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المجاالت الكهربائية

 المجال الكهربائي للشحنة :
تعريفه 
المنطقة المحيطة بالشحنة و اللتي تظهر فيها اثارها الكهربائية

 ماذا تعرف عن شحنة االختبار ؟
هي شحنة  ...................................................تستخدم الختبار . ....................................................
 شدة المجال الكهربائي
قانونه الرياضي

تعريفه

القوة المؤثرة على وحدة الشحنة الكهربائية

شرح الرموز :
تمثل ........................................................
تمثل ........................................................
تمثل ........................................................

 اكتب الوحدة المستخدمة لقياس شدة المجال الكهربائي  .الوحدة هي ( ) ..................................
 اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي :


 شدة المجال الكهربائي كمية
 متجهة اتجاه يكون ............................................................
 قياسية .

 تطبيقات ص : 40
سؤال  1ص 40
يؤثر مجال كهربائي بقوة مقدارها  0.02 Nفي شحنة اختبار موجبة مقدارها  . 0.005 cما مقدار المجال
الكهربائي عند موقع شحنة االختبار ؟
 تطبيقات ص : 40
سؤال  2ص 40
شدة المجال الكهربائي بين لوحين فلزيين متوازيين و مشحونين  6000 N/Cو المسافة بينهما 0.04m
احسب فرق الجهد الكهربائي بينهما .
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 تطبيقات ص : 41
سؤال  6ص 41

 تطبيقات فصلي :
سؤال  7ص 41

 تمثيل المجال الكهربائي :
يتم تمثيل المجال الكهربائي  ......................................تسمى . ....................................................

 خصائص خطوط المجال الكهربائي :
 ....................... الشحنة الموجبة و  ............................الشحنة السالبة .
 كلما تقاربت خطوط المجال  ................................شدة المجال الكهربائي والعكس .
 يمثل اتجاه المجال الكهربائي عند نقطة داخله باتجاه  ........................................عند تلك النقطة .
 .......................... لخطوط المجال الكهربائي أن . ..................................
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 انظر شكل الجهاز ( شكل  2-3ص ) 42

يستخدم هذا الجهاز لتوليد . ....................................................................................................
تطبيقات المجاالت الكهربائية
  الطاقة والجهد الكهربائيان :
 فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين (

):

تعريفه :
هو مقدار الشغل المبذول لتحريك شحنة اختبار بين نقطتين داخل مجال كهربائي مقسوماً على مقددار
تلك الشحنة .
 القانون الرياضي :
شرح الرموز

القانون
/
/
/
وحدة قياس فرق الجهد :
يقاس بوحدة تسمى (

) ويرمز لها بالرمز (

 فرق الجهد الكهربائي كمية اختر مما يلي :
 متجهة اتجاه يكون   ............................................................قياسية .
 تطبيقات ص : 49
سؤال  19ص 49

سؤال  20ص 49

تطبيق فصلي سؤال  21ص 49

) .
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أكمل الشكل التالي .
الجهد

الجهد

تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية
  الجهد الكهربائي في مجال كهربائي منتظم :
 المجال الكهربائي المنتظم :
تعريفه :
هو المجال الكهربائي الثابدت الشددة و التجداه فدي جميدع نقا ده  .ويمكدن الحصدول عليدة باسدتخدام
. .................................................................
تمثيل المجال الكهربائي المنتظم :

 القانون الرياضي :
شرح الرموز

القانون
/
/
/
 تطبيقات ص : 49
سؤال  16ص 49

سؤال  17ص 49

تطبيق فصلي سؤال  22ص 49
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تابع تطبيقات المجاالت الكهربائية
  تجربة قطرة الزيت لمليكان :
التعبير الرياضي

المبدأ النظري
القوة الكهربائية = .......................................
 تطبيقات سؤال  23ص 52

  توزيع الشحنات :
 تنتقل الشحنات من منطقة الجهد  ...................إلى منطقة الجهد  ......................حتى ..............
الجهدان .
 كمية الشحنة على السطح تتناسب  ........................مع مساحته .
  المجاالت الكهربائية بالقرب من الموصالت :
تتوزع الشحنة على  ........................الخارجي للموصل  ......................و . .........................
يعمل الوعاء الفلزي المغلق عمل  ....................يحمي ما بداخله من  ......................الخارجية .
 تتركز الشحنة عند  ..........................................من الموصل .
  تخزين الشحنات  :المكثف -:
عالقة فرق الجهد ( بين الجسم واألرض ) ومقدار الشحنة المخزنة عليه :
يتناسب فرق الجهد بين الجسم واألرض  ....................مع مقدار الشحنة المخزنة عليه .
 االستنتاج الرياضي للعالقة السابقة :


شرح رموز العالقة :

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

/

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

/
/

تقاس السعة بوحدة تسمى (

).

تعريف السعة . ...................................................................................................................... /
السعة .............للموصل وتتناسب  ......................مع . ........................
تعريف المكثف  :هو عبارة عن جهاز كهربائي يتم فيه . ............................................................
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السؤال (  ) 55ص ( : ) 65
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