاى السجال وطاقة وضعها :الذحشة 

 عكس اتجاهر ، تقل ب(      م  اتجاهر ، تقل أ(
 عكس اتجاهر ، تزداد د(     م  اتجاهر ، تزداد ج(

( إلى مشظقة مجال يهر ايي مشدتغؼ اتجاهدر نحدؾ -عشدما يدخل الكترون متحريا بدرعة  ابتة باتجاى  س 14
 باتجاى : ( ف ن هذا االلكترون يكتدب تدارعاً - ص

 -س د(  س+ ج(   -ص ب(   ص+ أ(

( إلدددى  ب( أفدددي الذدددكل السجددداور يكدددؾن الذدددغل السبدددذول مدددؽ القدددؾة الخارجيدددة لشقدددل شدددحشة مؾجبدددة مدددؽ   15
 بدرعة  ابتة يداوي الذغل السبذول لشقل الذحشة نفدها بدرعة  ابتة :

 مؽ  ه( إلى  د( ب(  مؽ  ب( إلى  ه( أ(
  أ( إلى  د(مؽ  د(  مؽ  د( إلى  ه( ج(

 اذا تحرك الكترون و روتؾن في مجال يهر ايي مشتغؼ لمفترة الزمشية نفدها ف نهسا يتداوهان في : 16
 التدارع الذي يكتدبر ب(    القؾة الكهر ايية السؤ رة فيهسا أ(
 الدرعة الشهايية لهسا د(     اإلزاحة التي يقظعانها ج(
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يهر دددايي تختدددرق وحددددة مدددداحة عسؾديدددا عميهسدددا عشدددد مقارندددة ( و ب( خظدددؾو مجدددال أيسلدددل الذدددكالن   17
 السجال في يل مشهسا ندتشتج :

 بمد   أمد  ب(   ب= مد  أمد  أ(
 بمد 2=  أمد  د(   بمد   أمد  ج(

، ه( مددارات داخمدر ، السددار الدذي ور مجدال يهر دايي مشدتغؼ ، تسلدل  س، ص، عيبيؽ الذكل السجدا 18
 نقظتيؽ عمير يداوي صفر:يكؾن فرق الجهد بيؽ أي 

 ص ب(   س أ(
 ه د(   ع ج(
جددديؼ مذددحؾن بذددحشة سددالبة يتحددرك بتددأ ير مجددال يهر ددايي مشددتغؼ يسددا فددي الذددكل السجدداور ، إن مددا  19

 يحدث لكل مؽ طاقتر الحريية وطاقة الؾض  الكهر ايية لر عمى الترتيب :
 تزداد ، تقل ب(   تزداد ، تزداد أ(
 تقل ، تقل د(   تقل ، تزداد ج(

جدددديؼ مذدددحؾن بذدددحشة مؾجبدددة يتحدددرك بتدددأ ير قدددؾة خارجيدددة ومجدددال يهر دددايي مشدددتغؼ يسدددا فدددي الذدددكل  20
 و درعة  ابتة ، ف ن ما يحدث لكل مؽ طاقتر الحريية وطاقة وضعر الكهر ايية عمى الترتيب :

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

 تزداد طاقة الؾض  الكهر ايية لذحشة متحرية في مجال يهر ايي بدرعة  ابتة عشدما تكؾن الذحشة : 21
 مؾجبة وتتحرك عكس السجال ب(    مؾجبة وتتحرك م  السجال أ(
 سالبة وتتحرك عكس السجال د(   سالبة وتتحرك عسؾديا عمى السجال ج(

 والشقاو  أ ، ب ، د( تق  داخمرفي الذكل السجاور مجال يهر ايي مشتغؼ ،  22
 عشد أي نقظة يكؾن السجال أكبر ما يسكؽ :

 ب ب(    أ أ(
 ال شيء مسا ذير صحيح د(   د ج(
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إذا لانت النقاا )أ ا ب ا د ا ه ا و( مهزعة في مجال ليربائي منتظم لما في الذ ل ا اح  عان الفقارتنن 
 ( :24( ا )23)

 يداوي فرق الجهد بيؽ الشقظتيؽ  أ( و ب( هسا :الشقظتان المتان لهسا فرق جهد  23

 أ ، ه ب(   أ ، و أ(
 ه ، ب د(   ، د ه ج(

 الشقظة التي يكؾن عشدها الجهد الكهر ايي أكبر ما يسكؽ : 24
 و د(    ه ج(    ب ب(    أ أ(

 مؽ خرايص السجال الكهر ايي الشاجؼ عؽ شحشة نقظية في الحيز السحيط بها أنر : 25
  ابت مقدارا واتجاها ب(     مقدارا واتجاهامتغير  أ(
  ابت مقدارا واتجاها د(    متغير مقدارا و ابت اتجاها ج(

لمكذدددف عدددؽ اتجددداى السجدددال الكهر دددايي عشدددد نقظدددة مدددا وضدددعت شدددحشة اختبدددار مؾجبدددة عشدددد تمدددػ الشقظدددة  26
الذددحشة السؾجبددة ، فتحريددت نحددؾ الددديشات السؾجبددة ، إذا قسشددا بؾضدد  شددحشة سددالبة عشددد نفددس الشقظددة بدددل 

 : ف نها
 -ستتحرك نحؾ س+ ، والسجال عشدها نحؾ س ب(  -، والسجال عشدها نحؾ س -ستتحرك نحؾ س أ( 
 ستتحرك نحؾ س+ ، والسجال عشدها نحؾ س+ د(  ، والسجال عشدها نحؾ س+ -ستتحرك نحؾ س ج(
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 ةالكهربائي املواسعة

 : هؾ اداة لتخزهؽ الظاقة الكهر ايية وهتكؾن مؽ مؾصميؽ تفرل بيشهسا مادة عازلة المهاسب الكيربائي
 : أنهاع المهاسعات

السؾاس  ذي الرشيحتيؽ الستدؾازهتيؽ : صدشيحتيؽ مؾصدمتيؽ متدؾازهتيؽ متدداوهتيؽ فدي السدداحة تفردل  .1
 بيشهسا مادة عازلة

 السؾاس  الكروي  .2
 نيالسؾاس  االسظؾا .3

تشتهددي عسميددة شددحؽ السؾاسدد  عشدددما يتددداوى فددرق الجهددد بدديؽ طرفددي السؾاسدد  مدد  فددرق الجهددد بدديؽ طرفددي 
 .البظارهة

 .: هي الشدبة بيؽ يسية الذحشة السختزنة في السؾاس  وفرق الجهد بيؽ طرفير (سالمهاسعة الكيربائية )

 

 

 ( يؾلددؾم عشدددما يكددؾن فددرق الجهددد بدديؽ صددشيحتير 1: هددؾ مؾاسددعة مؾاسدد  يختددزن شددحشة مقدددارها   الفاااراد
 .( فؾلت1 
 
 

: الذغل السبذول مؽ البظارهة عمى الذحشات يختزن فدي السجدال الكهر دايي  الطاقة المختزنة في المهاسب
 .بيؽ صشيحتي السؾاس  عمى شكل طاقة وض  يهر ايية

 

 

انسًاحيت انكهزبائيت نهىسط 

 انًىاسع

 

   

 

 انصفيحت يساحت

 

   

 

 انبعذ بيٍ انصفيحتيٍ

 انصفيحت
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  : تهصنل المهاسعات
 التؾالي                                       التؾازي 

 2 1 ;[ [ [                    2 1 ;[ [ [                             

 2 1 ;                        2 1 ;                      

2 1 ls s s       
2 1 l

1 1 1
s s s

 

  s
[

       s
[

 

 

 المهاسعات في التطبيقات العملية :
السؾاس  االسظؾاني هؾ االكلر انتذارا : ألن ترسيسر يسكششا مؽ الحردؾل عمدى مؾاسد  حجسدر صدغير  -

 .صغيرة مسا يعشي مؾاسعة يبيرة ومداحة صشيحية يبيرة والسدافة بيشهسا

لمسؾاس  حد أعمى في تخزهؽ الذحشة وإذا زادت عؽ هذا الحد يزداد الجهد وهحدث تفرهدو يهر دايي عبدر  -
 .السادة العازلة فيتمف السؾاس 

 دارة السرباح الؾماض في آلة الترؾهر الفؾتؾغرافي::  من التطبيقات العملية للمهاسعات
 عشد تؾصيل البظارهة م  السؾاس  تبدأ عسمية الذحؽ .1
السرباح( فيتفدر  شدحشة السؾاسد  فدي السردباح -عشد الزغط عمى مفتاح التذغيل تغمي دارة  السؾاس  .2

 فتتحرر الظاقة السختزنة في السؾاس  وتتحؾل إلى طاقة ضؾيية في السرباح

 

 

 

 

 طرديتتجزأ بذكل  الذحنة
 م  السؾاسعة

 ع ديتتجزأ بذكل  الجيد
 م  السؾاسعة
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 مؽ التؾصيالت التالية :اوجد السؾاسعة السكافئة لكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( في يل مؽ االشكال التالية :1اوجد السؾاسعة  س

 

 

 

 

1  

2  
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 اوجد شحشة يل مؾاس  وجهدى في يل مؽ التؾصيالت التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 

(  ددؼ فرددل عشهددا ووصددل مؾاسدد        وصددل مؾاسدد  مدد  بظارهددة فددرق الجهددد بدديؽ طرفيهددا  جددد( فاكتدددب شددحشة
 فسا الشدبة بيؽ مؾاسعة السؾاسعيؽ (    3آخر م  البظارهة نفدها فاكتدب شحشة  

 

( ميكروجدددؾل 588مجسؾعدددة مدددؽ السؾاسدددعات وصدددمت يسدددا فدددي الذدددكل إذا عمسدددت أن الظاقدددة السختزندددة فيهدددا  
 احدب :

 السؾاسعة السكافئة (1
 ( وجهدى1شحشة السؾاس  األول  س (2

 

3  

4  

5  
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( فؾلددددت إذا عمسددددت أن السجددددال الكهر ددددايي بدددديؽ 28( ميكروفدددداراد وصددددل مدددد  فددددرق جهددددد  4مؾاسدددد  مؾاسددددعتر  
310  صشيحتير أوجد مداحة يل مؽ صشيحتير  (نيؾتؽ/كؾلؾم2

 

( فؾلدت ، إذا عمسدت 12السؾاسد  وشدحشتر أ شداء شدحشر بسرددر فدرق جهدد مقددارى  في الذكل العالقة بيؽ جهد 
 (سؼ ، احدب ما يمي :1أن البعد بيؽ صشيحتير  

 مؾاس  السؾاس  (1
 ( فؾلت12الظاقة السختزنة في السؾاس  عشد شحشر ببظارهة   (2
 ( فؾلت28الذحشة عمى السؾاس  عشد شحشر ببظارهة   (3
 ( فؾلت12السجال الكهر ايي بيؽ صشيحتير عشدما يكؾن فرق الجهد   (4

 

 ( ميكروجؾل احدب :98( تداوي  3السختزنة في السؾاس   س الظاقةعمست أن  في الذكل إذا
 السؾاسعة السكافئة (1
 (2مؾاسعة السؾاس   س (2
 ( وجهدى3شحشة السؾاس   س (3
 الظاقة الكمية السختزنة في السؾاسعات (4
 

مؾاسعان مؾصالن عمى التؾازي ببظارهة إذا عمست أن مداحة صدشيحة السؾاسد  األول  ال دة أضدعاف مدداحة 
مسؾاسددعان نفددس البعددد بدديؽ الرددشيحتيؽ فدد ذا يانددت الظاقددة السختزنددة فددي السؾاسدد  لصددشيحة السؾاسدد  اللدداني وأن 

 اللاني( ميكروجؾل احدب الظاقة السحتزنة في السؾاس  98األول  
 

( ميكروفاراد عمى التؾالي فاختزنا طاقدة مقددارها  و( عشدد تؾصدميهسا بفدرق جهدد 2وصل مؾاسعان مؾاسعتهسا  
 (  ؼ أردنا تؾصميهسا عمى التؾازي وأن يختزنا نفس السقدار مؽ الظاقة  و( فسا جهد البظارهة الالزم لذلػ58 

 

6  

7  

8  

9  

11  
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 أسئلة ضع دائرة

البعد بيؽ صشيحتي مؾاس  مترل ببظارهة ، فأي الالبارات االتية تردف مدا يحددث لكدل مدؽ جهددى اذا قل  1
 :ومؾاسعتر بالترتيب

 يزداد، يقل د(  يبقى  ابت، تزداد ج(  يقل، تبقى  ابتة ب(  يقل، تزداد أ(
    ( ميكرويؾلددددؾم واصددددبح فددددرق الجهددددد بدددديؽ صددددشيحتير6مؾاسدددد  ذو صددددشيحتيؽ متددددؾازهتيؽ ، شددددحؽ بذددددحشة   2
 ( فؾلت الظاقة السختزنة في السؾاس  :2 
 ميكروجؾل 6 د(   جؾل 12 ج(  ميكروجؾل 12 ب(   جؾل 6 أ(
مؾاس  ذو صشيحتيؽ متؾازهتيؽ مترل ببظارهة إذا زادت مداحة صشيحتير فد ن الجهدد الكهر دايي لمسؾاسد   3

 : ومؾاسعتر عمى الترتيب
 يقل، تقل د(  تزداد يبقى  ابت، ج(   تزداد، تقل ب(  يقل، تزداد أ(
جهدددد مؾاسددد  ذو صدددشيحتيؽ متدددؾازهتيؽ شدددحؽ  دددؼ فردددل عدددؽ البظارهدددة إذا زادت مدددداحة صدددشيحتير فددد ن ال 4

 :عمى الترتيبالكهر ايي لمسؾاس  ومؾاسعتر 
 يقل، تقل د(  يبقى  ابت، تزداد ج(   تزداد، تقل ب(  يقل، تزداد أ(
زادت مدددداحة صدددشيحتير إلدددى الزدددعف فددد ن الظاقدددة مؾاسددد  ذو صدددشيحتيؽ متدددؾازهتيؽ متردددل ببظارهدددة إذا  5

 السختزنة فير :
 أضعاف 4تزداد  د(  أضعاف 4تقل  ج(  تزداد إلى الزعف ب(  تقل إلى الشرف أ(
1 ال دددددة مؾاسدددددعات   6 1 1

2 3 5
( ميكروفددددداراد ، وصدددددمت معدددددا عمدددددى التدددددؾالي فددددد ن السؾاسدددددعة السكافئدددددة لهدددددا 

 بالسيكروفاراد :
30 ب(   10 أ(

21
21 ج(   

30
1 د(   

10
 

مؾاسددعان لهسددا نفددس مددداحة الرددشيحة والبعددد بدديؽ صددشيحتي السؾاسدد  اللدداني ضددعف البعددد بدديؽ صددشيحتي  7
ن ندددددبة الذددددحشة السختزنددددة فددددي  التددددؾازي مدددد  بظارهددددة فددددالسؾاسدددد  األول تددددؼ تؾصدددديمهسا مدددد  بعزددددها عمددددى 

 ( تداوي :1،     2     السؾاسعيؽ  

 1:  2 د(   4:  1 ج(   1:  1 ب(   2:  1 أ(
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 ددالث مؾاسددعات مختمفددة فددي مددداحة الرددشيحة والبعددد بدديؽ الرددشيحتيؽ يسددا فددي الذددكل وصددمت معددا عمددى  8
 التالية صحيحة : التؾازي ببظارهة ، أي الالبارات

 أ( u w s   
 ب( w s u  
 ج( u w s[ [ [  
   ج ، ب خياران صحيحان د(
 تزداد مؾاسعة السؾاس  ذي الرشيحتيؽ الستؾازهتيؽ بزهادة : 9

 فرق الجهد بيؽ الرشيحتيؽ ب(     البعد بيؽ الرشيحتيؽ أ(
 مداحة الرشيحتيؽ والذحشة عمى يل مشهسا د(    الرشيحتيؽمداحة يل مؽ  ج(
 تعتسد مؾاسعة السؾاس  ذي الرشيحتيؽ الستؾازهتيؽ عمى عؾامل عدة هي : 10
 أبعادى الهشدسية والدساحية الكهر ايية لمؾسط ب(     أبعادى الهشدسية وجهدى أ(
 بيشهسا وشحشتر مداحة الرشيحتيؽ والبعد د(   مداحة الرشيحتيؽ والجهد بيشهسا ج(
 يعد السؾاس  االسظؾاني هؼ السؾاس  االكلر انتذارا وذلػ بدبب : 11
 مداحة صشيحتير يبيرة ب(      صغر حجسر أ(
 جسي  ما ذير صحيح د(    البعد بيؽ صشيحتير قميل ج(
 عشد تؾصيل مؾاسعان مختمفان في السؾاسعة م  مردري جهد متسا ميؽ ف نر : 12
 يكتدبان نفس الظاقة ب(     الذحشةيكتدبان نفس  أ(
 لكل مشهسا جهد تبعا لسؾاسعتر د(   يكتدب يل مشهسا شحشة تبعا لسؾاسعتر ج(
 إذا اردنا ترسيؼ مؾاس  ذي صشيحتيؽ متؾازهتيؽ بحي  تكؾن مؾاسعتر يبيرة ف نر يجب : 13
 وزهادة البعدزهادة مداحة صشيحتير  ب(  زهادة مداحة صشيحتير وانقاص البعد بيشهسا أ(
 انقاص مداحة صشيحتير وزهادة البعد د(  انقاص مداحة صشيحتير وانقاص البعد بيشهسا ج(
أر عدددة مؾاسدددعات تختمدددف عدددؽ بعزدددها فدددي مدددداحة الردددشيحة والبعدددد بددديؽ الردددشيحتيؽ عشدددد تؾصدددميهسا  14

 بسردر جهد متسا ل ، ف ن السؾاسعة التي تختزن أكبر شحشة :
t أ( H   )ب t2 H2   )ج t2 H   )د t H2 
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أحددد االتيددة يسلددل العالقددة البيانيددة الرددحيحة بدديؽ مؾاسددعة مؾاسدد  ذي صددشيحتيؽ متددؾازهتيؽ وفددرق الجهددد  15
 :بيؽ طرفير

   د(    ج(    ب(    أ(
 

( مؾاسدعة يدل مشهدا مؾضدحة فدي الذدكل السجداور ، فد ن الترتيدب الردحيح 3،  2،  1 الث مؾاسدعات   16
 لمسؾاسعات حدب الذحشة التي تختزنها تشازليا :

 أ( 3 2  ب(   1 1 2 3   
 ج( 3 2  د(   1 2 3 1 

 

نر يختزن طاقة  و( ف ذا أردندا أن يختدزن  ذي صشيحتيؽ متؾازهتيؽ عشد وصمر بفرق جهد  جد( ف مؾاس  17
 و( ف نر يجب :9طاقة مقدارها  

 مزاعفة الجهد  الث مرات ب(     مزاعفة الجهد مرتيؽ أ(
 تقميل الجهد إلى اللم  د(    مزاعفة الجهد تدعة مرات ج(
 نسعا ببظارهة ف ن هذى السؾاسعات:عشد تؾصيل السؾاسعات عمى التؾالي  18
 تتداوى في قيسة الذحشة السختزنة فيها أ(
 تتؾزع عميها الذحشة تبعا لسؾاسعتها ب(
 تتداوى في قيسة الذحشة السختزنة فيها اذا يانت متداوهة في مؾاسعتها ج(
 ال شيء مسا ذير صحيح د(
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 التيار الكهربائي

 ة الذحشة التي تعبر مقظ  السؾصل في وحدة الزمؽي: يس التيار الكيربائي
 

j
.

 

j كولوم / ثانية  أمبير 

( يؾلددؾم فددي اللانيددة 1التيددار الكهر ددايي السددار فددي مؾصددل عشدددما يعبددر مقظعددر شددحشة مقدددارها  :  االمبناار
 .الؾاحدة

 

u H k je 

 

 

متؾسدددط سدددرعة االلكتروندددات داخدددل السؾصدددل عشددددما تشدددداق بعكدددس اتجددداى السجدددال  : الدااارعة االندااايا ية
 .السؤ ر

 : إعاقددة حريددة االلكترونددات الحددرة فددي السؾصددل عشددد مددرور تيددار يهر ددايي فيددر بفعددل المقاومااة الكيربائيااة
 الترادمات بيؽ االلكترونات م  بعزها وم  ذرات السؾصل

: التيددار الكهر ددايي السددار فددي مؾصددل يتشاسددب طرديددا مدد  فددرق الجهددد بدديؽ طرفيددر عشددد  بددات  أومقااانهن 
  .درجة الحرارة


[

l
j
 

 : ترنيف المقاومات
 مقدارها : .3     السادة السدتخدمة : .2       حدب قانؾن أوم .1

  :  ابتة           : االكلر استخداما كر ؾنية             : العالقة بيؽ  جد( و ت( خظية أومية
 :  رهؾستات( متغيرة       : ترش  مؽ أسالك فمزهة فمزهة        : العالقة بيؽ  جد( و ت( ال خظية ال أومية

 

 يتىسط انتيار انكهزبائي

 

   

 

انشحُت انتي تعبز يقطع انًىصم في انفتزة كًيت 

 (.) انشيُيت
 

   

 

 عذد اإلنكتزروَاث انحزة في وحذة انحجىو

 وهي ثابتت نهًىصم عُذ ثباث درجت انحزارة

 

   

 

 يساحت يقطع انًىصم 

 

   

 

 شحُت اإلنكتزوٌ

 

   

 

 انسزعت اإلَساقيت
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 : المقاومة حد  العهامل التي تعتمد علنيا

g
l

H

 

  :  عشد درجة حرارة  ابتة2(م1(م ومداحة مقظعر  1مقاومة مؾصل طؾلر 
 ترنف المهاد حد  المقاومية إلى مهاد :

 مؾصمة  فزة ، نحاس ، حديد ، ...( .1
 شبر مؾصمة  كر ؾن ، جرمانيؾم ، سيميكؾن ، ...( .2
 عازلة  زجاج ، مظاو ، يؾارتز( .3

 تهصنل المقاومات :
 تؾزاي        تؾالي                    

1 )3 2 1 ll l l l       1 )
3 2 1 l

1 1 1 1
l l l l
   

2 ) 3 2 1 ;j j j j      2 ) 3 2 1 ;j j j j   

3 )  3 2 1 ;[ [ [ [    3 )3 2 1 ;[ [ [ [   

 

 

 
 

: الذددغل السبددذول مددؽ البظارهددة لشقددل وحدددة الذددحشات السؾجبددة مددؽ القظددب  (داالقااهة الدافعااة الكيربائيااة )
 .الدالب إلى القظب السؾجب داخمها

 

}
0

a
R 

}R  فولت   

 )              (يرمز التجاه دفع البطارية للشحنات داخلها بسهم فوق رمز البطارية 

 انًىصمطىل 

 

   

 

 انًىصميقطع  يساحت

 

   

 

.و  انًقاوييت

 اإلَساقيت

 

   

 

 انشغم انًبذول يٍ انبطاريت
 

   

 

 انشحُت انًُقىنت
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 ( وأثرىا في فرا الجيد بنن طرفي البطاراة :دمالمقاومة الداخلية )
 

} }l j R [  

 
 

 : الذغل السبذول لشقل شحشة بيؽ نقظتيؽ بيشهسا فرق جهد في وحدة الزمؽ القدرة الكيربائية

القدرة
a
.
 

 الواط جول / ثانية   القدرة

 : السعدل الزمشي لمذغل السبذول مؽ البظارهة لتحرهػ الذحشات عبر الدارة المنتجةالقدرة 
j{القدرة المنتجة   R 

 : السعدل الزمشي لمظاقة السدتهمكة في السقاومة القدرة المدتيلكة

القدرة المستهلكة     
2

2[
l j j [

l
 

 القدرة السشتجة = القدرة السدتهمكة
 ز الظاقة السدتهمكة = القدرة 

510ييمؾواو . ساعة =  1  جؾل 36

 : الدارة التي يسكؽ تشديظها إلى عروة واحدة الدارة الكيربائية البديطة
 

}R
j

l
          

    ] o }l l R  

   2} 1} } 2} 1} }R R R R R R
    

  
  

 

 يغهققزاءة انفىنتًيتز وانًفتاح 

 

   

 

 يفتىحقزاءة انفىنتًيتز وانًفتاح 

 

   

 

 انهبىط في جهذ انبطاريت
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 : قاعدتا لنرشهف
 : تظبيي لسبدأ حفظ الذحشة (قاعدة الهصلةقاعدة لنرتذهف األولى )( 1

 المجمهع الجبر للتيارات عند أي نقطة تفرع يداوي صفر

j الداخلة j الخارجة 

 : تظبيي لسبدأ حفظ الظاقة (قاعدة الجيدقاعدة لنرتذهف الثانية )( 2
 المجمهع الجبري للتغنرات في الجيد عبر عناصر الدارة ألي مدار مغلق يداوي صفر

 لحداب فرق الجهد بيؽ نقظتيؽ في الدايرة    لسدار مغمي      

}0 l j R       
       

   f } H[ l j R [ 

 : تذلر في ىذه القاعدة
 

 

 

 l إضافة مقاومة عمى التؾالي l تزداد   


}R j
l

       ] ]l j R [  

 l إزالة مقاومة عمى التؾالي l تقل   


}R j
l

       ] ]l j R [ 

 l إضافة مقاومة عمى التؾازي  l تقل  وهكذا 

 l إزالة مقاومة عمى التؾازي  l تزداد  وهكذا 
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 فدر ما يمي :
 زهادة مقاومة السؾصل عشد ارتفاع درجة حرارتر 1

 الجهاب :
بزهادة درجة الحرارة تدزداد الظاقدة الحرييدة لاللكتروندات فيدزداد معددل حددوث التردادمات بديؽ االلكتروندات مد  

 .بعزها وم  ذرات السؾصل فتزداد السقاومة

 ارتفاع درجة حرارة السؾصل عشد مرور تيار يهر ايي فير 2
 الجهاب :

 اع اهتزاز الذرات فتزداد درجة حرارة السؾصلبفعل الترادمات بيؽ االلكترونات م  ذرات السؾصل فيزداد اتد

 عشد مرور تيار يهر ايي في مؾصل ف ن االلكترونات تدمػ مدار متعرج 3
 الجهاب :

 بفعل الترادمات بيؽ االلكترونات م  بعزها وم  ذرات السؾصل

 الدرعة االندياقية لاللكترونات قميمة جدا 4
 الجهاب :

لسؾصل يحددث عددد يبيدر مدؽ التردادمات بديؽ االلكتروندات مد  بعزدها يدبب العدد الهايل لاللكترونات في ا
 .وم  ذرات السؾصل فتقل سرعتها

 التؾازي السقاومة االقل تدتهمػ أكبر طاقة عشد تؾصيل السقاومات عمى  5
 الجهاب :

قدرة = السقاومات عمى التؾازي لها نفس الجهد وحدب العالقة  
2[
l

السقاومة عالقتها عكدية م  القددرة ( ف ن 
 .والقدرة تتشاسب طرديا م  الظاقة السدتهمكة

 السقاومة األكبر تدتهمػ أكبر طاقة عشد تؾصيل السقاومات عمى التؾالي 6
 الجهاب :

2jقدددرة = السقاومددات عمددى التددؾالي لهددا نفددس التيددار وحدددب العالقددة   l)  السقاومددة عالقتهددا طرديددة مدد  القدددرة
 .والقدرة تتشاسب طرديا م  الظاقة

1  
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 تدتخدم السؾاد فايقة السؾصمية في نقل الظاقة 7
 الجهاب :

 ألن مقاومتها ومقاوميتها تؤول لمرفر عشد درجات الحرارة السشخفزة فيقل ضياع الظاقة
 

              ( فؾلدددددددت تحدددددددرك 38(مدددددددؼ عشددددددددما وصدددددددل بفدددددددرق جهدددددددد  2(م ونردددددددف قظدددددددر مقظعدددددددر  2مؾصدددددددل طؾلدددددددر  
 1810  .( ممي  انية احدب مقاومية السؾصل2( الكترون باتجاى واحد خالل  1
 

 مؽ الذكل السجاور واعتسادا عمى البيانات السلبتة عمير احدب :
 السقاومة السكافئة (1
 تيار الدارة (2
 الهبؾو في جهد البظارهة (3
 (5جهد السقاومة   (4
 (6القدرة السدتهمكة في السقاومة   (5
 القدرة السشتجة في البظارهة (6
 

 (  Vفي الذكل دارة يهر ايية بديظة إذا عمست أن قراءة الفؾلتسيتر  

 (Aقراءة االميتر  ( فؾلت ، احدب 18تداوي  

 
 

( فؾلددت ، فسددر فيددر تيددار 25وصددل بسردددر فددرق جهددد   2( مددؼ1( م ومددداحة مقظعددر  5مؾصددل فمددزي طؾلددر  
( ميمي أمبير فكانت الدرعة االندياقية لاللكترونات الحرة فير  588كهر ايي   4 10  ( م/ث ، احدب :5

 مقاومية السؾصل (1
 عدد االلكترونات الحرة في وحدة الحجؾم مؽ هذا السؾصل (2

2  

3  

4  

5  
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(م ومددداحة مقظعددر  4يسلددل الذددكل العالقددة بدديؽ التيددار وفددرق الجهددد بدديؽ طرفددي مؾصددل طؾلددر   3 10  2(م2
 إذا عمست أن درجة حرارة السؾصل  ابتة ، احدب :

 مقاومية مادة السؾصل (1
 (  انية8,3قظ  السؾصل خالل  يسية الذحشة التي تعبر م (2
 ( فؾلت8,6ما يكؾن فرق الجهد بيؽ طرفير  عشد 

 

( فؾلدت ، احددب قيسدة 288واو( أردنا تؾصيمر بسردر فدرق جهدد   2888فؾلت ،  58جهاز مكتؾب عمير  
 .السقاومة الالزم تؾصيمها بالجهاز لحسايتر مؽ التمف

 

 معتسدا عمى البيانات السلبتة في الذكل السجاور ، اجب عسا يمي :
 ( مفتؾحZ( عشدما يكؾن السفتاح  Aجد قراءة االميتر   (1
 (  Z( عشد غمي السفتاح  A( وقراءة االميتر  دقجد القؾة الدافعة   (2

 فؾلت( 7=  أ بجد اذا عمست أن  

 

 فؾلت( 12= أ بجد السجاور إذا عمست أن   كلفي الذ

 (3: ت 2ت( ، احدب مقدار يل مؽ  1:  2( يشدبة  3: م 2موأن الشدبة  
 

 (  Zمعتسدا عمى الذكل ماذا يحدث لقراءة الفؾلتسيتر عشد إغالق السفتاح  
 مفدرا اجابتػ

 

6  

7  

8  

9  

11  



 مراجعة عامة                                                                                                                              0780153793مروان زياد   االستاذ :   

 
32 

 

 احدب :فؾلت( ،  68= أ بجد اذا عمست أن  
 (A2( واالميتر  A1قراءة يل مؽ االميتر   (1
 السقاومة السكافئة بيؽ  أ( و ب( (2

 
 

 في الذكل إذا اهسمشا السقاومة الداخمية لمبظارهة 
 بيؽ ماذا يحدث لقراءة الفؾلتسيتر بعد اغالق السفتاح  ح(

 

 مقاومة مؾصل فمزي وطؾلريسلل الذكل السجاور العالقة بيؽ 
إذا يانت مداحة مقظ  السؾصل   8 10  ، احدب مقاومية  2(م2

 السؾصل
 

فرق الجهدد بديؽ طرفيهسدا نفددر يسدر فيهسدا نفدس التيدار إذا  ن  أ( و ب( مؾصالن لهسا نفس الظؾل وعشدما يكؾ 
  كانت الشدبة بيؽ مقاومتيهسا F h)   جد :49:  9يالشدبة ، ) 

 الشدبة بيؽ نرفي قظري مقظعيهسا إذا عمست أن مقظعهسا داريي (1
  الشددبة بديؽ سددرعة االنددياق لاللكتروندات فيهسددا عمسدا بدان ندددبة عددد االلكتروندات الحددرة فدي وحددة الحجددؾم  (2
 f Hk k  2:  1( تداوي) 

 

 اعتسادا عمى الذكل و ياناتر ، احدب :
 الهبؾو في جهد البظارهة (6)   2القدرة السدتهمكة في السقاومة   (1

11  

12  

13  

14  

15  
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 ( ، احدب طؾل الدمػ الكمي8,5(م مؽ هذا الدمػ  2  ( ومقاومة188سمػ مقاومتر  

 

( يدان فدرق 3( وجدد أندر إذا وصدمت بهدا مقاومدة خارجيدة  دمومقاومتهدا الداخميدة  ( دقبظارهة قؾتها الدافعة  
( بدددل األولددى أصددبح فددرق 5( فؾلددت ، وإذا وضددعت مقاومددة أخددرى مقدددارها  9الجهددد بدديؽ طرفددي البظارهددة  
 (دم( ،  دق( فؾلت ، احدب  18الجهد بيؽ طرفي البظارهة  

 

 ل معتسدا عمى البيانات في الذكوصمت دارة يهر ايية يسا 
 احدب :في الذكل 

 (دقالقدرة الكهر ايية لمبظارهة   (1
 (Vقراءة الفؾلتسيتر   (2
 

 السجاور جزءا مؽ دارة يهر ايية  يسلل الذكل
 فؾلت( ، احدب : 5 = أ بجد إذا عمست أن  

 (Aقراءة االميتر   (1
 (5القدرة السدتهمكة في السقاومة   (2
 

 معتسدا عمى السعمؾمات السلبتة في الدارة السجاورة 
 فؾلت( ، احدب : 3=  أ بجد وإذا عمست أن  

 (A2( و  A1قراءة يل مؽ االميتر   (1
 السقاومة الكهر ايية  م( (2
 

16  

17  

18  

19  

21  
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 اعتسادا عمى الدارة السجاورة والقيؼ السلبتة عميها 

 احدب قراءة االميترفؾلت(  4=  أ بجد وإذا عمست أن  
 
 
 

 معتسدا عمى الذكل و ياناتر ، احدب :
 (Aقراءة االميتر   (1
 (د قالقؾة الدافعة لمبظارهة   (2

 
 

الشددؾع ولهسددا نفددس الظددؾل ومددداحة السقظدد  ، تددؼ تسليددل العالقددة البيانيددة بدديؽ مؾصددالن  س، ص( مختمفددان فددي 
 التيار السار فيهسا وفرق الجهد بيؽ طرفيهسا ، اعتسد عمى الذكل واجب عسا يمي :

 أي السؾصميؽ ذو مقاومية أقل ؟ أ بت اجابتػ رهاضيا (1
 احدب القدرة السدتهمكة في السؾصل  س( عشدما يسر فير تيار  (2
 ( أمبير2 

 

 

 ادا عمى الذكل السجاور و ياناتر اعتس
 (Aجد قراءة االميتر  

 

21  

22  

23  

24  
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 (1:  2( يشدبة  1: ت 2تفؾلت( وأن ندبة   12=  أ بجد في الذكل السجاور إذا عمست أن  
 (3( ،  م2ماحدب يل مؽ السقامتيؽ  

 

 أسئلة ضع دائرة

 في الذكل السجاور عشد اغالق السفتاح  ح( ف ن قراءة يل مؽ االميتر والفؾلتسيتر عمى الترتيب : 1
   تزداد، تقل ب(  تزداد، تزداد أ(
 ال تتغير، ال تتغير د(  ال تتغير، تقل ج(

 

خارحيدة ( وصدمت مد  مقاومدة دم( ومقاومتها الداخميدة  دقدارة يهر ايية بديظة فيها بظارهة قؾتها الدافعة   2
  م( عمى التؾالي ف ن الهبؾو في جهد البظارهة يداوي :

l أ( j   )ب ]

1
l j

2
[ ج(    ]l j R  )د  ]l j R 

 :( في الدارة السجاورة حماذا يحدث لقراءة يل مؽ االميتر ، الفؾلتسيتر بعد غمي السفتاح   3
   تقل، تقل ب(  تزداد، تزداد أ(
 تقل ، تزداد د(  تزداد، تقل ج(

 

في الدارة الكهر ايية السغمقة التي تحتؾي عمى مقاومة و ظارهة يكؾن قياس فرق الجهد بديؽ طرفدي البظارهدة  4
 أقل مؽ فرق الجهد السكتؾب عميها بدبب :

   ضياع الظاقة عبر الفؾلتسيتر ب(   يبيرةتؾصيل البظارهة بسقاومة خارجية  أ(
 استهالك الظاقة عبر السقاومات الداخمية د(    اختالف نؾع تؾصيل السقاومات ج(

25  
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مقاومة يهر ايية مؾصؾلة ببظارهدة إذا قسشدا بزهدادة طدؾل الددمػ السردشؾع مشدر السقاومدة فد ن قيسدة السقاومدة  5
 الترتيب :والسقاومية والتيار السار في السقاومة عمى 

   تزداد ، تبقى  ابتة ، يبقى  ابت ب(     تقل ، تبقى  ابتة ، يزداد أ(
 تزداد ، تقل ، يبقى  ابت د(    تزداد ، تبقى  ابتة ، يقل ج(

 يسلل الذكل العالقة بيؽ فرق الجهد بيؽ طرفي مؾصل والتيار السار فير ندتشتج مؽ الذكل أن : 6
 والسقاومة أوميةميل الخط يداوي السقاومة  أ(
  ميل الخط يداوي السقاومة والسقاومة ال أومية ب(
 ميل الخط يداوي مقمؾب السقاومة وهي أومية ج(
 ميل الخط يداوي مقمؾب السقاومة وهي ال أومية د(

( في الددارة السجداورة فد ن قدراءة االميتدر بؾحددة 3=  دمفؾلت( ،   6=  ، )12=  2= م 1مإذا يانت   7
 االمبير :

4 أ(
5
4 ب(   

3
  

 2 د(   1 ج(

1 الث مقاومات   8 1 1
3 2 2

 ( أوم ، وصمت معا عمى التؾازي ف ن السقاومة السكافئة لها بؾحدة األوم :

7 أ(
12
12 ب(   

7
1 ج(   

7
 7 د(    

 ( فؾلت 2( تداوي  V1في الدارة السجاور إذا يانت قراءة الفؾلتسيتر   9
 ( تداوي :V2ف ن قراءة الفؾلتسيتر  

   فؾلت 2 ب(   فؾلت 1 أ(
 فؾلت 6 د(   فؾلت 4 ج(
 ( يداوي :أبجد في الذكل دارة يهر ايية، اعتسادا عمى الذكل ف ن فرق الجهد   10
l أ( j   )ب ]l j  
 د(   R[ ج( ] ]l j R 
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 عمى الذكل ف ن فرق الجهد يداوي :في الذكل دارة يهر ايية ، اعتسادا  11
l أ( j   )ب ]R  
]l ج( j  )د ]R 

( فؾلدددت فددد ن قدددراءة الفدددؾلتسيتر 1,8( يدددداوي  v1فدددي الذدددكل السجددداور إذا عمسدددت أن قدددراءة الفدددؾلتسيتر   12
 وقيسة السقاومة الداخمية عمى الترتيب :اللاني 

   1فؾلت ،  3,6 ب(   1فؾلت ،  4أ(
 8,1،  فؾلت 3,6 د(  1فؾلت ،  4,2ج(

 

 تعتسد مقاومة السؾصل عمى : 13
  أبعادى الهشدسية ونؾعر ب(   أبعادى الهشدسية والتيار السار فير أ(
 مقظعر والدساحية الكهر ايية طؾل السؾصل ومداحة د(  طؾل السؾصل ومداحة مقظعر فقط ج(

 تزداد درجة حرارة السؾصل عشد مرور تيار يهر ايي فير بدبب : 14
  ترادم االلكترونات م  بعزها وم  الذرات ب(  ترادم االلكترونات م  بعزها البعض أ(
 زهادة الظاقة الحريية لاللكترونات د(  ترادم االلكترونات م  ذرات السؾصل ج(
 مؽ قراءة االميتر ، قدرة السقاومة  م( عمى الترتيب عشد فتح السفتاح  ح( : ماذا يحدث لكل 15
  تقل، تزداد ب(  تقل، تبقى  ابتة أ(
 تزداد، تبقى  ابتة د(  تزداد، تقل ج(

 

مؾصل  أ( نرف قظرى ملمي نرف قظدر السؾصدل  ب( إذا عمسدت أن السؾصدميؽ متسدا ميؽ فدي السدادة  16
         التيدددددار فددددد ن نددددددبة الددددددرعة االنددددددياقية لاللكتروندددددات الحدددددرة فدددددي السؾصدددددميؽوالظدددددؾل وهسدددددر فيهسدددددا نفدددددس 

 ( تداوي :ب: ع  أع  
 1:  2 د(   1:  4 ج(   2:  1 ب(   4:  1 أ(
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 أي مسا يمي يعد ناقل لمحذشة في الفمزات : 17
 الجهد الكهر ايي د(  االلكترونات ج(  القؾة الدافعة ب(  السجال الكهر ايي أ(

 عشد تؾصيل السقاومات معا عمى التؾازي م  بظارهة ف ن التيار الكهر ايي يتؾزع عمى السقاومات تبعا : 18
  لقيسة يل مقاومة طرديا ب(    لقيسة يل مقاومة عكديا أ(
 لبعد السقاومة عؽ البظارهة طرديا د(  لبعد السقاومة عؽ البظارهة عكديا ج(
 التؾالي م  بظارهة ف ن الجهد الكهر ايي يتجزأ عمى السقاومات تبعا :عشد تؾصيل السقاومات معا عمى  19
  لقيسة يل مقاومة طرديا ب(    لقيسة يل مقاومة عكديا أ(
 لبعد السقاومة عؽ البظارهة طرديا د(  لبعد السقاومة عؽ البظارهة عكديا ج(
 ( :A2( واالمتير  A1االميتر  في الدارة السؾضحة في الذكل عشد اغالق السفتاح  ح( ف ن قراءة  20
  تزداد، تبقى  ابتة ب(  تزداد، تزداد أ(
 تقل، تبقى  ابتة د(  تزداد، تقل ج(

 

مؾصدددل مقاومتدددر  م( وطؾلدددر  ل( قظددد  السؾصدددل إلدددى جدددزأيؽ متدددداوهيؽ  دددؼ وصدددل الجدددزأيؽ معدددا عمدددى  21
 التؾزاي ف ن السقاومة السكافئة لهسا تربح :

l ج(   l2 ب(   l4 أ(
2
l د(    

4
 

 في الذكل السجاور مقدار التيار  ت( بؾحدة االمبير : 22
 4 ب(    2 أ(
 12 د(   6 ج(

 

يدددتهمػ مردددباح يهر ددايي طاقدددة يهر اييدددة   23 2 10 ( دقيقدددة فددد ن 15سددداعة خددالل   . واو( ييمددؾ 25
 قدرة السرباح بؾحدة الؾاو :

 ب(    1 أ( 3 10 310 ج(   1 , د(   1 2 10 166 
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( فد ن السردابيح التدي 1 في الدارة السجاورة ستة مردابيح مؾصدؾلة مد  بظارهدة إذا تمدف السردباح رقدؼ  24
 تبقى مزيئة :

 6،  5،  4،  3 ب(  3،  4،  2 أ(
 ال يزيء أي مرباح د(   6،  5 ج(

 

 في الذكل السجاور السقاومة السكافئة بيؽ الشقظتيؽ  أ( ،  ب( : 25
  م3 ب(    م أ(
 م7 د(   م5 ج(

 

والظددؾل عشددد تؾصدديل يددل أر عددة مؾصددالت مددؽ السددادة نفدددها وتختمددف عددؽ بعزددها فددي مددداحة السقظدد   26
  مشهدددا بسرددددر الجهدددد نفددددر فددد ن السؾصدددل الدددذي يسدددر فيدددر أقدددل تيدددار تكدددؾن مدددداحة مقظعدددر وطؾلدددر عمدددى

 الترتيب :
g أ( H   )ب g H2   )ج g2 H   )د g2 H2 

 يكؾن عشدها أكبر جهد في الذكل هي :الشقظة التي  27
 ص ب(   س أ(
 ك د(   ع ج(

 

 ( وطؾل السؾصل  ل( عشد  بؾت درجة الحرارة أحد االتية يسلل العالقة الرحيحة بيؽ السقاومية   28
أ(

 
   د(    ج(    ب(   
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