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1األجسام المشحونة بعد دلك مشط بسترة مصنوعة من الصوف يمكنه جذب قصاصات ورق صغيرة .لماذا يفقد المشط هذه
القدرة بعد عدة دقائق؟
يفقد الم�شط �شحنته في الو�سط المحيط به ،وي�صبح متعادل من جديد.
أي الشريطين  Bأو  Tموجب الشحنة؟
2أنواع الشحنات من خالل التجارب التي مرت في هذا القسم ،كيف يمكنك أن تعرف ّ
قرب ق�ضي ًبا زجاج ًّيا م�شحو ًنا ب�شحنة موجبة �إلى كل من ال�شريطين ،فيكون ال�شريط الذي يتنافر معه موجب ال�شحنة.
ّ
3أنواع الشحنات كرة البيلسان كرة صغيرة مصنوعة من مادة خفيفة ،مثل البوليسترين ،وتكون عادة مطلية بطبقة من الجرافيت
كهربائيا أو ذات شحنة موجبة أو
تحدد ما إذا كانت كرة البيلسان المعلقة بخيط عازل متعادلة
أو األلومنيوم .كيف يمكنك أن ّ
ًّ
ذات شحنة سالبة؟
�أح�ض��ر ج�س�� ًما م�شحو ًنا ب�شحنة معلومة ،ولتكن �سالبة ،وقربه �إلى كرة البيل�سان� ،إذا تنافرت الكرة معه ف�إن �شحنتها تكون م�شابهة
المقرب ،و�إذا انجذبت �إليه ف�إن �شحنتها �إما تكون مخالفة ل�شحنة الج�سم �أو متعادلة .ولتحديد ال�شحنة الموجبة
ل�شحنة الج�سم
ّ
قرب ق�ضي ًبا زجاج ًّيا م�شحو ًنا ب�شحنة موجبة �إلى كرة البيل�سان ف�إذا تنافرا؛ ف�إن �شحنة الكرة تكون موجبة� ،أما �إذا انجذب �أحدهما
ّ
�إلى الآخرف�إن كرة البيل�سان تكون متعادلة ال�شحنة.
4فصل الشحنات ُيشحن قضيب مطاط بشحنة سالبة عند دلكه بالصوف .ماذا يحدث لشحنة الصوف؟ ولماذا؟
ي�صبح ال�صوف موجب ال�شحنة؛لأنه فقد الإلكترونات التي اكت�سبها ق�ضيب المطاط.
فلزيا طويلاً بخيوط حرير بحيث أصبح القضيب معزو ً
ال ،ثم المست أحد طرفي
5شحن الموصالت افترض أنك ع ّلقت
قضيبا ًّ
ً
القضيب الفلزي بقضيب زجاجي مشحون ،فصف كيف ُيشحن القضيب الفلزي؟ وما نوع الشحنات عليه؟
يجذب ق�ضيب الزجاج الإلكترونات من الق�ضيب الفلزي؛ لذا ي�صبح الفلز موجب ال�شحنة ،وتتوزع ال�شحنات عليه بانتظام.
6الشحن بالدلك يمكنك شحن قضيب مطاط بشحنة سالبة بدلكه بالصوف .ماذا يحدث عند دلك قضيب نحاس بالصوف؟
مالم�سا ليدك.
لأن النحا�س مادة مو�صلة؛ لذا يبقى متعادل ما دام
ً
7التفكي�ر الناقد يمك�ن أن يفترض أحدهم أن الش�حنة الكهربائية نوع من الموائع تتدفق من أجس�ام لديها فائض في المائع إلى
أجسام لديها نقص فيه .لماذا يكون نموذج التيار الثنائي الشحنة أفضل من نموذج المائع األحادي؟
يمكن لنموذج التيار الثنائي ال�شحنة �أن يو�ضح التنافر والتجاذب بطريقة �أف�ضل ،وهو يو�ضح � ً
أي�ضا كيف يمكن �أن ت�شحن الأج�سام
عند دلك بع�ضها ببع�ض .في حين ي�شير نموذج المائع الأحادي �إلى �أن ال�شحنة يجب �أن تت�ساوى على الأج�سام المتالم�سة.
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8تفصل مس�افة مقدارها  0.30 mبين ش�حنتين؛ األولى سالبة ومقدارها  ،2.0×10-4 Cوالثانية موجبة ومقدارها .8.0×10-4 C
ما القوة المتبادلة بين الشحنتين؟
qq
)(9.0×109 N·m2/C2)(2.0×10-4 C)(8.0×10-4 C
____ F = K
__________________________________________   =  A 2B
    
     
rAB
(0.30 m)2

= 1.6×104 N
.9

9إذا أث�رت الش�حنة الس�البة  0.6×10-6 Cبق�وة ج�ذب مقدارها  65 Nفي ش�حنة ثاني�ة تبعد عنها مس�افة  ،0.050 mفما مقدار
الشحنة الثانية؟
qq
____ F = K
  A 2B
rAB

FrAB2
(65 N)(0.050 m)2
_____   = qB
______________________________  =  
   
    
KqA
)(9.0×109 N·m2/C2)(6.0×10-6 C

= 3.0×10-6 C

1010في المثال  ،1إذا أصبحت ش�حنة الكرة  Bتس�اوي  ،+3.0μ Cفارس�م الحالة الجديدة للمثال ،وأوجد القوة المحصلة المؤثرة
في الكرة .A
مقادير جميع القوى تبقى كما هي،في حين يتغير اتجاه القوة �إلى  42ºفوق محور ال�س��ينات ال�س��الب� ،أي  138ºمع محور ال�س��ينات
الموجب.
 +2.0×10-6 Cعند نقطة األصل ،في حين وضعت كرة  Bمشحونة بشحنة سالبة مقدارها 3.6×10-6 C

1111وضعت كرة  Aشحنتها
عن�د الموق�ع  +0.60 cmعلى المحور  .xأما الكرة  Cالمش�حونة بش�حنة مقداره�ا
 +0.80 mعلى المحور  .xاحسب القوة المحصلة المؤثرة في الكرة .A

 +4.0×10-6 Cفقد وضعت عند الموقع

االتجاه :نحو اليمين

9
qAqB (9.0×10
)N·m2/C2) (2.0×10-6 C)(3.6×10-6 C
_____   B = Kعلى FA
__________________________________________  =  
    
=  
    0.18 N
2
rAB
(0.60 m)2

االتجاه :نحو الي�سار

9
qAqC (9.0×10
)N·m2/C2)(2.0×10-6 C)(4.0×10-6 C
_____   C = Kعلى FA
__________________________________________  = 
    
=   
    0.1125 N
2
rAC
(0.80 m)2

نحو اليمين  C = (0.18 N) - (0.1125 N) = 0.0675 Nعلى  B - FAعلى = FAاملح�صلة F
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1212في المسألة السابقة ،أوجد القوة المحصلة المؤثرة في الكرة .B

qAqB
____   A = Kعلى FB

rAB2
qAqB
____   C = Kعلى FB

rAB2
 Aعلى  C - FBعلى = FBاملح�صلة F
qAqB
qBqC
_____= K
____   - K

rBC2
rAB2

-6
)(3.6×10-6 C)(4.0×10-6 C
)C)(3.6×10-6 C
________________________
   
        (9.0×109 N·m2/C2)  (2.0×10
   
    
________________________  )= (9.0×109  N·m2/C2
2
)(0.20 m
(0.60 m)2

باجتاه اليمني = 3.1 N
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بالشحنة؟صف القوة عندما تكون الشحنات متشابهةِ ،
ِ
وصفهاعندما تكون الشحنات مختلفة.
1313القوة والشحنة كيف ترتبط القوة الكهربائية
تتنا�سب القوة الكهربائية طرد ًّيا مع مقدار كل �شحنة .ال�شحنات المت�شابهة تتنافر ،وال�شحنات المختلفة تتجاذب.
1414القوة والمسافة كيف ترتبط القوة الكهربائية مع المسافة؟ وكيف تتغير القوة إذا زادت المسافة بين شحنتين إلى ثالثة أمثالها؟
تتنا�سب القوة عك�س ًّيا مع مربع الم�سافة بين ال�شحنتين .القوة الجديدة �ست�ساوي 9__1القوة الأ�صلية.
ِّ
لتش�كال زاوية معينة ،وتبقى الورقتان محافظتين على
1515الكش�اف الكهربائي عند ش�حن كشّ اف كهربائي ترتفع ورقتاه الفلزيتان
تلك الزاوية .لماذا ال ترتفع الورقتان أكثر من ذلك؟
في �أثناء ابتعاد الورقتين �إحداهما عن الأخرى تتناق�ص القوة الكهربائية بينهما �إلى �أن تتزن مع قوة الجاذبية الأر�ضية فتتطبق الورقتان.
1616شحن كشّ اف كهربائي اشرح كيف يمكن شحن كشّ اف كهربائي بشحنة موجبة باستخدام:
.a

.b

aقضيب موجب.
للك�شاف الكهربائي ،فتنتقل ال�شحنات ال�سالبة �إىل الق�ضيب ،تاركة ّ
الم�س الق�ضيب ّ
الك�شاف الكهربائي م�شحنو ًنا ب�شحنة موجبة.
bقضيب سالب.
الك�ش��اف الكهربائي دون مل�س��ه ،ثم اعمل على ت�أري�ض ّ
قرب الق�ض��يب ال�س��الب �إىل ّ
الك�ش��اف الكهربائي بلم�س��ه ب�إ�ص��بعك لل�س��ماح
للإلكرتونات بالإنتقال �إىل �إ�صبعك ،ثم �أ ِزل الت�أري�ض و�أبعد الق�ضيب عن ّ
الك�شاف الكهربائي  .

تفس�ران س�بب انجذاب جس�م متعادل إلى كل من األجسام المشحونة بشحنة
1717جذب األجس�ام المتعادلة ما الخاصيتان اللتان ّ
موجبة واألجسام المشحونة بشحنة سالبة؟
ينتج ف�صل ال�شحنات الكهربائية عن قوة التجاذب بين ال�شحنات المخلتفة وقوة التنافر بين ال�شحنات المت�شابهة .حيث تتحرك
�شحنات الج�سم المتعادل باتجاه ال�شحنات المخالفة لها بالنوع في الج�سم الآخر .والعالقة العك�سية بين القوة الكهربائية والم�سافة
بين ال�شحنات تبين �أن ال�شحنات الأقرب تت�أثر بقوة �أكبر .فعند تقريب ج�سم م�شحون من �آخر متعادل تتباعد ال�شحنات الم�شابهة
ل�شحنة الج�سم الم�شحون وتنجذب ال�شحنات المخالفة ل�شحنة ذلك الج�سم.
الفيزياء
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1818الش�حن بالحث ماذا يحدث عند شحن كشّ اف كهربائي
بالحث ،وإبعاد قضيب الشحن قبل فصل تأريض القرص؟
فرغت �إلى الأر�ض؛ لذا يبقى الك�شاف
تعود ال�شحنات التي ِّ
الكهربائي متعادلاً.
1919القوى الكهربائية كرتان  Aو  Bمشحونتان ،المسافة بين
مركزيهم�ا  .rإذا كانت ش�حنة الكرة  Aتس�اوي +3 μC
وش�حنة الكرة  Bتس�اوي  +9 μCفقارن بين القوة التي
تؤث�ر بها الكرة  Aفي الكرة  Bوالقوة التي تؤثر بها الكرة
 Bفي الكرة .A
القوتان مت�ساويتان في المقدار ومتعاك�ستان في االتجاه.
2020التفكي�ر الناقد افت�رض أنك تختبر صح�ة قانون كولوم
باستخدام كرة بالستيكية صغيرة موجبة الشحنة وكرة فلزية
كبيرة موجبة الش�حنة ،فوفق قانون كولوم تتناسب القوة
__ حيث تمثل  rالمسافة بين مركزيالكرتين .ولكن
مع   12
r
عند تقريب الكرتين إحداهما إلى األخرى ِ
وجد أن القوة
وضح ذلك.
بينهما أصغر مما هو متوقع من قانون كولومّ .
بع�ض ال�شحنات على الكرة الفلزية �ستتنافر مع ال�شحنات
على الكرة البال�ستيكية ،م ّما ي�ؤدي �إلى تحركها �إلى الجهة
البعيدة عن الكرة البال�ستيكية ،وهذا يجعل الم�سافة الفعلية
بين ال�شحنات �أكبر من الم�سافة بين مركزي الكرتين.

تقويم الف�صل

خريطة املفاهيم
�صفحة 30

2121أكم�ل خريط�ة المفاهيم أدناه باس�تخدام المصطلحات
التالية :التوصيل ،المسافة ،الشحنة األساسية.
القوة
الكهربائية
قانون
كولوم

ال�شحن
امل�سافة
احلث
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ال�شحنة
الأ�سا�سية

�إتقان املفاهيم
�صفحة 30

2222إذا مشّ �طت شعرك في يوم جاف فسوف ُيشحن المشط
بشحنة موجبة .هل يمكن أن يبقى شعرك متعاد ً
وضح
ال؟ ّ
إجابتك.
ال .فوفق مفهوم حفظ ال�شحنة ف�إن �شعرك يجب �أن ي�صبح
�سالب ال�شحنة.
أعد قائمة ببعض المواد العازلة والمواد الموصلة.
ّ 2323
�س��تختلف �إجابات الط�لاب ،ولكنها قد تت�ض��من العوازل:
الهواء الجاف والخ�شب ،والبال�ستيك والزجاج والمالب�س،
والم��اء المن��زوع الأيون��ات .والمو�ص�لات :الفل��زات وماء
ال�صنبور وج�سمك.
2424م�ا الخاصي�ة التي تجعل الفلز موصًل�اً جيدً ا ،والمطاط
عازلاً جيدً ا؟
تحتوي الفلزات على �إلكترونات حرة� ،أما المطاط فال يحتوي
�إلكترونات ح ّرة؛ لأن قوة الإرتباط بين الإلكترونات والنواة
كبيرة جدً ا.
غس�الة المالبس عندم�ا نخ�رج الجوارب م�ن مج ّفف
ّ 2525
المالبس تكون أحيانًا ملتصقة بمالبس أخرى .لماذا؟
ُ�شحنت بالدلك مع المالب�س الأخرى ،لذا فهي تنجذب �إلى
المالب�س المتعادلة �أو التي لها �شحنة مخالفة.
2626األقراص المدمجة لماذا يجذب قرص مدمج الغبار إذا
مسحته بقطعة قماش نظيفة؟
�إن عملية دلك القر�ص المدمج  CDت�ؤدي �إلى �شحنه ،فيجذب
ج�سيمات متعادلة ،كج�سيمات الغبار.
2727عمالت معدنية مجموع شحنة جميع إلكترونات عملة
مصنوعة من النيكل يساوي مئات اآلالف من الكولوم.
هل يخبرنا هذا بشيء عن صافي الشحنة على هذه العملة؟
وضح إجابتك.
ّ
ال� ،إن �ص��افي ال�ش��حنة هو الفرق بين ال�ش��حنات الموجبة
وال�سالبة .فيبقى �صافي ال�شحنة على قطعة العملة المعدنية
�صفرا.
ً
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2828كيف تؤثر المسافة بين شحنتين في القوة المتبادلة بينهما؟
وإذا ق ّلت المسافة و بقي مقدار الشحنتين كما هو فماذا
يحدث للقوة؟
تتنا�س��ب القوة الكهربائية عك�س�� ًّيا مع مربع الم�سافة بين
ال�شحنتين .فعندما تقل الم�سافة ويبقى مقدار ال�شحنتين
كما هو دون تغيير ،ف�إن القوة تزداد بما يتنا�سب مع مربع
الم�سافة.
2929اشرح كيف يمكنك شحن موصل بشحنة سالبة إذا كان
لديك قضيب موجب الشحنة فقط.
حرك المو�صل بحيث ي�صبح قري ًبا من الق�ضيب،ولكن دون �أن
يالم�سه�ِ .صل المو�صل بالأر�ض بوجود الق�ضيب الم�شحون،
ثم �أ ِزل  الت�أري�ض قبل �إزالة الق�ض��يب الم�شحون .فيكت�سب
الق�ضيب �شحنة �سالبة.

3333البرق يحدث البرق عادة عندما تنتقل الشحنات السالبة في
الغيوم إلى األرض .فإذا كان سطح األرض متعاد ً
ال فما
الذي يوفر قوة الجذب المسؤولة عن سحب اإللكترونات
نحو األرض؟
ال�ش��حنة في الغيمة تتنافر مع الإلكترون��ات على الأر�ض
في المنطقة المقابلة لها ،مما ي�ؤدي �إلى ف�ص��ل ال�ش��حنات
فت�صبح �شحنة هذه المنطقة القريبة من الغيمة موجبة،
مما ي�ؤدي �إلى ظهور قوة تجاذب.
وضح ما يحدث لورقتي كشّ اف كهربائي مشحون بشحنة
ّ 3434
موجب�ة عند تقريب قضيب مش�حون بالش�حنات التالية
إليه ،مع مراعاة عدم لمس القضيب للكشّ اف الكهربائي:
.a

تطبيق املفاهيم
�صفحة 30

3030فيم تختلف شحنة اإللكترون عن شحنة البروتون؟ وفيم
تتشابهان؟
مقدار �شحنة البروتون ت�ساوي تما ًما مقدار �شحنة الإلكترون،
ولكنها مختلفة عنها في النوع.
تحدد ما إذا كان جسم ما موصلاً أم ال،
3131كيف يمكنك أن ّ
باستخدام قضيب مشحون وكشّ اف كهربائي؟
ا�س��تخدم ع��ازل معرو ًف��ا لتم�س��ك �إح��دى نهايتي الج�س��م
بالقرب م��ن ّ
الك�ش��اف الكهربائي .الم���س النهاية الأخرى
للج�س��م بالق�ضيب الم�ش��حون� ،إذا انفرجت ورقتا ّ
الك�شاف
الكهربائي ف�إن الج�سم يكون مو�صلاً.
�رب قضيب مش�حون إلى مجموعة كرات بالس�تيكية
ُ 3232ق ّ
جدا ،فانجذب�ت بعض الكرات إل�ى القضيب،
صغي�رة ًّ
إال أنه�ا لحظة مالمس�تها للقضي�ب اندفعت مبتعدة عنه
وضح ذلك.
في اتجاهات مختلفةّ .
ً
بداية ،تنجذب الكرات المتعادلة �إلى الق�ضيب الم�شحون،
وعندما تالم�س الكرات الق�ض��يب تكت�س��ب �شحنة م�شابهة
ل�شحنته؛ لذا ف�إنها تتنافر معه.

الفيزياء

.b

aشحنة موجبة.
يزداد انفراج ورقتي ّ
الك�شاف.
bشحنة سالبة.
يقل انفراج ورقتي ّ
الك�شاف.

3535يب�دو أن قانون كول�وم وقانون نيوتن ف�ي الجذب العام
متشابهان ،كما هو موضح في الشكل  . 1-13فيم تتشابه
القوة الكهربائية وقوة الجاذبية؟ وفيم تختلفان؟
ΩÉ©dG Üò÷G ¿ƒfÉb

Ωƒdƒc ¿ƒfÉb

qB

qA

+

+
r

mB

mA

r

∎ ∎ال�شكل (1-13الر�سم لي�س وفق مقيا�س الر�سم)
الت�ش��ابه :يعتمد التربيع العك�سي على الم�سافة ،تتنا�سب
�C20-15A-845813-Aشحنتين.
القوة طرد ًّيا مع حا�صل �ضرب كتلتين �أو
Final
االختالف :هناك �إ�شارة واحدة فقط  للكتلة لذا؛ ف�إن قوة
الجاذبية دائ ًما تجاذب� ،أما ال�شحنة فلها �إ�شارتان لذا؛ ف�إن
القوة الكهربائية يمكن �أن تكون �إما قوة تجاذب �أو قوة تنافر.

دليل حلول امل�سائ ل

9

تابع الف�صل

1

كثيرا من قيمة الثابت
3636قيمة الثابت  Kفي قانون كولوم أكبر ً
 Gفي قانون الجذب العام .ع ّ
الم يدل ذلك؟
كثيرا من قوة الجاذبية.
القوة الكهربائية �أكبر ً
َ 3737و َص�ف هذا الفصل طريقة كولوم لش�حن كرتين  Aو،B
بحيث تكون الش�حنة على الكرة  Bنصف الشحنة على
الكرة  Aتما ًما .اقترح طريقة تطبقها لتصبح شحنة الكرة
 Bمساوية لثلث شحنة الكرة .A
بعد �شحن الكرتين  Aو Bب�شحنتين مت�ساويتين اجعل الكرة
 Bتالم���س كرتين �أخريين غير م�ش��حونتين ومماثلتين لها
في الحجم ،وتالم�س كل منها الأخرى�.ستتوزّع الآن �شحنة
الكرة Bبالت�ساوي على الكرات الثالث ،بحيث تحمل كل منها
ثلث ال�شحنة الكلية.
3838قاس كولوم انحراف الكرة  Aعندما كان للكرتين  AوB

الشحنة نفسها ،وتبعد إحداهما عن األخر مسافة مقدارها
 .rثم جعل شحنة الكرة  Bتساوي ثلث شحنة الكرة .A
كم يجب أن تكون المسافة الجديدة بين الكرتين بحيث
تنحرف الكرة  Aبمقدار مسا ٍو النحرافها السابق؟
لنح�ص��ل على القوة نف�س��ها بثلث مقدار ال�ش��حنة الأ�صلية
__ = r 2
يجب تقليل الم�س��افة بين ال�شحنتين بحيث تكون    31
�أو ت�ساوي  0.58مرة �ضعف الم�سافة االبتدائية بينهما.

3939يؤثر جسمان مشحونان أحدهما في اآلخر بقوة مقدارها
عين أحدهما من اآلخر.
 0.145 Nعندما كانا على ُبعد ُم ّ
ف�إذا ُق ُّرب أحدهما إلى اآلخر بحيث أصبحت المس�افة
بينهما ُربع المس�افة السابقة فما مقدار القوة المؤثرة في
كل منهما؟
1
__  ∝ F1

r2

16
16
1
___
___
_____ ∝ F2
  r   2    =  r 2   , F2 ∝  r 2
__
  
) (

�صغيرا�  .أما �شعورنا بكبر
الإتجاهي لها ،والذي يكون عادة
ً
قوة الجاذبية الأر�ضية فيعود �إلى كبر كتلة الأر�ض.

�إتقان حل الم�س�أل

 1-2القوة الكهربائية
(�صفحة )31-32

4141شحنتان كهربائيتان qA ،و ،qBتفصل بينهما مسافة  ،rويؤثر
كل منهما في اآلخر بقوة مقدارها  .Fح ّلل قانون كولوم،
وحدد القوة الجديدة التي تنتج تحت الظروف التالية:
ّ
.a

.b

aمضاعفة الشحنة  qAمرتين.
، 2qAت�صبح القوة اجلديدة = 2F

bتقليل الشحنتان  qAو  qBإلى النصف.

    __1qو   ،  __1  qت�صبح القوة اجلديدة )__1)(__ 1)F =  __ 1 F
A

.c

.d

2

B

4

2

cمضاعفة  rثالث مرات
1
 3rفت�صبح القوة اجلديدة =  F =   F
___
(3)2 9

__

dتقليل  rإلى النصف

   __1rفت�صبح القوة اجلديدة =    F = 4F
____
2
)(__ 1
2

.e

2 2

2

eمضاعفة  qAثالث مرات و rمرتين
____(
3)F
 3qAو 2rفت�صبح القوة اجلديدة = = __ 43F
2
)(2

4242البرق
إلى األرض فما عدد اإللكترونات المنقولة؟
� 1إلكرتون
�إلكرتون  ) = 1.6×1020
_____________  ()(-25 C
  
-19
إذا نقلت صاعقة برق قوية ش�حنة مقدارها 25 C

C

-1.60×10

4

�أي �أن القوة الناتجة �أكبر من القوة الأ�صلية بـ ِ  16مرة.

جدا عند مقارنتها
4040القوى الكهربائية بين الشحنات كبيرة ًّ
بق�وى الجاذبية بينها ،ومع ذلك ال نش�عر ع�ادة بالقوى
الكهربائي�ة بينن�ا وبين المحيط من حولنا ،إال أننا نش�عر
فسر ذلك.
بتأثيرات قوى الجاذبية مع األرضّ .
قوى الجاذبية قوى جذب فقط� .أما القوى الكهربائية فهي
�إما قوى جذب �أو قوى تنافر ،ويكون �شعورنا فقط بالمجموع
10

دليل حلول امل�سائل

الفيزياء

تابع الف�صل

1

4343الذرات إذا كانت المسافة بين إلكترونين في ذرة  ، 1.5×10-10 mفما مقدار القوة الكهربائية بينهما؟

9
-19
KqAqB
(9.0×10
N·m2/C2)(1.60×10-19 C)(1.60×10
)C
_____________________________________________
  
______  = F
     =  
     
   
 
r2
(1.5×10-10 m)2

تنافر= 1.0×10-8 N  ،

4444شحنتان كهربائيتان مقدار كل منهما  ،2.5×10-5 Cوالمسافة بينهما  .15 cmأوجد القوة التي تؤثر في كل منهما؟

9
KqAqB (9.0×10
)N·m2/C2)(2.5×10-5 C)(2.5×10-5 C
______  = F
_________________________________________   = 
    
   
 
2
r
(1.5×10-1 m)2

ويتجه كل من القوتني نحو ال�شحنة الأخرى = 2.5×102  N،

4545إذا كانت القوة التي تؤثر في كل من الشحنتين  +8×10-5 Cو  +3×10-5 Cتساوي  2.4×102 Nفاحسب مقدار المسافة بينهما.
KqAqB
______  = F
 
r2

_________________________________________ ______
Kq q
)(9.0×109 N·m2/C2)(8.0×10-5 C)(3.0×10-5 C
______
_________________________________________   =   r = √  A B
    
    
     
2
F
2.4×10 N

√

= 0.30 m

4646إذا أثرت شحنتان موجبتان متماثلتان كل منهما في األخرى بقوة تنافر مقدارها  ،6.4×10-9 Nعندما كانت إحداهما تبعد عن
األخرى مسافة  ،3.8×10-10 mفاحسب مقدار شحنة كل منهما.
____ KqAqB
Kq2
______  = F
  = 

r2
r2

__________________________ ____
(6.4×10-9 N)(3.8×10-10 m)2
__________________________  = Fr 2
____  √ = q
 
   
   
  
	 
K
9.0×109 N·m2/C2

√

= 3.2×10-19 C

الفيزياء
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تابع الف�صل

1

4747تُس�حب ش�حنة موجبة مقدارها  +3.0 μ Cبشحنتين س�البتين ،كما هو موضح في الشكل  .1-14فإذا كانت إحدى الشحنتين
السالبتين  -2.0μ Cتبعد مسافة  0.05 mإلى الغرب ،وتبعد الشحنة األخرى  -4.0 μ Cمسافة  0.030 mإلى الشرق فما مقدار
واتجاه القوة المحصلة المؤثرة في الشحنة الموجبة؟
-4.0 µC
+3.0 µC
-

-2.0 µC

+
0.030 m

0.050 m

∎ ∎ال�شكل 1-14

)(9.0×109 N·m2/C2)(3.0×10-6 C)(2.0×10-6 C
__________________________________________  = F1
    
	 
   
(0.050 m)2

C20-16A-845813-A
Final

نحو الغرب(الي�سار) = 22 N  ،

)(9.0×109 N·m2/C2)(3.0×10-6 C)(4.0×10-6 C
_________________________________________   = F2
    
    
(0.030 m)2
نحو ال�شرق (اليمني) = 120 N ،
)= F2 - F1 = (120 N) - (22 Nاملح�صلة F

نحو ال�شرق= 98 N،

4848يوضح الشكل  1-15كرتين مشحونتين بشحنتين موجبتين ،شحنة إحداهما تساوي ثالث أضعاف شحنة األخرى ،والمسافة
بين مركزيهما  .16 cmإذا كانت القوة المتبادلة بينهما  0.28 Nفما مقدار الشحنة على كل منهما؟
3q

q

+

+
16 cm

∎ ∎ال�شكل 1-15
_______ KqAqB
Kq 3q
______  = F
	  =   A2 A
r2
r

C20-17A-845813-A
____________________
____
Final
2
)(0.28 N)(0.16 m
____________________   =___
-7
qA = √ Fr
 
  
  
  
  
=
5.2×10
C
3K
)3(9.0×109 N·m2/C2

√

2

qB = 3qA = 1.5×10-6 C

12
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الفيزياء

تابع الف�صل

1

4949الش�حنة على عملة نقدية ما مقدار الش�حنة المقيس�ة بالكولوم لإللكترونات الموجودة في قطعة نقدية مصنوعة من النيكل؟
استخدم الطريقة التالية لتجد اإلجابة:
.a

aاوجد عدد الذرات في قطعة النقد إذا كانت كتلة هذه القطعة  5 gو 75%منها نحاس ،أما الـ  25%المتبقية منها فمن النيكل،
لذا تكون كتلة كل مول من ذرات العملة .62 g
)(5 g
_____
قطع العملة تكافئ  ،مول   = 0.08
)(62 g

   

لذا؛ يكون عدد الذرات يف قطعة العملة النقدية ي�ساوي :ذرة (0.08)(6.02×1023) = 5×1022

.b

علما أن متوسط عدد اإللكترونات لكل ذرة يساوي .28.75
bأوجد عدد اإللكترونات في قطعة النقدً ،

.c

cأوجد شحنة اإللكترونات بالكولوم.

�إلكرتون  ) = 1×1024ذرة � /إلكرتون  )(28.75ذرة (5×1022

� ) = 2×106 Cإلكرتون �)(1×1024إلكرتون  /كولوم (1.6×10-19

مراجعة عامة
�صفحة 32

5050إذا ال َم َست كرة فلزية صغيرة شحنتها  1.2×10-5 Cكرة مماثلة متعادلة ،ثم ُوضعت على ُبعد  0.15 mمنها فما القوة الكهربائية
بين الكرتين؟
ت�صبح �شحنة كل من الكرتين مت�ساوية بعد المالم�سة وت�ساوي   .6.0×10- C
6

qAqB
)(6.0×10-6 C)(6.0×10-6 C
____F = K
________________________  ) = (9.0×109 N·m2/C2
   
    
2
r
(0.15 m)2

= 14 N

5151الذرات ما القوة الكهربائية بين إلكترون وبروتون يبعد أحدهما عن اآلخر 5.3×10-11 m؟ هذه المسافة تساوي نصف القطر
التقريبي لذرة الهيدروجين.
qAqB
____F = K
  
r2

)(1.60×10-19 C)(1.60×10-19 C
___________________________   )= (9.0×109 N·m2/ C2
   
  
 
(5.3×10-11 m)2
= 8.2×10-8 N

5252تؤثر قوة مقدارها  0.36 Nفي كرة صغيرة شحنتها  ،2.4 μ Cوذلك عند وضعها على ُبعد  5.5 cmمن مركز كرة ثانية مشحونة
بشحنة غير معروفة .ما مقدار شحنة الكرة الثانية؟
qAqB
____F = K
 
r2

(0.36 N)(5.5×10-2 m)2
______________________________  =   Fr 2
____  = qB
   
     = 5.0×10-8 C
KqA
)(9.0×109 N·m2/C2)(2.4×10-6 C

الفيزياء

دليل حلول امل�سائ ل
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تابع الف�صل

1

5353كرتان متماثلتان مشحونتان ،المسافة بين مركزيهما  .12 cmفإذا كانت القوة الكهربائية بينهما  ،0.28 Nفما شحنة كل كرة؟
qAqB
____F = K
  
r2

   لكن qA = qB،

______________________
___
2
 (0.28 N)(1.2× 10-2m)2
Fr
____√ = q
______________________    =  

   
   
  

)(9.0×109 N·m2/C2

√

K

= 6.7×10-7 C

5454في التجربة المستخدم فيها جهاز كولوم ،يبعد مركز كرة شحنتها  3.6×10-8 Cمسافة  1.4 cmعن مركز كرة ثانية غير معلومة
الشحنة .فإذا كانت القوة بين الكرتين ، 2.7×10-2 Nفما شحنة الكرة الثانية؟
qq

_______________________________
(2.7×10-2 N)(1.4×10-2 m)2
_______________________________

   
    
)(9.0×109 N·m2/C2)(3.6×10-8 C

A B
____F = K
  
r2

√

   =   Fr
____  = qB
KqA
2

= 1.6×10-8 C

5555إذا كانت القوة بين بروتون وإلكترون  ،3.5×10-10 Nفما المسافة بين الجسيمين؟

qAqB
____F = K
 
r2
_______
q qB
_____ r =  K
	   A 2
  F
_____________________________________________
)(1.60×10-19 C)(1.6×10-19 C
2
=  ( 9.0×109  N·m
     
___________________________  )/C2
   
   8.1×10-10 m
=  
3.5×10-10 N

√

التفكري الناقد

√

�صفحة30

5656تطبيق المفاهيم احسب نسبة القوة الكهربائية إلى قوة الجاذبية بين اإللكترون والبروتون في ذرة الهيدروجين.

qeqp
____K
 
Kqeqp
F
_______  =   r2
________  =  	 __e
  memp Gm m
Fg
e
p
______  G
 
r2
  (9.0×109 N·m2/  C2)(1.60×10-19 C)2
     
    
 
_________________________________________________   =
)(6.67×10-11 N·m2/kg2)(9.11×10-31 kg)(1.67×10-27 kg

= 2.3×1039

5757ح ّلل واس�تنتج وضعت الكرة  Aالتي تحمل ش�حنة مقدارها  +64 μCعند نقطة األصل ،ووضعت كرة ثانية  Bتحمل ش�حنة
مقدارها  -16 μCعند النقطة  +1.00 mعلى محور .xأجب عن األسئلة التالية:
.a

صفرا؟
aأين يجب وضع كرة ثالثة  Cشحنتها  +12 μ Cبحيث تكون القوة المحصلة المؤثرة فيها ً

qAqC
qBqC
_____  FAC = K
_____   = K
 = FBC
2
rAC
rBC2

rAC2 = 4rBC2,  rAC = 2rBC

�أو

= 64rBC2

2
AC

q
qB
____
____  =   A
 , 16r
rBC2

rAC2

مثلي بعدها عن الكرة الثانية.
لذا يجب و�ضع الكرة الثالثة  Cعند النقطة  + 2.00 mعلى حمور ، xفتكون بعيدة عن الكرة الأوىل ّ
.b
14

صفرا؟
bإذا كانت شحنة الكرة الثالثة  Cتساوي  +6 μ Cفأين يجب وضعها على أن تبقى محصلة القوى المؤثرة فيها
ً

دليل حلول امل�سائل

الفيزياء

تابع الف�صل

1

ال�شحنة الثالثة ُ qcتخت�صر من املعادلة ،لذا ف�إن مقدارها ونوعها ال ي�ؤثر.
صفرا؟
cإذا كانت شحنة الكرة الثالثة  ،-12 μ Cفأين يجب وضعها على أن تبقى محصلة القوى المؤثرة فيها ً
كما يف الفرع  ، bيكون مقدار �شحنة الكرة الثالثة  qcونوعها ال ي�ؤثر.

.c

5858وضعت ثالث كرات مشحونة ،كما هو موضح في الشكل  .1-16أوجد القوة المحصلة المؤثرة في الكرة .B
-8.2 µC
+x

B

+y

+4.5 µC

A
+

4.0 cm

3.0 cm
+ +6.0 µC
C

∎ ∎ ال�شكل 1-16
 Aعلى F1 = FB
9
-6
KqAqB (9.0×10
N·m2/C2)(4.5×10
)C)(-8.2×10-6 C
C20-13A-845813-A
___________________________________________
______  =
  = 
    
 
   
r2
(0.040 m)2
Final

نحو الي�سار= -208 N = 208 N,

______________________

√(0.040m)2 + (0.030
  
m)2 = 0.050 m

الم�سافة بين ال�شحنتين الأخرتين هي:

________(θ1 = tan-1
 0.030 m ) = 37°
0.040 m

�أي تميل القوة Cعلى  FBعلى محور  xالموجب ˚� 217أو تميل �إلى  �أ�سفل محور  xال�سالب  . 37°
 Cعلى F2 = FB
q q
)(9.0×109 N·m2 C)(-8.2×10-6 C)(6.0×10-6 C
_____ = K
__________________________________________   =  C 2 B
    
     
r
(0.050 m)2

˚=-177 N = 177 N ، 217
�أي تميل بزاوية مع محور  xالموجب ت�ساوي (˚)37˚ +  180

مركبات القوة  F2هي:
ويتجه نحو الي�سارF2x = F2 cos θ = (177 N)(cos 217°) = -142 N = 142 N ،
ويتجه نحو الأ�سفلF2y = F2 sin θ = (177 N)(sin 217°) = -106 N = 106 N ،

الفيزياء
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تابع الف�صل

1

مركبات القوة المح�صلة هي:

نحو الي�سار = -208 N - 142 N = -350 N = 350 N،

 xاملح�صلة

F

وتتجه نحو ا لأ�سفل y = 106 ،املح�صلة F

__________________

=   √(350 N)2 + (106املح�صلة F
  
N)2 = 366 N ≃ 3.7×102 N

______(θ2 = tan-1
 106 N ) = 17°
350 N
�أي تميل بزاوية � 17°أ�سفل محور  xال�سالب   

�أي متيل بزاوية  197°مع حمور  xاملوجب= 3.7×10 N   ،املح�صلة F
2

5959يوضـح الشكل  1-17كـرتي بيلسان ،كـتلة كل منهما  ،1.0 gوشحنتاهما متساويتان ،إحداهما مع ّلقة بخيط عازل ،واألخرى
قريبة منها ومثبتة على حامل عازل ،والبعد بين مركزيهما  .3.0 cmفإذا اتزنت الكرة المع ّلقة عندما ّ
شكل الخيط العازل الذي
يحملها زاوية مقدارها  30.0°مع الرأسي فاحسب كلاًّ مما يأتي:
˚30.0

FE
3.0 cm

∎ ∎ ال�شكل 1-17
.a

 Fg aالمؤثرة في الكرة المع ّلقة.

.b

 FE bالمؤثرة في الكرة المع ّلقة.

.c

cالشحنة عى كل من الكرتين

2
Fg = mg = (1.0×10-3 kg)(9.80 m/sC20-14A-845813-A
) = 9.8×10-3 N

Final

F
 tan 30.0° =  ___E
Fg
FE = mg tan 30.0°

)= (1.0×10-3 kg)(9.80 m/s2)(tan 30.0°
= 5.7×10-3 N

KqAqB Kq
______  = F
____  = 

r2
r2
2

_________________________
__
)(5.7×10-3 N)(3.0×10-2 m2
Fr
___
_________________________    =   √ = q
   
   
  
  = 2.4×10-8 C
9
2
2
K
) (9.0×10 N·m /C
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الفيزياء

تابع الف�صل

1

6060وضعت ش�حنتان نقطيتان س�اكنتان q Aو q Bبالقرب من ش�حنة اختبار موجبة ،q T،مقدارها  .+7.2 μ Cفإذا كانت الش�حنة
األولى q Aموجبة وتس�اوي  3.6 μ Cوتقع على ُبعد  2.5 cmمن ش�حنة االختبار q Tعند زاوية  ،35°وكانت الش�حنة q Bسالبة
ومقدارها  -6.6 μ Cوتقع على ُبعد  6.8 cmمن شحنة االختبار عند زاوية :125°
فحدد مقدار كل قوة من القوتين اللتين تؤثران في شحنة االختبار.q
ّ a

.a

T

9
qTqA (9.0×10
)N·m2/C2)(7.2×10-6 C)(3.6×10-6 C
__________________________________________
____FA = K
  = 
    
     
r2
(0.025 m)2

) وتتجه نحو ال�شحنة = 3.7×102 N, (qT
9
KqTqB (9.0×10
)N·m2/C2)(7.2×10-6 C)(6.6×10-6 C
__________________________________________
______  = FB

  =
    
     
r2
(0.068 m)2

) وتتجه بعيدً ا عن ال�شحنة
.b

bارسم ّ
مخطط القوة.

.c

حدد بالرسم القوة المحصلة المؤثرة في شحنة االختبار.q T
ّ c

qA

= 92 N,  (qT

+
3.7×102 N
qB

FA

-

˚125
FB

˚35

+

92 N

qT

˚21
˚35

Fá∏°üëŸG = 3.8×102 N

FA = 3.7×102 N
FB = 92 N

الكتابة يف الفيزياء
�صفحة 31

6161تاريخ العلم ابحث في األجهزة المختلفة التي كانت تستخدم في القرنين السابع عشر والثامن عشر في دراسة الكهرباء الساكنة.
قد تتطرق مثلاً إلى قارورة ليدن وآلة ويمشورست .ناقش كيف تم بناؤهما ،ومبدأ عمل كل منهما.

�س��تختلف الإجابات ،ولكن  يجب �أن تت�ض��من المعلومات التالية  :اخترعت قارورة ليدن في منت�صف �أربعينيات القرن الثامن ع�شر،
وكانت �أول مكثف يتم ا�ستخدامه .وقد ا�ستخدمت خالل القرنين الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر لتخزين ال�شحنات الكهربائية المتعلقة
بالتجارب والعرو�ض� .أما �آلة ويم�ش��ورت فقد ا�س��تخدمت في القرن التا�سع ع�ش��ر وبداية القرن الع�شرين لتوليد وتفريغ ال�شحنات
الكهربائية ال�ساكنة .وا�س ُتبدل بها مولد فان دي جراف في القرن الع�شرين.

الفيزياء

دليل حلول امل�سائ ل
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تابع الف�صل

1

6262هناك قوى بين جزيئات الماء تؤدي إلى أن يكون الماء أكبر كثافة عندما يكون سائلاً بين  0 °Cو 4 °Cمقارنة بحالته عندما يكون
صلبا عند  .0 °Cهذه القوى في طبيعتها ما هي إال قوى كهروسكونية .ابحث في القوى الكهروسكونية بين الجزيئات ،ومنها
ً
قوى فان درفال وقوى االستقطابِ ،
وصف أثرها في المادة.
�س��تختلف الإجابات ،ولكن يجب �أن ي�ص��ف الطالب التفاعل بين ال�شحنات الموجبة وال�س��البة على الم�ستوى الجزيئي .وعليهم �أن
يالحظوا �أن �ش��دة هذه القوى هي الم�س���ؤولة عن االختالفات في درجتي االن�ص��هار والغليان ،وعن خ�صو�صية تمدّ د الماء بين 0 °C
و .4 °C

مراجعة تراكمية
�صفحة31

6363إذا أثرت شحنتان  2.0×10-5 Cو 8.0×10-6 Cإحداهما في األخرى بقوة مقدارها  9.0 Nفاحسب مقدار البعد بينهما.
)(qA qB
_______  F =K
 ,
r2

�أي �أن:

_______
Kq q
_______√   = r
  A  B
F
____________________________________________
9
(9.0×10
)  N.m2/C2 )(2.0×10-5  C)(8.0×10-6  C
____________________________________________  √ =
    
    
 
   
9.0 N

	

= 0.40 m

م�س�ألة التحفيز
�صفحة 23

يبني الشكل املجاور كرتني هلام الكتلة نفسها ،mوشحنة كل منهام  ،q+والبعد بني مركزهيام . r
r
m = á∏àµdG
q = áæë°ûdG

m = á∏àµdG
q = áæë°ûdG

.1

تعبي�را للش�حنة  qالتي يجب أن تكون عل�ى كلتا الكرتين لكي تكونا في حالة اتزان .هذا يعن�ي أن هناك اتزانًا بين قوتي
1اش�تق
ً
التجاذب والتنافر.
C20-11A-845813-A
قوة التجاذب بين الكرتين  هي قوة الجاذبية  ،في حين قوة التنافر هي
قوة كهربائية  ،لذا فيعبر عنهما بالت�ساوي:
Final

qAqB
mm
______ Fg = G
____   A 2 B = K
 = Fe
r2
r

�شحنة كل من الكرتين وكتلتهما مت�ساوية ،و ُتخت�صر الم�سافة من التعبير الريا�ضي لذا؛
Gm2 = kq2, and

__

__ q = m
  G
K

_____________________ √

√

)(6.67×10-11 N·m2/kg2
_____________________   	 = m
  
  
  
 
)(9.0×109 N·m2/C2
= (8.61×10-11 C/kg)m

18
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الفيزياء

تابع الف�صل
.2

.3

1

وضح ذلك.
حددتها في المسألة السابقة؟ ّ
2إذا تضاعفت المسافة بين الكرتين فكيف يؤثر هذا في قيمة الشحنة  qالتي ّ
الم�س��افة بين الكرتين ال ت�ؤثر على مقدار ال�ش��حنة  qعلى كل من الكرتين لأن؛ كل من القوتين يتنا�س��ب عك�س�� ًّيا مع مربع الم�سافة
بين الكرتين ،والم�سافة ُتخت�صر من التعبير الريا�ضي.
فحدد قيمة الش�حنة التي ينبغي أن تك�ون موجودة على كل منهما للحفاظ على حالة
3إذا كان�ت كتل�ة كل من الكرتين ّ 1.50 kg
االتزان.
)q = (8.61×10-11 C/kg)(1.50 kg

= 1.29×10-10 C

الفيزياء
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