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 :1تمرين 

 
مجاال  d=10cmتحدث آلة كهرساكنة بين صفيحتين متوازيتين تفصل بينهما مسافة 

𝐸كهرساكنا شدته  = 3.104𝑉.𝑚−1 . 

 أحسب التوتر المطبق بين الصفيحتين . -1
أوجد شغل القوة الكهرساكنة المطبقة على اإللكترون عند انتقاله من الصفيحة  -2

 السالبة الى الصفيحة الموجبة .

 
 :2تمرين 

 
في مجال كهرساكن منتظم متجهه  0xعلى نفس المحو  Cو  A،Bنعتبر ثالث نقط 

�⃗� = 2.104𝑖   حيث‖𝑖 ‖ = 10𝑐𝑚 

 
 . CAUو  ABU  ،BCUأحسب التوترات  -1
و  5000V1U=أوجد المسافة بين مستويين متساويي الجهد فرق الجهد بينهما  -2

=15000V2U . 
عند  q=3eفولط تغير لطاقة الوضع لدقيقة شحنتها -أحسب بالجول وبااللكترون -3

 Bالى المستوى المتساوي الجهد  Aالمتساوي الجهد انتقالها من المستوى 
 معطيات :

C19-e=1,6.10            ،J19-1eV=1,6.10 
 

 :3تمرين 
 

يمكنها أن نتتقل بين صفيحتين  r=0,88𝜇mنعتبر قطرة زيتية كروية الشكل شعاعها 

 . d=7mmفلزيتين أفقيتين تفصل بينهما المسافة 
 .  U=245Vنالحظ أنها تبقى ساكنة عندما يساوي التوتر بين الصفيحتين 

 الصفيحة العليا تحمل شحنة موجبة .
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 أحسب الشحنةالتي تحملها قطرة الزيت . -1
 استنتج عدد الشحن اإلبتدائية التي تحملها القطرة . -2

𝜌نعطي : الكتلة الحجمية للزيت :  = 800𝑘𝑔.𝑚−3 

=r  :Vحجم كرة شعاعها 
4

3
𝜋𝑟3 

 g=9,8m.s-1قيمة شدة الثقالة : 

 
 :4تمرين 

 
رأسيتين  Bو  A، يوجد بين صفيحتين فلزيتين  qتحمل كرية نواس كهرساكن حنة 
 . d=10cmومتوازيتين تفصل بينهما المسافة 

𝑈𝐴𝐵نطبق بين الصفيحتين توترا  = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 = 500𝑉  فينحرف النواس عن موضع

𝛼توازنه بزاوية  =  . أنطر الشكل. 8,5°

 

 
 . Bو  Aأعط مميزات المجال الكهرساكن المحدث بين الصفيحتين  -1
 حدد مميزات القوة الكهرساكنة المطبقة على الكرية . -2
 التي تحملها كرية النواس . qحدد قيمة وإشارة الشحنة  -3
مرجعا  M.نأخذ النقطة  Nأحسب طاقة الوضع الكهرساكنة للكرية عند الموضع  -4

 لطاقة الوضع الكهرساكنة .
 30cmℓ=و  g=10N/kgوشدة الثقالة  m=1gنعطي : كتلة الكرية 

 
 :5تمرين 

 
400V𝑈نطبق توترا  = 𝑉𝐴 − 𝑉𝐵 متوازيتين  B(P(و  P)A(بين صفيحتين فلزيتين  =

 . d=4cmورأسيتين تفصلهما المسافة 

المحدث بين   �⃗�المجال الكهرساكن  q=-eوشحنته  mيدخل إلكترون كتلته 

 عمودية على مستوى الصفيحتين )أنظر الشكل(. �⃗� 1الصفيحتين بسرعة متجهتها 



 

 

 
 .  �⃗�عين مميزات المجال الكهرساكن  -1

 بين أن وزن األلكترون مهمل أمام القوة الكهرساكنة . -2
، عند  𝑉2بتطبيق مبرهنة الطاقة الحركية على اإللكترون ، بين أن تعبير سرعته  -3

 ، يكتب على الشكل التالي : B(P(ة وصوله الى الصفيح

𝑉2 = √𝑉1
2 +

2𝑒𝑈

𝑚
 

 . 𝑉2أحسب 

 
𝑒 يعطى : = 1,6. 10−19𝐶;𝑚 = 9,1. 10−31𝑘𝑔;𝑉1 = 10−6𝑚. 𝑠−1 

𝑔 = 10𝑁. 𝑘𝑔−1 

 
 :6تمرين 

 
 (B)و  (A)نطبق بين صفيحتين فلزيتين 
، توترا  d=0,1mمتوازيتين وتفصلهما المسافة 

ABU . 
 

المجال  q=eوشحنته  mيدخل بروتون كتلته 

و  (A)المحدث بين الصفيحتين   �⃗�الكهرساكن 

(B)  من نقطةO  أصل المعلم(O,𝑖 , 𝑗 )  بسرعة

𝑣 0أفقية متجهتها  = 𝑣0𝑗  ومنظمها𝑣0 =
105𝑚. 𝑠−1. 

 

𝑦𝑆أرتوبها  Sينحرف االلكترون داخل المجال ليغادره عند نقطة  =
𝑑

2
 . 𝑣𝑆وبسرعة  

 



 

 

 .  �⃗�أحسب شدة المجال الكهرساكن  -1

 ؟ علل جوابك . ABUما إشارة التوتر  -2
أحسب شغل القوة الكهرساكنة المطبقة على البروتون خالل االنتقال من  -3

 .   Sالى النقطة  Oالنقطة 
 C19-e=1,6.10:  الشحنة االبتدائية│   V3=10│𝑈𝐴𝐵نعطي : 

مرجعا لطاقة الوضع الكهرساكنة . استنتج  Oنختار األفقي المستوى المار من  -4
 . Sطاقة الوضع الكهرساكنة للبروتون عند النقطة 

نهمل وزن البروتون أمام شدة القوة  Sأحسب سرعة البروتون عند النقة  -5
 الكهرساكنة .

 

 
 
 
 

 منتديات علوم الحياة و األرض بأصيلة
 


