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 :1تمرين 
 

 . AB=2aبحيث  Bو  Aفي نقطتين  q–و  q+نضع شحنتين كهربائيتين 

 . ABمنتصف  Oمميزات المجال الكهرساكن في النقطة  qو  𝜀و  aأوجد بداللة  -1

بحيث أن  ABواسط القطعة  Mالمحدث في النقطة  MEحدد شدة المجال الكهرساكن  -2
MA=MB=2a . 

 

 :2تمرين 
 

لمثلث متساوي  Cو  Bو  Aنضع  التوالي في الرؤوس 
–و  q  ،-q+على التوالي شحنا كهربائية   aاألضالع ضلعه 

q . أنظر الشكل 

المحدث   �⃗�حدد مميزات متجهة المجال الكهرساكن الكلي 

 في مركز المثلث .
 . a=10cmو  q=0,1nCنعطي : 

 

 :3تمرين 
 

لمربع  Dو  Cو  Bو  Aنضع على التوالي في الرؤوس  -1
كهربائية  تعلى التوالي شحنا  a=10 cm ضلعه 

+q  و+q  و–q  و–q نظر الشكل جانبه()أ 
 

علما أن منظم متجهة المجال الكهرساكن الذي  -1-1
.عين  900m.V-1هو  Oتحدثه كل شحنة في النقطة 

  �⃗�مميزات متجهة المجال الكهرساكن الكلي 

 . Oالمحدث في مركز المربع 
𝑚بروتونا كتلته  Oنضع في النقطة  = 1,7. 10−27𝑘𝑔  

𝑒 وشحنته = 1,6.10−19𝐶 . 

شدة القوة الكهرساكنة المطبقة على  Fأحسب  −أ

 البروتون .
𝑔علما أن شدة الثقالة هي  -ب = 10𝑁. 𝑘𝑔−1  أحسب ،P  شدة وزن البروتون 
 .استنتج . Fو  Pقارن بين  -ج
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 للمربع السابق شحنا كهربائية    Dو  Cو  Bو  Aنضع اآلن في الرؤوس -2   

 . q=0,4𝜇𝐶موجبة ومتساوية . قيمة كل واحدة منها هي       

 . Oعين شدة المجال الكهرساكن الكلي المحدث في مركز المربع   -2-1
 منتصف  Mعين مميزات متجهة المجال الكهرساكن الكلي المحدث في النقطة   -2-2

 . ADالضلع       
 

 :4تمرين 
 

لمربع  Dو  Cو  Bو  Aنضع على التوالي في الرؤوس 
شحنا كهربائية موجبة ومتساوية ،  a=10cmضلعه 

 . q=0,4𝜇Cقيمة كل واحدة منها 

 
 

عين مميزات المجال الكهرساكن الكلي  -1
 . ADمنتصف الضلع  Mالمحدث في النقطة 

عين مميزات القوة الكهرساكنة المطبقة على  -2
 . Mالكترون وضع في النقطة 
 C 19-e = 1,6.10نعطي شحنة اإللكترترون 

 

 
 :5تمرين 

 
لهما نفس اإلشارة بحيث لهما  𝑞𝐵و  𝑞𝐴، شحنتين كهربائيتين نقطيتين  Bو  Aنضع في نقطتين 

𝑞𝐴نفس اإلشارة بحيث  = 4𝑞𝐵 . 

، متجهة المجال الكهرساكن المحدث من طرف  AB، من المستقيم  Cمثل في نقطة  -1
 الشحنتين .

 ، الذي تكون فيه متجهة المجال الكهرساكن منعدمة . AB، من المستقيم   Cحدد الموضع  -2
 

 :6تمرين 
 

نضع  2dتفصلهما المسافة  Bو  Aفي نقطتين من الفراغ 
 𝑞𝐵و  𝑞𝐴شحنتين 

𝑞𝐴حيث :  = 𝑞𝐵 = 𝑞 . 

 . [A,B]واسط القطعة  Oنسمي 
 

 𝑞𝐴المقرونة بتأثير الشحنة  𝐹 𝐴/𝐵عين مميزات القوة  -1

 . 𝑞𝐴على  𝑞𝐵المقرونة بتأثير الشحنة  𝐹 𝐵/𝐴واستنتج مميزات القوة  𝑞𝐵على 

في  𝑞𝐵و  𝑞𝐴الذي تحدثه الشحنتان   �⃗�عين اتجاه ومنحى متجهة المجال الكهرساكن  -2

 . [A,B]التي تنتمي الى واسط القطعة  Mالنقطة 



 

 

 ثابتة العزل للفراغ x (𝜀0 .)و  dو  qو  𝜀0بداللة  Eعبر عن قيمة  -3

𝑥نعطي :  Eأحسب قيمة  = 3𝑐𝑚  ،𝑑 = 3𝑐𝑚  و𝑞 = 10−8𝐶. 
 . 𝑞𝑀شحنة كهربائية  Mنضع في النقطة  -4

 ؟ Mفي النقطة  𝑞𝑀ما مميزات القوة المطبقة على الشحنة 
𝑞𝑀.نعطي  = 10−8𝐶 

 

 :7تمرين 
 
،  m=10gوكتلته  ℓ=10cm، طول كل واحد منهما  ’O’Aو  OAنواسان كهرساكنان مماثالن  

 ’AAذ المسافة خ، تأ d=5cm.عند تقريب نقطة تعليقهما ب  qيحمالن نفس الشحنة الكهربائية 
 ، نتيجة تباعد كرتي النواسين . D=7cmالقيمة 

 ؟ q)أنظر الشكل( ما قيمة الشحنة 
 

 
 
 
 
 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة
 


