
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/ae/14                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر المتقدم في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/ae/14physics                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                      

              

                  https://almanahj.com/ae/14physics1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/ae/grade14                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/UAElinks_bot                                  
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" املجاالت الكهربائية"  5الوحدة   

𝑬 شدة املجال الكهربائي = 𝑭𝒐𝒏 �́��́�  

 فرق الجهد الكهربائي :

∆𝒗 =  𝑾على �́��́�  

 

𝒗∆ فرق الجهد الكهربائي في مجال ثابت :  = 𝑬𝒅 

 

𝒆 حساب الشحنة : =            𝒒 =          
 

𝑪 السعة :  = 𝒒∆𝒗 

 

شدة املجال الكهربائي تساوي القوة في 
شحنة االختبار املوجبة مقسومة على 

 مقدار كمية شحنة االختبار .

فرق الجهد الكهربائي هو نسبة الشغل 
االزم لتحريك شحنة الى مقدار تلك 

 الشحنة .

بين موقعين في فرق الجهد الكهربائي 
مجال كهربائي منظم يساوي حاصل 

ضرب شدة املجال الكهربائي في املسافة 
.بين موقعين املوازيه التجاه املجال   

السعة هي مثدار صافي الشحنة على 
واحد من اسطح املكثف الى فرق الجهد 

 عبر االسطح .



 

  

" الكهرباء الساكنة " 4الوحدة   

 قانون كولوم

القوة الكهربائية .هو قانون يقيس   

 القوة املوجودة بين كرتين مشحونتين تعتمد على املسافة بينهما .

يتناسب مقدار القوة املوجودة بين الشحنة النقطية         والشحنة النقطية         ، املفصول بينهما 
ا .بمسافة         ، طرديًا مع حاصل ضرب مقدار الشحنتين وعكسيًا مع مربع املسافة بينهم  𝑭∞ 𝒒𝑨𝒒𝑩𝒓𝟐  

 ثابت قانون كولوم : 

𝑲 = 𝟗 × 𝟏𝟎𝟗      𝑵/𝒎𝟐𝑪  

.𝟔 يساوي الكولوم الواحد :  𝟐𝟒 × 𝟏𝟎𝟏𝟖
 

 قانون كولوم :

 القوة املوجودة بين الشحنتين تساوي الثابت مضروبًا في حاصل الشحنتين ، مقسومًا على مربع  املسافة بينهم.

 الرمز الوحدة

N F 

Cكولوم 𝑞𝐴 
C كولوم 𝑞𝐵 
m متر    r 𝑛. 𝑚2𝑐2  

k 

 



 أساسيات الضوء

 

 

 

 

 

  



 

  

 خصائص الصوت والكشف عنه 

 

: تأثير دوبلر +   

 

 

 

 الفيزياء واملوسيقى 

 

:  طول انبوب مغلق الطرف وطوله املوجي+  

 

 

𝑓𝑑 = 𝑓𝑠 𝑣 − 𝑣𝑑𝑣 − 𝑣𝑠  

𝐿𝐵 − 𝐿𝐴 = 12 𝛿 

يساوي التردد الذي يسمعه مراقب معين السرعة املتجهة 
للمراقب بالنسبة الى السرعة للموجة مقسومة على السرعة 
للمصدر بالنبسة الى السرعة للموجة واملقدار كله مضروبًا في 

 تردد املوجة 

طول العمود الثاني مطروح من طول العمود األول يساوي 
 نصف طول املوجة 



 

 الحركة الدورية

 

: قانون هوك+   

 

 

  + طاقة الوضع املرونية في الزنبرك :

 

 

 + الزمن الدوري للبندول :

 

 

 خصائص املوجات

 

 +تردد املوجة : 

 

 طول املوجة :

 

 + السرعه :

F=-k x 

القوة املؤثرة في زنبرك = حاصل ضرب ثابت الزنبرك في 
 استطالته أو انضغاطه مع موضع اتزانه 

𝑷𝑬املرونية = 𝟏𝟐 𝒌𝒙𝟐 

طاقة الوضع املرونية في الزنبرك تساوي نصف حاصل 
 ضرب ثابت الزنبرك في مربع االزاحة 

في  3.14×2يساوي الزمن الدوري للبندول حاصل ضرب 
الجذر التربيعي لطول البندول مقسومًا على عجلة 

𝑻 الجاذبية األرضية  = 𝟐𝝅√ 𝒍𝒈 

𝑭 = 𝟏𝑻 

𝜹 = 𝒗𝑭 

𝒗 = ∆𝒅∆𝒕  

 يساوي تردد املوجة مقلوب الزمن الدوري

يساوي طول املوجة ناتج قسمة السرعة على 
 التردد

تساوي السرعة ناتج قسمة زمن معين على 
 الفترة الزمنية 


