
 

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 الثاني عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/15                   

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

https://almanahj.com/ae/15physics                   

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

https://almanahj.com/ae/15physics1     

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

https://almanahj.com/ae/grade15                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس رامي عبد الفتاح اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 بسم اهلل الرمحو الرحيم
 ىل كن وَ ٖعظق عمي الفٗزٖاء إأخى املعمي ٔأبٍائى الطمبة ٔالطالبات 

ا العىن سائاًل املٕىل سبحاٌْ ٔتعاىل أُ ٍٖفعٍا رٖشسٌى أُ أضع بني أٖدٖكي ِ
 ٍا كمْ خالصًا لٕجّْ الكسٖي مٔاآلخسة ٔأُ جيعن عىٔإٖاكي بْ يف الدٌٗا 

ٔاعمي أخى الطالب ٔأختى الطالبة أُ عمي الفٗزٖاء وَ أِي العمًٕ اليت قاوت 
عمّٗا احلضازة البظسٖة يف العصس احلدٖح ٔذلك بدء وَ تصٕز طٕوشُٕ لمرزة 

ٔاكتظافْ االلكرتُٔ وسٔزًا بسذزفٕزد ثي طسٔدجنس ٔبٕز ٔتصٕزٓ لمرزة وسٔز 
ٔعمي االلكرتٌٔٗات ٔصٕاًل لتكٍٕلٕجٗا الٍإٌ  يبٍشبٗة اٍٖظتني ٔوٗكاٌٗكا الك

ٔعمي الفضاء بداٖة وَ البرئٌى ٔاحلشَ ابَ اهلٗجي وسٔزًا جبالٗمٕٗ ٔتمشكٕبْ 
الظّري أٔه ٌافرة لمفضاء وسٔزًا باألقىاز الصٍاعٗة ثي وكٕك الفضاء ِرا ٔغريٓ 

 َ سائس عمًٕ الدٌٗا عمى غريٓ وٖبني ودى فضن عمي الفٗزٖاء 
ٔلرلك اِتي أخى الطالب أُ تدزض الفٗزٖاء كعمي ٔلٗص كىادة لتحصٗن 

الدزجات فقط فمي ال ٖكُٕ امسك وَ تمك األعالً الرَٖ خدوٕا البظسٖة 
لرلك اضع بني أٖدٖكي جزء ضئٗن وَ جمّٕد تمك العظىاء ٔقد زاعٗت فْٗ 
البشاطة ٔالدقة ٔالتبشٗط ٔكتابة العدٖد وَ األوجمة ٔاألسئمة عمى قدز 

 اهلل أُ تٍاه إعجابكي وتىًٍٗا لكي الٍجاح ٔالتٕفٗق ...أسأه ٔاستطاعتى 

 احل الدعاء ولعائلتى اوال تهسونى مو ص
   ولكل مدرس علمهى حرفًا 

 املالزم ال تباع توزع جمانًا
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 ** املكثفـــــــــــــــات** 
 : الطع٘ اللَسبأٜ٘

 مايالر(عازلة مادة بينيما موصمة مادة مف  )لوحيف ( منفصميف موصميف مف يتكوف   :امللجـ( 

 والمستوي  واالسطواني الكروي   :أىْاع امللجؿات 

 اؿ منيا كل مساحة متوازييف موصميف لوحيف مف يتكوف  : املطتْٖ ملجـA  المساحة ( 

 نفس يحمل لوح كل بحيث المكثف ويشحف d ىي الموحيف بيف الرأسية والمسافة  )بينيما المشتركة

 .باالشارة تخالفيا ولكف الشحنة مقدار

 يكوف  لذلؾ  )االنحدار شديد(  منتظـ كيربائي مجاؿ الموحيف بيف ينشأ 

 .خارجيما عف بكثير اكبر الموحيف بيف المجاؿ

 بخطوط المستوي  المكثف عف الناتج الكيربائي الجيد تمثيل يمكف 

  a شكل لمجيد كنتورية

 الشكل في b لمجيد الكنتورية الخطوط الى الكيربائي المجاؿ خطوط اضيفت   

 الشكل  فيC المستوى  عمى النقاط المجاؿ يمثل xy الموحيف بيف المنتظـ المجاؿ عمى تدؿ واالسيـ.  

 

 : C للنلجـ اللَسبأٜ٘ الطع٘

 الموحيف عمى. الشحنة كمية مع طرديا   الموحيف بيف     الجيد فرؽ  يتناسب  

 او المكثف شحنة عمى تعتمد وال الواحد لممكثف ثابتة وىي الكيربائية السعة يسمى التناسب ثابت 

|    بالعالقة الكيربائي السعة تعطة جيده  والفاراد(  F) الفاراد  الكيربائية السعة قياس وحدة |   

 لمسعة كبير مقدار
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 الدّاٜس اللَسبأٜ٘ للنلجؿات : 
 ملْىات الداٜسٗ اللَسبأٜ٘ البطٔط٘ : 

  مف البسيطة الكيربائية الدائرة تتكوف  : 

   الطاقة ومصدر الدائرة عناصر بيف تصل موصمة اخرى  مسارات اي او - بسيطة توصيل اسالؾ (1

) تيار  AC طاقة مصدر( أو DC مستمر تيار) بطاريات لمطاقة مصدر اي:  طاقة مصدر (2
 متناوب (

 ... مقاومة مكثف مثل الدائرة عناصر (3

 .الْحدٗ ٍرِ يف املطتددم٘ الداٜسٗ عياصس زمْش

 
 
 
 

 
 شخً امللجـ ّتؿسٓػُ : 

 :امللجـ شخً

 الشكل مف a بالنقطة المفتاح توصيل لمشحف ثابت جيد فرؽ  ذو طاقة بمصدر المكثف توصيل (1

 المجاور

 رلممصد الجيد فرؽ  مع لممكثف الجيد فرؽ  يتساوى  اف الى المكثف الى الشحنات تتدفق (2

 وبفرؽ  بشحنتو يحتفع فإنو المصدر عف المكثف فصل اذا (3

  . الجيد

 :امللجـ تؿسٓؼ

 مف بعنصر توصيمو ويتـ المصدر عف يفصل المكثف لتفريغ (1

 الشكل مف b بالنقطة المفتاح توصيل المكثف لتفريغ الدائرة

 المجاور

  المكثف شحنة يتبدد اف الى العنصر عبر آلخر لوح مف الشحنات تتدفق (2

 ))شخيتُ مً امللجـ تؿسٓؼ مت  ((الصفر الى الموحيف بيف الجيد فرؽ  ينخفض (3
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 امللجـ متْاشٚ اللْحني ّاليْاع األخسٚ مً امللجؿات : 

 املطتْٚ : متْاشٚ اللْحني :  امللجـ :أّاًل

  بالفراغ موضوعيف متوازييف فمزييف لوحيف مف يتكوف 

 اآلخر عمى وموجبة احدىما عمى سالبة شحنة توضع 

 .باالشارة ومختمفتيف بالمقدار متساويتيف

 تكوف  بحيث بعضيما مف جدا قريبف الموحيف d  صغيرة جدا  وA  كبيرة 

 الموحيف حيز خارج الصغير الكيربائي المجاؿ عف التغاضي يتـ. 

 الموحيف  بيف الكيربائي المجاؿE الموحيف عمى متعامد دائما ويكوف  ثابت منتظـ.      

  :املطتْٖ للنلجـ اللَسبأٜ٘ الطع٘

 فإف التكامل حساب مف:    |    |             وبالتالى فإن          

 لوحيو بيف العازلة والمادة اليندسية ابعاده عمى تعتمد المكثف سعة اف نالحع السابقة العالقة مف

 ثاىًٔا : امللجـ االضطْاىٙ : 

  المركز متحدتي موصمتيف اسطوانتيف مف يتكوف 

 .فراغ بينيما ويوجد بالمحور

 الداخمي نةااالسطو  قطر نصف r1 قطر ونصف 

 مف كل وطوؿ r2 الخارجي االسطوانة

  L االسطوانتيف

 السالبة الشحنة تحمل الخارجية االسطوانة  (-q ) السالبة الشحنة تحمل الداخمية االسطوانة (+q) 

 فإف التكامل حساب مف  :األسطواني لممكثف الكيربائية السعة:    |    |                           وبالتالى فإن                       
 االسطوانتيف بيف العازلة والمادة فقط اليندسية ابعاده عمى االسطواني المكثف سعة يعتمد. 
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 ثالجًا : امللجـ اللسّٚ : 

  مف جسميف كروييف موصميف متحدى المركز  يتكوف

 r2 , r1ولديو نصفى قطر 

  الموجب الشحنة يحمل الداخمي الكروي  الجسـ (+q) 

 (q-) السالبة الشحنة يحمل الخارجي الكروي  والجسـ

 والداخمي الخارجي الجسميف سطح مف كل عمى الكيربائي المجاؿ يتعامد. 

 أو                      :فإف التكامل حساب مف :الكروي  لممكثف الكيربائية السعة                            
 الكروييف الجسميف بيف العازلة والمادة فقط اليندسية ابعاده عمى الكروي  المكثف سعة يعتمد. 

 :)املؿسد  (اللسّٖ للنْصل اللَسبأٜ٘ الطع٘

 نيائي بشكل بعيد الخارجي الكروي  الموصل اف باعتبار مفرد كروي  موص سعة عمى الحصوؿ يمكف 

             حيث 

 اللَسبأٜ٘ :امللجؿات يف الدّاٜس 

 بطرؽ  الكيربائية بالدوائر المكثفات توصيل يتـ 

 توصيا لعممية اساسيتيف طريقتي وىناؾ ، مختمفة

 :المكثفات

 .التْاشٖ علٙ املتضل٘ امللجؿات :أّاًل

 البطارية قطب بنفس المكثفات جميع مف لوح كل يتصل 

  البطارية جيد ويساوي  متساوي  لممكثفات الكيربائية الجيد فرؽ                           

 سعاتيا بنسبة المكثفات كل عمى تتوزع لممكثفات الكمية الشحنة                   

                                                                وبالتالي فإف : 

 التوازي  عمى متصمة مكثفات لمجموعة المكافئة الكيربائية السعة:                    
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 المكافئة السعة فإف الكيربائية بالسعة المتماثمة المكثفات حالة في  

        كل شحنة تكوف  وبالتالي التوازي  عمى المتصمة المتماثمة المكثفات عدد   أف حيث 

 الكمية الشحنة تساوي  ومجموعيا متساوية منيما

 :التْاشٖ علٙ التْصٔل خضاٜط مً

 المكثفات لسعات الجبري  المجموع تساوي  المكافئة السعة  

 التوازي  عمى المتصمة المكثفات مف لمكثف سعة أكبر مف أكبر تكوف  المكافئة السعة  

 تزداد المكافئة السعة فإف المكثفات عدد بزيادة 

 البطارية توفره الذي الجيد فرؽ  ويساوي  مكثف لكل الجيد ليبوط مساوي  مكثف لكل بالجيد اليبوط 
 

 . التْاىل علٙ املتضل٘ امللجؿات :ثاىًٔا
 كل عمى متساوية تكوف  كيربائية شحنة البطارية تنتج 

 مف يحدث الذي الحث حدوث بسبب وذلؾ .مكثف

  وىكذا اآلخر الموح الى لممكثف األوؿ الموح

  الكمى الذى توفره البطارية مجموع اليبوط بالجيد بالمكثفات وبالتالي فإف :  الجيد فرؽ                           

 التي تنتجيا البطارية تساوى شحنة كل مكثف  الكمية الشحنة                   

 تساوى :    لمجموعة سعات المكثفات  الكيربائية السعة                       

 المتصمة المكثفات عدد   حيث          :  فإف الكيربائية السعةفي  متماثمة المكثفات حالة في 

 التوالي  عمى

 التْالٕ علٙ التْصٔل خضاٜط مً

 المكثفات سعات لمقموب الجبري  المجموع تساوي  المكافئة السعة مقموب  

 التوالي عمى المتصمة المكثفات مف لمكثف سعة أصغر مف أصغر تكوف  المكافئة السعة 

 تقل المكافئة السعة فإف المكثفات عدد بزيادة.  

 البطارية توفره الذي الجيد فرؽ  يساوي  المكثفات لكل بالجيد اليبوط مجموع  
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 : ( U )الطاق٘ املدتصى٘ يف امللجؿات 

 الكيربائية الوضع طاقة تخزيف الكيربائية المكثفات استخدامات احدى  

 جدا   قصيرة زمنية فترة في وطاقتيا شحنتيا تفرغ انيا البطاريات عف المكثفات ميزة   

 نقل عمى تعمل حيث كالبطارية الطاقة مصدر بواسطة شغل بذؿ مف بد ال المكثف في الطاقة لتخزيف 

 . الكيربائي المجاؿ اتجاه عكس الشحنات

 المكثف لوحي بيف الجيد فرؽ  زاد المكثف شحنة زادت كمما       العالقة مف  : 

                   

  : ىما فرؽ الجيد والشحنة المحظتيف ) المتزايدتيف ( أثناء الشحف        حيث 

 الشغل اجمالي عمى الحصوؿ ويمكف   : 

     ∫    ∫                    
  

  صور عدة في طاقتو المكثف يخزف  : 

                                  

 الكيربائية الطاقة كثافة   (U  )حيث          الحجـو لوحدة الكيربائية الوضع طاقة ىيV  الحجـ 

 : الموحيف متوازي  لمكثف الكيربائية الطاقة كثافة (1

                                       و   (     )                        

 :  مستوي  لمكثف الكيربائي المجاؿ بداللة الكيربائية الطاقة كثافة (2
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 : مصٓل السجؿاٌ

 ما شخص لقمب صدمة لتقديـ مصمـ جياز وىو المكثفات تطبيقات احد الخارجي الرجفاف مزيل يعتبر 

 (  AED) جياز  بطيني حالة رجفاف في

 بانتظاـ ليخفق القمب تنبيو بيدؼ كيربي تيار نبضة الجياز يوفر 

 150 قدرىا كيربية طاقة الجياز ينقل عادة J  10 خالؿ ويشحف        سعتو بمكثف الطاقة ىذه وتخزف  المريضإلىs  

 العالقة مف  :                       

 ثواني عشر خالؿ تخزف  التي القدرة مقدار

 10 خالؿ المكثف طاقة تفرغms  : أي                                   

  العالقة مف يحسب بحيث بالجياز الخاص الجيد فرؽ  يكوف : 

     √       √                                   

 : امللجؿات ّالعْاشل اللَسبأٜ٘

 المكثف لوحي بيف توضع التي العازلة المادة  :اللَسباٜٕ العاشل.  

 العاشل اللَسباٜٙ : اضتددمات 

  المكثف لوحي انفصاؿ عمى يحافع (1

 . كيربائيا المكثف لوحي يعزؿ (2

 . فقط اليواء وجود حالة في يمكنو مما أعمى جيد فرؽ  عمى الحفاظ لممكثف يتيح (3

 . المكثف سعة مف العازؿ يزيد (4

 سعة المكثف اليوائى C0حيث  C = kC0ويحسب مف العالقة  kثابت العازلية لممكثف 

 تخزيف لممكثف يتيح مما الكيربائي الجيد خفض عمى يعمل المكثف لوحي بيف عازلة مادة وضع 

 :  العازؿ بوجود لممكثف الكيربائي المجاؿ شدة فإف وبالتالي أكبر شحنة
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        حيث 

 فإف وبالتالي    الفراغ او لميواء العازلية وثابت    لمعازؿ الكيربائية السماحية  :        

                      اهلْاٛ؟ عً بدال لْحُٔ بني عاشل٘ مادٗ ّضع عيد امللجـ ضع٘ تصداد كٔـ
                              بصورة السعة كتابة يمكف وبالتالي

 ٗعمييا المطبق الجيد فرؽ  تحمل عمى لقدرتيا قياس عف عبارة  :للنادٗ اللَسباٜٕ العصل شد. 

 فسوؼ لممادة الكيربائي العزؿ شدة الكيربائي العازؿ في المطبق الكيربائي المجاؿ شدة تجاوز اذا 

 تمف الى يؤدي وىذا شرارة شكل عمى الموحيف بيف الشجنات بتوصيل ويبدأ الكيربائي العازؿ يتعطل

 .المكثف

 الواحد مف قريب لميواء العزؿ وثابت   = 1لمفراغ الكيربائي العزؿ ثابت 

 ميظس جمَسٚ للعْاشٚ اللَسبأٜ٘ :

 تقطه العْاشل اللَسبأٜ٘ إىل ىْعني : 

 مف مكونة مادة :قطبٔ٘ كَسبأٜ٘ عْاشل (1

 ) الماء ( مثل القطب ثنائي عـز ليا جزيئات

 .مختمفة اتجاىات في موزعة عادة وتكوف 

 محاذاة الى تميل فإنيا لممجاؿ تخضع وعندما

 المجاؿ

 .القطب ثنائي عـز ليا ليس جزيئات او ذرات مف مكونة مادة :قطبٔ٘ غري كَسبأٜ٘ عْاشل (2

 االتجاىات فتؤدي خارجي مجاؿ تأثير  تحت القطب ثنائي عـز ليا ليكوف  الذرات ىذه حث يمكف

 المجاؿ وينشا مستحث القطب ثنائي عـز النتاج الشحنات عمى المبذولة الكيربائية لمقوى  المتضادة

 المطبق المجاؿ شدة انقاص عمى يعمل الخارجي المجاؿ التجاه معاكس القطب ثنائي عف
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 احد استبداؿ ويمكف عازلة مادة بينيما موصميف لوحيف مف يتكوف  :االللرتّلٔتٔ٘ امللجؿات 

 لأليونات موصل بسائل الموحيف

 تستخدـ كبيرة سطحو مساحة لوح باستخداـ وذلؾ فائقة سعات ذات مكثفات  :الؿاٜق٘ امللجؿات 

 المنشط الفحـ مف طبقتاف تعطى الرغوي  تركيبو بسبب كبيرة سطحو مستحة الف المنشط الفحـ مادة

 عازلة مادة بينيما تفصل معاكسة قطبيبة شحنات

 أجب عنا ٓلٙ : 

 عازلة مادة وضع عند يمي مما لكل يحدث ماذا .البطارية عف ومنفصل مشحوف  ىوائي مستوي  مكثف (1)

 : اليواء عف بدال لوحيو بيف

o لممكثف الكيربائية السعة  …………………………………………………..….……  

o المكثف شحنة  ………………………………………………….……………….…  

o المكثف جيد  ………………………………………………………………….…… 

o لوحو بف المجاؿ شدة ………………………………………………………….……  

o فيو المختزنة الطاقة …………………………………………………………...……  

 

 مادة وضع عند يمي مما لكل يحدث ماذا .بالبطارية متصل زاؿ وما مشحوف  ىوائي مستوي  مكثف (2)

 اليواء عف بدال لوحيو بيف عازلة

o لممكثف الكيربائية السعة  …………………………..………………………….…… 

o المكثف شحنة …………..…………………………………………………….……  

o المكثف جيد ………………………….……………………………………….……  

o لوحو بف المجاؿ شدة…………………………..……………………………….……  

o فيو المختزنة الطاقة …………………………..……………………………….…… 
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زيادة المسافة  عند يمي مما لكل يحدث ماذا .البطاريةومنفصل عف  مشحوف  ىوائي مستوي  مكثف (3)

 المحافظة عمى المساحة المشتركة :بيف لوحة مع 

o لممكثف الكيربائية السعة  …………………………..………………………….…… 

o المكثف شحنة …………..…………………………………………………….……  

o المكثف جيد ………………………….……………………………………….……  

o لوحو بف المجاؿ شدة…………………………..……………………………….……  

o فيو المختزنة الطاقة …………………………..……………………………….…… 

 ( اخرت أىطب تلنل٘ للل مما ٓلٙ ثه ضع يف املسبع أمامَا إشازٗ ) 

 وحدة قياس السعة الكيربائية ) الفاراد ( والتي تكافئ :  (1)

(  )V / C 

(  )J / C 

(  )C / V 

(  )V / m2 

 : الفاراد بداللة السماحية معامل قياس وحدة (2)

(  )F.m 

(  )F / m 

(  )F . m2 

(  )F . m-2 

 : لو الكيربائية السعة فإف الضغف الى شحنتو زيادة عند المستوي  المكثف في (3)

 لمضعف تزداد(  )

 لمنصف تقل(  )

 تتغير ال(  )

 لمربع تقل(  )

 :  ىو كيربائية سعة األقل المستوي  المكثف (4)

( )  

( ) 

( ) 

( ) 
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 النصف إلى بينيما المشتركة المساحة وأنقصت مثميو إلى مستو مكّثف صفيحتي بيف البعد زيد إذا (5)

 :المكّثف سعة فإفّ 

 مثمييا إلى تزداد(  )

 النصف إلى تنخفض(  ) 

 أمثاؿ أربعة إلى تزداد(  )

 الُربع إلى تنخفض(  )

 

 :الصفائح متوازي  مكثف سعة عمييا تعتمد ال التالية العوامل أحد (6)

 المكثف يحمميا التي الشحنة كمية ( )

 الصفيحتيف بيف الفاصمة المسافة ( )

 الصفيحيتيف بيف العازؿ الوسط ( )

 لمصفيحتيف المشتركة المساحة ( )

 

 :ببطارية متصل الصفائح متوازي  مكثف لوحي بف المسافة زيادة عند (7)

 المكثف سعة تزداد ( )

 المكثف سعة تقل ( )

 المكثف جيد فرؽ  يقل ( )

 المكثف جيد فرؽ  يزداد ( )

 

 cm 4 وعرضو cm 8 طولو ومتوازييف متماثميف لوحيف مف مكوف  ( C)  سعتو مستوي  مكثف (8)

 :  المكثف سعة فإف الموحيف بيف المسافة تغيير دوف  محوره حوؿ 90 وحيفالم احد دار فإذا

 تتغير ال ( )

 الربع الى تقل ( )

 الضعف الى تزداد ( )

 النصف الى تقل ( )

 

 :  تساوي  الكيربائية سعتو فإف m 4.5 قطره نصف كروي  موصل (9)

(  )1n F 

(  )     

(  )0.5 nF 

(  )       

 

ثـ وصمو ببطارية بحيث كاف مقدار طاقة الوضع  ( x 10-9 F 8.00 ) الكيربائية سعتو ُمكثف (11)

 : لمبطارية الجيد فرؽ  احسب ( x 10-9 J 9.00 )الكيربائية المختزنة فيو 

( ) 1.5 V 

( ) 2.25 V 

( ) 3.0 V  

( )4.5 V  
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 بيف المسافة ُأنقصت فإذا .البطارية عف ُفصل ثـ متوازيتيف صفيحتيف ذو مكثف ُشحف  (11)

 المكثف؟ في المختزنة الطاقة تتغير عامل فبأي النصف، إلى الصفيحتيف

) (      

) (      

) (      

) (      

 

 الجيد فرؽ  بطارية بوساطة(  A)  المكثف شحف تـ(  A( و )  B)  متماثالف كيربائياف مكثفاف (12)

               قطبييا بيف الجيد فرؽ  بطارية بوساطة(  B)  المكثف ُشحف بينما ( V 6.0 ) قطبييا بيف

( 3.0 V ) المكثف في المختزنة الكيربائّية الوضع طاقة نسبة احسب  (A  )الوضع طاقة إلى 

 ( B)  المكثف في المختزنة الكيربائية

) (      

) (      

) (      

) (      

 

 :  فإف صفيحتيو بيف مف العازلة المادة رفعت فإذا بالشكل كما ببطارية متصل زاؿ ما مكثف (13)

 يتغير ال وجيده تزداد سعتو ( )

 يقل وجيده تقل سعتو ( )

 تزداد وشحنتو تقل سعتو ( )

 تقل وشحنتو تقل سعتو ( )

 

 كما توصيميا اعيد ثـ (1) رقـ بالدائرة كما معا متصمة ىوائية ومتماثمة مستوية مكثفات ثالثة (14)

 : الثانية الى االولى الدائرة مكثفات في المختزنة الطاقة نسبة ما البطارية نفس مع (2) رقـ بالدائرة

) (      

) (      

) (      

) (      
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 مف جزءا   يمثل والذي المجاور الشكل في الظاىر المفتاح عمى الضغط عند صحيحا   يمي مما اي (15)

 :الحاسوب مفاتيح لوحة

 .سعتو فتقل المكثف صفيحتي بيف المشتركة المساحة تقل(  )

 .الكيربائية سعتو فتقل المكثف صفيحتي بيف المسافة تقل(  )

 .الكيربائية سعتو فتزداد المكثف صفيحتي بيف المسافة تقل(  )

 .سعتو فتزداد المكثف صفيحتي بيف المشتركة المساحة تقل(  )

 المكثف ُفصل إذا .المجاور الشكل في كما نفسيا بالبطارية ( A , B ) متماثالف مكثفاف وصل إذا (16)

A المفتاح بفتح البطارية عف S كاف ما مثمي الى المكثفيف مف كل صفيحتي بيف البعد زيدت ثـ 

 : B المكثف في المختزنة الطاقة الى  A المكثف في المختزنة الكيربائية الطاقة نسبة أوجد يوعم

) (      

) (      

) (      

) (      

مكثفاف متماثالف ومنفصالف عف البطارية شحنة المكثف األوؿ ضعف شحنة المكثف الثانى فإف  (17)

 تساوى :      نسبة 

) (      

) (      

) (      

) (      

 مف الشكل المجاور إف السعة المكافئة لممكثف ممئ ثمثو مادة عازلة يساوى :  (18)

(  )  (         )       

(  )  (          )       

(  )  (          )       

(  )  (           )       
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ثـ مأل الموحيف بثالث مواد عازلة مكوف    الشكل المجاور يمثل لوحيف متوازييف طوؿ كل منيما  (19)

 ثالثة مكثفات كما يالشكل المجاور . إذا عممت أف :

A = 1.00 cm2 , d = 2.0 mm , k3 = 2.1  ,  k2 = 5.6  ,  k1 = 4.9 

(  )3.52 pF 

(  )0.853 pF 

(  )1.76 pF 

(  )2.61 pF 

 

 س ج زكص معآا ...

 س : كٔـ ٓته شخً امللجـ ذات الضؿٔختني املتْاشٓتني ؟ 

 يتـ شحف المكثف وذلؾ بربطيا بيف قطبى بطارية بحيث تربط إحدى صفيحتييا إلى القطب  احلـــل :

( وتربط الصفيحة األخرى إلى القطب  Q +الموجب إلى البطارية فتظير عمييا شحنة موجبة ) 

 ( مساوية ليا بالمقدار .  Q-السالب لمبطارية فتظير عمييا شحنة سالبة ) 

املصخٌْ  ٓقْل صدٓقم أٌ امللجـ املصخٌْ خيتصٌ شخي٘ مقدازٍا ذا ، ّأٌ تقْل أٌ امللجـ س : 

ّضح ٓلٌْ شخيتُ الللٔ٘ تطاّٚ صؿس ، ّمدزضم ٓقْل أٌ كاًل ميلنا قْلُ صخٔح ! 

 ؟ ذلم 

 إف شحنة المكثف تعنى شحنة واحدة مف صفيحتييما أما شحنة الصفيحة الموجبة أو  احلـــل :

شحنة الصفيحة السالبة . أما الشحنة الكمية لممكثف فتعنى شحنة الصفيحتيف الموجبة والسالبة لذلؾ 

    ( QT = + Q + ( - Q ) = 0 )فإف الشحنة الكمية تساوى صفر حيث : 

علل ( َٓنل عدو اىتظاو اجملال اللَسباٜٙ عيد احلاؾات يف امللجـ ذات الضؿٔختني ) س : 

 ؟  املتْاشٓتني

 ألف البعد بينت الصفيحتيف صغير جدا  مقارنة بإبعاد الصفيحة الواحدة .     احلـــل : 
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 ؟  ) علل ( صاؾٙ الصخي٘ علٙ صؿٔختٙ امللجـ ٓطاّٚ صؿس س : 

 ألف كال  مف صفيحتييا تحمالف شحنتتيف متساويتيف مقدارا  ومختمفتيف نوعا  .     احلـــل : 

متٙ ٓعد اجملال اللَسباٜٙ بني صؿٔختٙ امللجـ ذات الضؿٔختني املتْاشٓتني جمااًل كَسبأًٜا س : 

 ؟  ميتظنًا 

 إذا كاف البعد بيف الصفيحتيف صغير جدا  بالمقارنة مع أبعاد الصفيحة الواحدة .     احلـــل : 

 ؟ ما الؿسق بني العْاشل القطبٔ٘ ّالعْاشل غري القطبٔ٘ س : 

 احلـــل  :  

 عازؿ جزيئاتو ليست قطبية عازؿ جزيئاتو قطبية ت

 قطبى مؤقت مثل الزجاجليا عـز ثنائى  ليا عـز ثنائى قطبى دائـ مثل الماء النقى 1

 ال يوجد تباعد ثابت بيف شحناتيا الموجبة التباعد ثابت بيف شحناتيا الموجبة والسالبة 2

3 
تصطف بموازاة خطوط المجاؿ المؤثر وتحافع 

 عمى اتجاىيا بعد زواؿ المجاؿ الخارجي

يصبح ليا عـز ثنائى قطبى وىى داخل المجاؿ 

 لخارجيويزوؿ ىذا العـز بعد زواؿ المجاؿ ا

اذكس العالق٘ السٓاضٔ٘ للنحال اللَسباٜٙ احملضل اجتاًٍا ّمقدازًا بني صؿٔخيت متطع٘ ّضع س : 

 ؟ عاشل بٔيَنا 

 اتجاىا فإف : :  احلـــل    ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗           أما مقدارا  فإف :       ⃗ 

 ؟  : ما املقضْد بـ : قْٗ العصل اللَسباٜٙ ملادٗ ّما ٍٕ ّحدٗ قٔاضَا ّشازٚس : 

 أقصى مقدار لمجاؿ كيربائى يمكف أف تتحممو تمؾ المادة قبل حصوؿ االنييار الكيربائى :  احلـــل

ليا . وتعد قوة العزؿ الكيربائى لمادة بانيا مقياس لقابميتيا في الصمود أماـ المجاؿ الكيربائى 

    (  V / mييا . وتقاس بوحدة ) المسمط عم

 

 

 

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -18-

 مالحظات : 

 : (U)،  (E)،  )   ،  (Q)،  (C)أّ العاشل علٙ كل مً  (d)أّ  (A)تأثري تػري أٖ مً العْامل 

 أّاًل : إذا مل ٓتػري أٖ مً العْامل املؤثسٗ يف ضع٘ امللجـ ؾإٌ الطع٘ تبقٙ ثابت٘ لرلم : 

      و  (Q)تكوف العالقة طردية بيف  (C)وبثبوت  (           )وفقا  لمعالقة  (1

      و  (E)تكوف العالقة طردية بيف  (d)وبثبوت  (            )وفقا  لمعالقة  (2

       و  (U)تكوف العالقة طردية بيف  (C)وبثبوت  (                 )وفقا  لمعالقة  (3

      و  (U)تكوف العالقة طردية بيف  (C)وبثبوت  (              )وفقا  لمعالقة  (4

 ثاىًٔا : إذا تػري أٖ مً العْامل املؤثسٗ يف ضع٘ امللجـ :

1)   

a)  السعة تتغير ) تزداد أو تقل ( وحسب العامل المتغير  (            )وفقا  لمعالقة(A)  أو(d) 

بثبوت المساحة  (d)بثبوت البعد والعازؿ وتتناسب عكسيا  مع  (A)طرديا  مع  (C)إذ تتناسب 

 والعازؿ .

b)  السعة تزداد بالعامل            وفقا  لمعالقة(K)  عند إدخاؿ عازؿ غير الفراغ أو اليواء 

 

2) (Q)  و     ( ال يتغيراف في آف واحد عند تغير أي مف العوامل المؤثرة في السعة فأما أف تتغيرQ )

( ذلؾ يعتمد عمى كوف المكثف مازاؿ متصل بالبطارية  Qوتثبت )      أو يتغير      ويثبت 

 عند تغير أي مف العوامل أـ فصمت عنيا ـ تغير أي مف العوامل وكما يمى : 

a)  ( فإف ) والمكثف مازاؿ متصل بالبطارية ( إذا تغير أي مف العواملQ         تتغير بعالقة طردية مع )

 (C  ويثبت )      وفقا  لمعالقة(           )   

b)  فصل المكثف عف البطارية ثـ تغير أي مف العوامل فإف إذا     ( يتغير بعالقة عكسية معC )

   (           )وفقا  لمعالقة ( Qبثبوت )
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( أو يتناسب عكسيا  مع  dبثبوت )      ( يتناسب طرديا  مع Eفإف ) (            )وفقا  لمعالقة  (3

 (d  عند ثبوت )      إما إذا تغير كل مف ،       ( وd  ( أو عند ثبوت كل منيما فإف )E  )

 يبقى ثابت . 

( أو  Qبثبوت )      ( تتناسب طرديا  مع  Uفإف )  (                  )وفقا  لمعالقة  (4

     ( بثبوت  Qتتناسب طرديا  مع ) 

مصخٌْ ّمؿضْل عً املضدز العاشل بني صؿٔختَٔا اهلْاٛ . ّضح ماذا حيدث للل مً ملجـ س : 

 ؟  ضعتُ ّشخيتُ ّؾسق اجلَد بني صؿٔختَٔنا إذا أبدل اهلْاٛ بني صؿٔختَٔا بعاشل آخس 

 احلـــل  : ( السعة تزداد بالعامةK  ( : وفقا  لمعالقة )Ck = K C                   والشحنة تبقى ثابتة  )

( وفقا  لمعالقة :                   Kألف المكثف مفصوؿ عف المصدر الشاحف أما فرؽ الجيد يقل بنسبة ) 

 (              ) . 

ما تأثري إدخال عاشل كَسباٜٙ بني صؿٔختٙ ملجـ مصخٌْ ّمعصّل عً البطازٓ٘  :  ّشازٚس : 

 علٙ كل مً : 

a)  ُٔؾسق اجلَد اللَسباٜٙ بني صؿٔخت 

b)  ضع٘ امللجـ 

 احلـــل  : 

a)  يقل ألف(           ) 

b)  ( تزداد ألفCk = K C   ) 

: ماذا حيضل  ؟ ّملاذا ؟ للطاق٘ املدتصى٘ يف اجملال اللَسباٜٙ بني صؿٔختٙ ملجـ ذات  ّشازٚس : 

 امللجـ .ضع٘ ثابت٘ عيد مضاعؿ٘ مقداز ؾسق اجلَد اللَسباٜٙ بني صؿٔختٙ 

 الطاقة المختزنة تصبح أربعة أمثاؿ ما كانت عميو ألف الطاقة المختزنة تتناسب طرديا  مع  احلـــل :

 (                  )مربع فرؽ الجيد بثبوت سعة المكثف وفقا لمعالقة 
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الضؿٔختني املتْاشٓتني ، اهلْاٛ عاشل بني صؿٔختُٔ زبطت بني قطبٙ بطازٓ٘ : ملجـ ذات  ّشازٚس : 

( ّامللجـ ماشال مْصْل بالبطازٓ٘  K = 4ادخل عاشل كَسباٜٙ بني صؿٔختُٔ ثابت عصلُ ) 

 ماذا حيضل للل مً اللنٔات اآلتٔ٘ للنلجـ مع ذكس الطبب ؟ 

a) ُٔؾسق اجلَد بني صؿٔخت   b) ُضعت 

 احلـــل : 

a)  فرؽ الجيد بيف صفيحتيو يبقى ثابت ألنو متصل بالبطارية 

b)  ( تزداد سعتو إلى أربعة أمثاؿ ما كانت عميوCk = KC = 4C  ) 

: ماذا حيضل ملقداز اجملال اللَسباٜٙ بني صؿٔختٙ امللجـ عيد إدخال مادٗ عاشلُ بني  ّشازٚس : 

 صؿٔختُٔ ؟ ّملاذا ؟

: ما تأثري إدخال عاشل غري قطبٙ بني صؿٔختٙ ملجـ مصخٌْ ّمؿضْل عً املضدز يف  ّشازٚس : 

 اجملال اللَسباٜٙ بني صؿٔختُٔ ؟ 

 يقل مقدار المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتيو وذلؾ بسبب تولد مجاؿ كيربائى داخل العازؿ :  احلـــل

(Ed) ( معاكس لممجاؿ األصمى بيف صفيحتى المكثفE فيكوف المجاؿ المحصل )(Er = E – Ed) 

 (         لذلؾ يقل بنسبة ثابت العزؿ لممادة ) 

 ّيقل مقدار المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتيو بسبب نقصاف فرؽ الجيد بيف الصفيحتيف لمعالقة  أ :

 (         الطردية بينيما بثبوت البعد ) 

: ملجـ ذات الضؿٔختني املتْاشٓتني اهلْاٛ عاشل بني صؿٔختُٔ ، زبطت بني قطبٙ بطازٓ٘  ّشازٚس : 

( ّامللجـ ماشال مْصْل بالبطازٓ٘ ، ماذا  K = 6ّعيدما أدخل عاشل كَسباٜٙ ثابت عصلُ ) 

 حيضل للطاق٘ املدتصى٘ يف اجملال اللَسباٜٙ بني صؿٔختُٔ ؟ ) مع ذكس الطبب ( .

 ( أمثاؿ ما كانت عميو : 6الكيربائى بيف صفيحتيو تصبح )ختزنة في المجاؿ الطاقة الم:  احلـــل                                           *              +          
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 تيُْٓ مَه جداااااااااااااااااااا 
أّاًل : عيد زبط ملجؿني علٙ التْاشٚ ) بدٌّ مضدز ( علٙ أٌ تلٌْ إحدٚ امللجؿني مصخٌْ مطبقًا 

 ّاألخس غري مصخٌْ ؾإىُ : 

 تعامل المكشف المشحوف عمى أنو مكثف منفرد لذلؾ يمكف إيجاد سعتو أو شحنتو :  قبل التْصٔل
أو فرؽ جيده أو مجالو الكيربائى ) عمى أف يكوف البعد بيف صفيحتيو معمـو في السؤاؿ ( أو طاقتو 
المختزنو وذلؾ بتطيق قوانيف المكثف المنفرد التي درستيا سابقا  أما المكثف اآلخر غير المشحوف 

 مف شحنتو وفرؽ جيده ومجالو الكيربائى وطاقتو المختزنو صفرا .  فإف كل

 لغرض إيجاد شحنة كل مكثف وطاقتو المختزنو عمينا إيجاد فرؽ جيد كل مكثف مف  بعد التْصٔل :

     أما                 وأف  (             )خالؿ إيجاد فرؽ الجيد الكمى إذ أف : 

مكثف المشحونة ) ألف المكثف األخر شحنتو تساوى صفر ( ولكوف الربط توازى ىي نفسيا شحنة ال
بعد ذلؾ نستطيع أف نطبق قوانيف المكثف السابق إليجاد شحنة                   فإف 

 وطاقة كل مكثف .

  : ٘كل ملجـ شخيتُ أّ ؾسق جَدِ أّ طاقتُ املدتصىُ قبل التْصٔل مع األخسٚ مالحظ
 علٙ التْاشٚ تعترب مصخْى٘ مطبقًا . 

 

ثاىًٔا : عيد زبط ملجؿني علٙ التْاىل ثه ٓته ؾضلَنا عً بعضَنا ّعً البطازٓ٘ دٌّ حدّث ضٔاع 

 بالطاق٘ ّٓعاد زبطَنا علٙ التْاشٚ ؾإىُ : 

 حيث                  كمية إذ أف : نجد الشحنة ال مً التْاىل(                 ) 

 .               بعد ذلؾ ولكوف الربط توالى فإف : 

 ٚلغرض إيجاد شحنة كل مكثف وطاقتو المختزنو عمينا إيجاد فرؽ جيد كل مكثف مف  مً التْاش :

ف                 خالؿ إيجاد فرؽ الجيد الكمى إذ أف :         أما                 وا 

) إذا ربطت الصفائح المتماثمة الشحنة ( أو                فتساوى جمع الشحنتيف  ) إذا ربطت الصفائح المختمفة                  تساوى طرح الشحنيتف        

ومف ثـ نستطيع أف                   بعد ذلؾ ولكوف الربط توازى فإف :  الشحنة (

 نطبق قوانيف المكثف السابق إليجاد شحنة وطاقة كل مكثف .
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 مً املعلْمات املجبت٘ يف الصلل املقابل احطب مقداز :  س :

 الطع٘ امللاؾٝ٘ للنحنْع٘  (1

 الصخي٘ الللٔ٘ املدتصى٘ يف اجملنْع٘  (2

 الصخي٘ املدتصى٘ يف أٖ مً صؿٔختٙ كل ملجـ  (3

 احلـــل  : 

1)                                                                        

2)                                

3)                                                                                            

 

(    : ما مقداز الطاق٘ اللَسبأٜ٘ املدتصى٘ يف اجملال اللَسباٜٙ مللجـ ضعتَا ) كتابس : 

ّما مقداز القدزٗ اليت حنضل علَٔا عيد تؿسٓػَا  (5000V)إذا شخيت لؿسق جَد كَسباٜٙ 

 ؟       بصمً 

 احلـــل  :                                                                                                                  
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 مالحظات خطْات احلل بعد إدخال العاشل

 ّعلٙ ؾسض أٌ العاشل أدخل علٙ امللجـ األّىل :جملنْع مً امللجؿات مسبْط٘ تْاشٚ اّ تْاىل 

 ( معلْو يف الطؤال :  Kأّاًل : عيدما ٓلٌْ ) 

a)  إذا كاف الربط توازى منفصمة :           خطوات إيجاد 

 [ C1k = KC1 ]مف العالقة :  C1kنجد  (1

 [ Ceqk = C1k + C2 ]مف مجموع السعات :  C(eq)kنجد  (2

مع العمـ بأف الشحنة الكمية ثابتة                           (               )مف القانوف           نجد  (3

( QTK = QT) 

 

b)  إذا كاف الربط توالى متصمة :         خطوات إيجاد 

 [ C1k = KC1 ]مف العالقة :  C1kنجد  (1

 = Ceqk ]مف خاصية الضرب عمى الجمع السعات :  C(eq)kنجد  (2
             ] 

مع العمـ بأف فرؽ الجيد الكمى ثابت                           (                 )مف القانوف         نجد  (3

(      =      ) 

 

 يف الطؤال :  جمَْل(  K: عيدما ٓلٌْ )  ثاىًٔا

مع االنتباه إلى أف المجموعة فصمت عف البطارية ثـ  (               )مف القانوف :  Ceqkنجد  (1

أـ مازالت متصمة بالبطارية أثناء  (QTK = QT)أدخل العازؿ حيث تبقى الشحنة الكمية ثابتة أي أف : 

 (      =      )في ىذه الحالة أي أف : دخوؿ العازؿ بيف صفحتييا حيث يثبت فرؽ جيد الكمى 

 أو مف خواص التوالي :  ( Ceqk = C1k + C2 )خواص التوازى مف  C1kنجد  (2

 مع االنتباه إلى أف المكثف التي لـ يدخل عمييا عازؿ سعتيا تبقى ثابتة (                        ) 

  (           )( مف العالقة :  Kنجد )  (3
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مسبْطتاٌ مع                        ملجؿاٌ مً ذّات الضؿٔختني املتْاشٓتني س : 

 (V 24)علٙ التْالٕ . زبطت جمنْعتَنا بني قطبٙ بطازٓ٘ ؾسق اجلَد بني قطبٔعا بعضَنا 

ّكاٌ الؿساؽ عاشاًل بني صؿٔختٙ كل ميَنا إذا أدخل بني صؿٔختٙ كل ميَنا لْحا مً مادٗ 

٘ ( ؾنا مقداز احلٔص بٔيَنا ) ّماشالت اجملنْع٘ متضل٘ بالبضازط( ميأل 2عاشل٘ ثابت عصهلا )

ؾسق اجلَد بني صؿٔختٙ كل ملجـ ، ّالطاق٘ املدتصى٘ يف اجملال اللَسباٜٙ بني صؿٔختٙ 

 كل ملجـ يف حالتني :

 ( بعد إدخال العاشل2    قبل إدخال العاشل  (1

 احلـــل  :........................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 بعض التطبٔقات العنلٔ٘ للنلجـ : ) ضؤال ّشازٚ (

إذ :  م٘ املضباح الْمضٙ ) الؿالش ( يف آلُ التضْٓس ) اللامريا (امللجـ املْضْع يف ميظْ (1

تشحف البطارية الموضوعة في المنظومة فيتوىج المصباح الومضى بصورة مفاجئة وبضوء ساطع 

 تفريغ المكثف مف شحنتيا . أثناء

حيث تكوف إحدى صفيحتيو صمب ثابت واألخرى مرنة حرة  :امللجـ املْضْع يف الالقط٘ الضْتٔ٘  (2

الحركة والصفيحتاف تكونا عند فرؽ جيد كيربائى ثابت فالموجات الصوتية تتسبب في اىتزاز 

الصفيحة المرنة إلى األماـ والخمف فيتغير مقدار سعة المكثف تبعا  لتغير البعد بيف صفيحتيو وبتردد 

  الذبذبات الميكانيكية إلى ذبذبات كيربائية . الموجات الصوتية وىذا يعنى تحوؿ 
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يستعمل ىذا الجياز لنقل  :امللجـ املْضْع يف جَاش حتؿٔص ّتيظٔه حسك٘ عضالت القلب  (3

مقادير مختمفة ومحددة مف الطاقة الكيربائية إلى المريض الذى يعانى مف اضطرابات في حركة 

إلى الجسـ فيحتاج إلى استعماؿ صدمة  عضالت قمبو . عندما يكوف قمبو غير قادر عمى ضخ الدـ

كيربائية لتنشيط وتحفيز انتظاـ عضمة قمبو وىو جياز عالجى إلعطاء صدمة كيربائية ذات مدة 

قصيرة وشدة عالية لممريض إذ يتـ شحف مكثف لفرؽ جيد عاؿ ثـ تفريغ تمؾ المكثف لمدة زمنية 

 قصيرة جدا  . 

حيث يوضع مكثف تحت كل حرؼ مف الحروؼ  :امللجـ املطتعنل يف لْح٘ مؿاتٔح احلاضْب  (4

متحركة تمثل إحدى صفيحتى المكثف والصفيحة في لوحة المفاتيح إذ يثبت كل مفتاح بصحيفة 

األخرى مثبتة في قاعدة المفتاح وعند الضغط عمى المفتاح يقل البعد الفاصل بيف صفيحتى المكثف 

 ة تتعرؼ عمى المفتاح الذى تـ ضغطو . فتزداد سعتيا وىذا يجعل الدوائر االلكترونية الخارجي

 ما الؿاٜدٗ العنلٔ٘ للل مً : س : 

a) : امللجـ املْضْع يف ميظْم٘ املضباح الْمضٙ يف آل٘ التضْٓس  

 تجيز المصباح بطاقة تكفى لتوىجو بضوء ساطع عند تفريغيا مف شحنتيا . :  ؾاٜدتَا
 

b) : ٘ٔامللجـ املْضْع يف الالقط٘ الضْت  

 : تحوؿ الذبذبات الميكانيكية إلى ذبذبات كيربائية وبالتردد نفسو .  ؾاٜدتَا
 

c) :  امللجـ املْضْع يف جَاش حتؿٔص حسك٘ عضالت القلب  

 : تحفز قمب المريض وتعيد انتظاـ عممو  ؾاٜدتَا
 

d) : امللجـ املطتعنل يف لْح٘ مؿاتٔح احلاضْب 

المكثف فتزداد سعتو وىذا يجعل  : عند الضغط عمى المفتاح يقل البعد بيف صفيحتى ؾاٜدتَا

 الدوائر الخارجية تتعرؼ عمى المفتاح الذى تـ الضغط عميو 
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 س : اخرت العبازٗ الضخٔخ٘ للل مً العبازات التالٔ٘ : 

مكثف ذات الصفيحتيف المتوازيتيف  مشحونة ومفصولة عف البطارية ، اليواء يمأل الحيز بيف  (1)

( فمألت الحيز بيف الصفيحتيف فإف مقدار  K = 2صفيحتيو . أدخمت مادة عازلة ثابت عزليا ) 

( في حالة  Eالمادة العازلة مقارنة مع مقداره ) ( بيف صفيحتيو بوجود  Ekالمجاؿ الكيربائى ) 

 ليواء يصير : ا

(  )     

(  )2E 

(  )E 

(  )     

 

 تستعمل لقياس سعة المكثف وىى ال تكافئ إحدى الوحدات اآلتية :  Faradوحدة  (2)

(  )          

(  )          

(  )             

(  )    
 

، قربت صفيحتييا مف بعضيما حتى صار البعد  Cا مكثف ذات الصفيحتيف المتوازيتيف ، سعتي (3)

 ( ما كاف عميو فإف مقدار سعتيا الجديدة يساوى :      بينيما ) 

(  )(        )  

(  )       

(  )(3C) 

(  )(9C) 

 

(  J 2.5) لكى تختزف طاقة في مجاليا الكيربائى مقدارىا            مكثف مقدار سعتو  (4)

 يتطمب ربطعل بمصدر فرؽ جيده مستمر يساوى : 

(  )150 V 

( ) 350 V 

( ) 500 V 

(  )250 KV 

 

، اليواء عازال  بيف صفيحتييا ، إذا دخمت        مكثف ذات الصفيحتيف المتوازيتيف سعتيا  (5)

 فإف ثابت عزؿ تمؾ المادة يساوى :          مادة عازلة بيف صفيحتييا ازدادت سعتيا بمقدار 

(  )0.45 

( ) 0.55 

( ) 1.1 

(  )2.2 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -27-

والمتوافر لديؾ مجموعة مف المكثفات المتماثمة         وأنت في المختبر تحتاج لمكثف سعتو  (6)

 فإف عدد المتسعات التي تحتاجيا وطريقة الربط التي تختارىا ىي :         مف ذوات السعة 

 تربط جميعيا عمى التوالي  4العدد (  )

 تربط جميعيا عمى التوازى  6العدد  ( )

 اثناف منيا تربط عمى التوالي ومجموعتيما تربطيا مع الثالثة عمى التوازى  3العدد  ( )

 اثناف منيا تربط عمى التوازى ومجموعتيما تربطيا مع الثالثة عمى التوالي  3العدد (  )
 

متوازيتيف ربطت صفيحتيو بيف قطبى بطارية تجيز فرؽ جيد ثابت ، فإذا مكثف ذات الصفيحتيف ال (7)

أبعدت الصفيحتيف عف بعضيما قميال  مع بقاء البطارية موصولة بالصفيحتيف فإف مقدار المجاؿ 

 بيف الصفيحتيف : الكيربائى 

 يزداد والشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو تزداد  (  )

 ( يقل والشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو تقل   )

 ( يبقى ثابتا  والشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو تبقى ثابتة   )

 ( يبقى ثابتا  والشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو تزداد   )
 

 لمحصوؿ عمى أكبر مقدار سعة مكافئة لمجموعة المكثفات في الشكل التالى نختار الدائرة المربوطة (8)

 في الشكل : 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -28-

ربطتا مع بعضيما عمى التوالي ، ومجموعتيما ربطت بيف قطبى بطارية ،  ( C1 , C2 )مكثفات  (9)

وكاف مقدار سعة األولى أكبر مف سعة الثانية ، وعند مقارنة فرؽ الجيد بيف صفيحتى المكثف 

 نجد أف :          مع فرؽ الجيد بيف صفيحتى المكثف الثانى          األوؿ 

     أكبر مف      (  )

     أصغر مف      (  )

     يساوى      (  )

 كل االحتماالت السابقة ، يعتمد ذلؾ عمى شحنة كل منيما (  )
 

 

مربوطة مع بعضيا عمى التوازى ومجموعتيما ربطت بيف قطبى  ( C1 , C2 , C3 )ثالث مكثفات  (11)

 ( Q1 , Q2 , Q3)وعند مقارنة مقدار الشحنات ( C1 > C2 > C3 )بطارية ، كاف مقدار سعاتيا 

 المختزنة في أي ف صفيحتى كل مكثف نجد أف : 

(  )Q3 > Q2 > Q1 

( )  Q1 > Q3 > Q2 

( ) Q1 > Q2 > Q3 

(  )Q3 = Q2 = Q1 
 

ومصدر لمفولطية المستمرة فرؽ الجيد بيف قطبية  Cلديؾ ثالث متسعات متماثمة سعة كل منيما  (11)

ثابت المقدار ارسـ مخططا لدائرة كيربائية تبيف فيو الطريقة المناسبة لربط المتسعات الثالث 

جميعيا في الدائرة لمحصوؿ عمى أكبر مقدار لمطاقة الكيربائية يمكف اختزانو في المجموعة ، ثـ 

 ل .أثبت أف الترتيب الذى تختاره ىو األفض

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -29-

 

مكثف ذات الصفيحتيف المتوازيتيف اليواء عازال  بيف صفيحتييا ، شحنت بوساطة بطارية  متْقع : (12)

بيف صفيحتيو ، ماذا  ( K = 2 )ثـ فصمت عنيا وعندما أدخل لوح عازؿ كيربائى ثابت عزلو 

 يحصل لكل مف الكميات اآلتية لممكثف ) مع ذكر السبب ( ؟

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو (  )

 ( فرؽ الجيد بيف صفيحتيو  ) ( سعتيا  )

 ( المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتيو )

 ( الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتيو )

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

 

ربطت بيف قطبى بطارية وعندما  اليواء عازال  بيف صفيحتيو ،مكثف ذات الصفيحتيف المتوازيتيف  (13)

والمكثف مازاؿ موصوؿ بالبطارية ،  ( K = 6 )أدخل عازؿ كيربائى بيف صفيحتيو ثابت عزلو 

 ماذا يحصل لكل مف الكميات اآلتية لممكثف ) مع ذكر السبب ( : 

 ( الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو  )

 ( سعتيا  )

 ( الشحنة المختزنة في أي مف  صفيحتيو  )

 ( المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتيو )

 ( الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتيو )

 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -30-

ربطت بيف قطبى بطارية فرؽ الجيد بيف          مكثف ذات صفيحتيف متوازيتيف سعتيا  (14)

 ؟ ( 20V )قطبييا 

 ما مقدار الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى المكثف ؟ (1

إذا فصل المكثف عف البطارية وادخل لوح عازؿ كيربائى بيف صفيحتييا ىبط فرؽ الجيد بيف  (2

فما مقدار ثابت العزؿ لموح العازؿ ؟ وما مقدار سعة المكثف في حالة  (10V)صفيحتيو إلى 

 العازؿ بيف صفيحتيو ؟ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

مف ذوات الصفائح المتوازية مربوطتاف مع بعضيما                         مكثفاف  (15)

 (12V)عمى التوالي وربطت مجموعتيا مع نضيده فرؽ الجيد الكيربائى بيف قطبييا 

 احسب مقدار فرؽ الجيد بيف صفيحتى كل مكثف والطاقة المختزنة فييا  (1

ة ) مع بقاء البطاري C1ف ثبيف صفيحتى المك (4)ادخل لوح عازؿ كيربائى ثابت عزلو  (2

مربوطو بيف طرفى المجموعة ( ، فما مقدار فرؽ الجيد بيف صفيحتى كل متسعة والطاقة 

 المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتيو بعد إدخاؿ العازؿ . 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -31-

مربوطتاف مع بعضيما عمى التوازى فغذا شحنت                        مكثفاف  (16)

 بوساطة مصدر لمفولطية المستمرة ثـ فصمت عنو              مجموعتيما بشحنة كمية 

يو والطاقة المختزنة في المجاؿ لكل مكثف مقدار الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتاحسب  (1

  الكيربائى بيف صفيحتيو . 

الشحنة فما مقدار الثانية ف ثبيف صفيحتى المك (2)ادخل لوح عازؿ كيربائى ثابت عزلو  (2

والطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى فرؽ الجيد المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف و 

 بيف صفيحتى كل متسعة بعد إدخاؿ العازؿ . 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

 ربطت مع بعضيا كما في الشكل احسب مقدار : أربع مكثفات  (17)

a)  السعة المكافئة لممجموعة 

b)  الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف 

c)  الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف( C4 ) 

(  ) 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -32-

ربطتا عمى التوالي مع بعضيما ثـ ربطت مجموعتيما بيف قطبى                 مكثفات  (18)

فإذا فصمت المكثفاف عف بعضيما  ( a – 6 )كما بالشكل  ( V 90 )بطارية فرؽ الجيد بينيما 

 وعف البطارية دوف حدوث ضياع بالطاقة ثـ أعيد ربطيما مع بعض :

 لشحنة لممكثفيف مع بعضيما بعد ربط الصفائح المتماثمة ا ( b – 6 )أوال  : كما في الشكل 

بعد ربط الصفائح المختمفة الشحنة لممكثفيف مع بعضيما ،         ( C – 6 )ثانيا  : كما في الشكل 

 ( 6 – b ) , ( C – 6 )ما مقدار الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف في الشكميف 

 

 

 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

 في الشكل المقابل :  (19)

 احسب مقدار السعة المكافئة لممجموعة . (1

فما مقدار  ( a ) , ( b )بيف النقطتيف  ( V 20 )إذا سمط فرؽ جيد كيربائى مستمر  (2

 الشحنة الكمية المختزنة في المجموعة .

 ما مقدار الشحنة المختزنة في كل مكثف ؟  (3

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -33-

 

إلى بطارية فرؽ الجيد بيف قطبييا  cm 0.3والبعد بيف صفيحتييا       سعتيا ربطت مكثف  (21)

12V  : احسب 

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو (1

 المجاؿ الكيربائى بيف الصفيحتيف  (2

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف الصفيحتيف .  (3

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

 

والشحنة عمى أي مف صفيحتيو       ما مقدار المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى مكثف سعتيا  (21)  . cm 0.3والبعد بيف الصفيحتيف        

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

 

 (1m2)ومساحة كل منيما  ( mm 5 )مكثف ذات صفيحتيف متوازييف المسافةب يف صفيحتييما  (22)

 احسب : ( x 104 V 2 )فإذا وضعت الصفيحتاف بالفراغ وشحنت حتى أصبح فرؽ الجيد بينيما 

 ( الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو2   سعة المكثف  (1

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -34-

 

وسعة       وكانت سعة المكثف األوؿ  cm 0.2المكثفاف البعد بيف صفيحتى كل منيما  (23)

انى إلى بطارية وربط الث 6Vربط األوؿ إلى بطارية فرؽ الجيد بيف قطبييا      المكثف الثانى 

فما مقدار المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى كل منيما ؟ وما مقدار  12Vفرؽ الجيد بيف قطبيعا 

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى كل منيما ؟ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

 

وصمت إلى بطارية فرؽ الجيد بيف قطبييا       مكثف ذات الصفيحتيف المتوازيتيف سعتيا  (24)

10 V  : احسب 

 شحنتيا والطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتييا  (1

( انخفض Kلو فصمت المكثف عف البطارية وأدخل مادة عازلة بيف صفيحتيو ثابت عزليا ) (2

فما مقدار سعة المكثف بوجود المادة العازلة وما ثابت  5Vفرؽ الجيد بيف الصفيحتيف إلى 

 العزؿ الكيربائى .

 احلـــل ........... :............................................................................. 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -35-

وصمت إلى بطارية فرؽ الجيد بيف قطبيعا        ذات الصفيحتيف المتوازيتيف سعتيا  مكثف (25)

24 V  ( فإذا فصل المكثف عف البطارية وادخل عازؿ بيف صفيحتييا ثابت عزلوK ىبط )  فرؽ

 احسب :  V 16الجيد بمقدار 

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى المكثف . (1

 سعة المكثف بوجود العازؿ  (2

 (  Kثابت العزؿ الكيربائى )  (3

  الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف قبل وبعد العازؿ  (4

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

 جد :  V 200 جيدىابطارية فرؽ بوصمت       سعتيا مكثف ذات صفيحتيف متوازيتيف  (26)

 الشحنة التي سوؼ تتكوف عمى صفيحتى المكثف  (1

 ( كـ تصبح شحنة المكثف  2لو ادخل بيف صفيحتى المكثف مادة عازلة ثابت عزليا )  (2

لو قطع االتصاؿ بيف صفيحتى المكثف والمصدر بعد ذلؾ ثـ أخرج العازؿ كـ تصبح الشحنة  (3

 وكـ يصبح فرؽ الجيد بيف صفيحتى المكثف .

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -36-

 

وغير متصمة بالمصدر        ومقدار الشحنة عمى أي مف صفيحتيو       مكثف سعتو  (27)

 احسب :  V/m 10000بيف صفيحتيو أصبح المجاؿ الكيربائى  5فإذا أدخل عازؿ ثابت عزلو 

 سعة المكثف بعد ادخاؿ العازؿ  (1

 البعد بيف صفيحتيو  (2

 احلـــل .............................................. :.......................................... 

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

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

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

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

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

 

فإذا  V 20مكثف ذات الصفيحتيف المتوازيتيف شحنت بوساطة بطارية فرؽ الجيد بيف قطبييا  (28)

والمكثف مازاؿ متصل بالبطارية أصبحت  4أدخل عازؿ كيربائى بيف الصفيحتيف ثابت عزلو 

 احسب مقدار :        شحنتيا 

 سعة المكثف قبل إدخاؿ العازؿ  (1

 مقدار الشحنة قبل إدخاؿ العازؿ  (2

 مقدار الزيادة في الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف الصفيحتيف  (3

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

 

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -37-

اليواء عازؿ بيف صفيحتيو شحنت بوساطة بطارية فرؽ الجيد بيف قطبيعا       مكثف سعتو  (29)

10V  5ثـ فصمت عف البطارية وأدخل بيف صفيحتييا لوح مف مادة عازلة كيربائيا  ثابت عزليا 

 ما مقدار : 

 الشحنة المختزنة عمى أي مف صفيحتى المكثف قبل وبعد العازؿ  (1

 سعة المكثف بوجود العازؿ  (2

 فرؽ الجيد بيف صفيحتييا بوجود العازؿ  (3

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف الصفيحتيف قبل وبعد العازؿ  (4

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

 

مشحوف ومفصوؿ عف المصدر وكاف مقدار الشحنة عمى أي مف       مكثف سعتو مَه :  (31)

 احسب :       ، ادخل عازؿ بيف الصفيحتيف فازدادت سعتيا بمقدار        صفيحتيو 

 ثابت العزؿ الكيربائى  (1

 cm 0.2المجاؿ الكيربائى بيف الصفيحتيف إذا كاف البعد بينيما  (2

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -38-

 cm 5صفيحتيف المتوازيتيف كل مف صفيحتيو مربعو الشكل طوؿ ضمع كل منيا مكثف ذات ال (31)

 ما مقدار :       ويفصل بينيما الفراغ فإذا كانت سعة المكثف 

 البعد بيف صفيحتيو  (1

مع العمـ أف  V 12الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو بعد تسميط فرؽ جيد مقدار  (2

 سماحية الفراغ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

 

عمى التوازى وشحنت السعة المكافئة ليـ بػ                        ربط المكثفاف  (32)  احسب لكل مكثف مقدار :             

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتييـ  (1

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتييـ (2

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

 

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -39-

وصمتا عمى التوازى ثـ وصمتا إلى بطارية فرؽ                         مكثفاف  (33)

 احسب :  V 6الجيد بيف قطبييا 

 الشحنة الكمية وشحنة كل مكثف  (1

 الطاقة المختزنة في كل مكثف والطاقة الكمية  (2

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

 

مربوطاف عمى التوازى وكانت الشحنة الكمية                        مكثفاف  (34)

 احسب :         لممجموعة 

 فرؽ الجيد الكمى وفرؽ الجيد كل مكثف  (1

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف  (2

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى كل مكثف والطاقة المختزنة في المجموعة  (3

 احلـــل .................................................................................... :.... 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -40-

       موصمتاف عمى التوازى وكانت السعة المكافئة ليما                   مكثفاف  (35)

 cm 0.4والبعد بيف صفيحتيو  V/m (C1) 5000والمجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف 

 احسب : 

 C1سعة المكثف  (1

 فرؽ جيد مكثف وفرؽ الجيد الكمى  (2

 الشحنة المختزنة في كل مكثف  (3

 الطاقة المختزنة في المجموعة  (4

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

 

موصولتاف عمى التوازى ، وصمتا إلى بطارية فكانت الطاقة                  مكثفاف  (36)

والسعة المكافئة  x 10-6 J 72المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف الثانية 

 جد مقدار :       لممجموعة 

 C2سعة المكثف  (1

 فرؽ جيد كل مكثف وفرؽ الجيد الكمى  (2

 الشحنة لكل مكثف والشحنة الكمية  (3

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

 

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -41-

( وصمت عمى التوازى ثـ وصمت المجموعة إلى مصدر فرؽ Cواحد منيا )أربع مكثفات سعة كل  (37)

فما سعة كل مكثف        فإذا كانت الشحنة المختزنة في المجموعة  30Vالجيد بيف قطبيو 

 وشحنتو ؟ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

 

مربوطاف عمى التوالي ، ربطا إلى بطارية وشحف                         مكثفاف  (38)

 احسب :        مجموعتيـ بشحنة كمية مقدارىا 

 السعة المكافئة لممجموعة  (1

 فرؽ جيد كل مكثف وفرؽ الجيد الكمى  (2

 الطاقة المختزنة في كل مكثف والطاقة الكمية  (3

 احلـــل ..................................................... :................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -42-

عمى التوالي وشحنت المجموعة بشحنة                        ربط المكثفاف  (39)  احسب :        

 فرؽ جيد المصدر الشاحف  (1

 شحنة وفرؽ جيد كل مكثف  (2

 تزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى كل مكثف والطاقة الكمية الطاقة المخ (3

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

 

مربوطاف مع بعضيما عمى التوازى ومجموعتيـ ربطت                        مكثفاف  (41)

( بيف  K، وضع عازؿ ثابت عزلو )  V 100إلى مصدر لمفولطية فرؽ الجيد بيف قطبيو 

صفيحتى المكثف األوؿ بدؿ اليواء ) مع بقاء المجموعة متصمة بالمصدر ( فأصبحت شحنة 

وما الشحتنة المختزنة في أي مف  ( K )فما مقدار ثابت العزؿ             المجموعة 

 صفيحتى كل مكثف قبل وبعد العازؿ . 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -43-

عمى التوازى ووصمت مجموعتيـ إلى بطارية                        ربط مكثفاف  (41)

 :  V 400فرؽ الجيد بيف قطبييا 

 احسب لكل مكثف مقدار الشحنة المختزنة في اى مف صفيحتييا  (1

بيف صفيحتى المكثف األولى ) مع بقاء  (4)إذا أدخل لوح مف مادة عازلة كيربائيا  ثابت عزلو  (2

البطارية متصمة بالمجموعة ( فما الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف بعد إدخاؿ 

 العازؿ .

 احلـــل ...................................................................... :.................. 

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

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

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

مربوطاف مع                        مكثفاف مف ذوات الصفيحتيف المتوازيتيف  (42)

بوساطة مصدر لمفولطية        بعضيما عمى التوازى فإذا شحنت مجموعتيـ بشحنة كمية 

 المستمرة ثـ فصمت عنو : 

لكل مكثف مقدار الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتييـ والطاقة المختزنة في المجاؿ احسب  (1

 الكيربائى بيف صفيحتيو

( بيف صفيحتى المكثف األوؿ فيبط فرؽ جيد Kادخل لوح مف مادة عازلة ثابت عزلو ) (2

احسب ثابت العزؿ الكيربائى والشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل  30Vالمجموعة إلى 

 مكثف 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -44-

 

عمى التوازى وشحنة السعة المكافئة ليما                        ربط مكثفاف :  مَه (43)

 بوساطة مصدر لمفولطية ثـ فصمت عنو :            بػ 

احسب لكل مكثف مقدار الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو والطاقة المختزنة في المجاؿ  (1

 الكيربائى بيف صفيحتيو 

بيف صفيحتى المكثف الثانية فما مقدار  (6)ادخل لوح مف مادة عازلة كيربائيا  ثابت عزلو  (2

مكثف والطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف  الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل

 صفيحتى كل مكثف بعد إدخاؿ العازؿ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

عمى التوازى وشحنة مجموعتيما بشحنة مقدارىا                        ربط مكثفاف  (44)  بوساطة مصدر لفرؽ الجيد ثـ فصمت عنو احسب :         

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف  (1

بيف صفيحتى المكثف األوؿ فما فرؽ جيد  (6)إذا وضع لوح مف مادة عازلة ثابت عزلو  (2

 الكمى والطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى كل مكثف ؟ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -45-

موصمتاف عمى التوازى ثـ وصمتا عمى بطارية                        ربط مكثفاف  (45)

فإذا فصمت المجموعة عف البطارية وادخل عازؿ بيف صفيحتى  80Vفرؽ الجيد بينت قطبييا 

جد ثابت العزؿ والشحنة المختزنة في أي مف  50Vالمكثف الثانية ىبط فرؽ جيد المجموعة إلى 

 صفيحتى كل مكثف بعد إدخاؿ العازؿ . 

 احلـــل ......................................................................... :............... 

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

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

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

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

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

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

 

موصمتاف عمى التوازى ثـ وصمتا عمى مصدر فرؽ                        مكثفاف  (46)

بيف  (K)فإذا فصمت المجموعة عف المصدر وادخل عازؿ ثابت عزلو  100Vالجيد بيف قطبية 

جد ثابت العزؿ والشحنة المختزنة  40Vصفيحتى المكثف الثانى ىبط فرؽ جيد المجموعة بمقدار 

 في أي مف صفيحتى كل مكثف بعد إدخاؿ العازؿ .

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -46-

موصمتاف عمى التوازى شحنتا بوساطة                         مكثفاف :  ؾلسٗ (47)

 ثـ فصمتا عف البطارية :         بطارية بشحنة كمية مقدارىا 

 احسب الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف  (1

بيف صفيحتى المكثف الثانية انخفض فرؽ  (K)إذا أدخل لوح مف مادة عازلة ثابت عزليا  (2

 والطاقة المختزنة في كل مكثف .  (K)احسب ثابت العزؿ  20Vجيد المجموعة إلى 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

عمى التوازى ثـ شحنت مجموعتيما بشحنة كمية                        ربط مكثفاف  (48)

 بوساطة مصدر لمفولطية المستمرة ثـ فصمت عنو :        مقدارىا 

احسب لكل مكثف الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتيو والطاقة المختزنة في المجاؿ  (1

 الكيربائى بيف الصفيحتيف . 

بيف صفيحتى المكثف األوؿ انخفض فرؽ  (K)دة عازلة ثابت عزليا إذا أدخل لوح مف ما (2

والشحنة المختزنة في أي مف  (K)فما مقدار ثابت العوؿ الكيربائى  30Vجيدىا إلى 

 صفيحتى المكثف الثانى بعد إدخاؿ العازؿ . 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -47-

 

عمى التوازى ثـ وصمتا إلى بطارية فرؽ الجيد                        وصل مكثفاف  (49)

 : 50Vبيف قطبييا 

المختزنة في احسب الشحنة الكمية والشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف والطاقة  (1

 المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتييا 

بيف صفيحتى  (K)إذا فصمت المجموعة عف البطارية وأدخل لوح مف مادة عازلة ثابت عزليا  (2

؟ وما  (K)فما مقدار ثابت العزؿ  30Vالمكثف الثانية انخفض فرؽ جيد المجموعة إلى 

 شحنة كل مكثف بعد العازؿ ؟ 

 احلـــل ................... :..................................................................... 

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

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

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

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

 

موصمتاف مع بعضيما                        مف ذوات الصفائح المتوازية  مكثفاف (51)

 . V 40عمى التوازى ثـ وصمت محجموعتيما إلى بطارية فرؽ الجيد بيف قطبيعا 

 ما مقدار شحنة كل مكثف والشحنة الكمية المختزنة في المجموعة .  (1

بيف صفيحتى المكثف الثانية  6إذا فصمت المجموعة عف البطارية ثـ وضع عازؿ ثابت عزلو  (2

 بحيث يمأل الحيز بينيما فكـ يصبح مقدار الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف ؟

 احلـــل ......................... :............................................................... 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -48-

                                             أربع مكثفات :  ضؤال مَازات علٔا (51)

بوساطة مصدر لمفولطية          وصمت عمى التوازى ، فإذا شحنت المجموعة بشحنة كمية 

 المستمرة ثـ فصمت عنو :

احسب لكل متسعة مقدار الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتييا والطاقة المختزنة في المجاؿ  (1

 الكيربائى بيف الصفيحتيف .

( بيف صفيحتى المكثف الثالثة فما مقدار  6ادخل لوح مف مادة عازلة كيربائيا  ثابت عزليا )  (2

الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى مل مكثف والطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف 

 صفيحتى كل مكثف بعد إدخاؿ العازؿ .

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

ربطنا عمى التوالي وشحنت المجموعةب كصدر ثـ                        مكثفاف  (52)

 : (90V)فصمت عنو فظير فرؽ جيد بيف طرفى المجموعة 

 احسب فرؽ جيد كل مكثف  (1

ذا استعممت مادة عازلة ثابت عزليا  (2 في المكثف األوؿ بدؿ اليواء  (cm 0.6)وسمكيا  (2)وا 

فكـ يصبح فرؽ الجيد عبر كل متسعة ؟ وكـ ىو مقدار المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى 

 المكثف األوؿ ؟

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -49-

مربوطتاف عمى التوالي                          الصفائح المتوازية ى مف ذو  مكثفاف (53)

 : 12Vوربطت مجموعتيما إلى نضيدة فرؽ الجيد بيف قطبييا 

 احسب شحنة وفرؽ جيد كل مكثف  (1

ادخل لوح مف مادة عازلة كيربائيا  بيف صفيحتى المكثف األوؿ ) مع بقاء البطارية متصمة  (2

احسب ثابت العزؿ الكيربائى       بالمجموعة ( فأصبحت الشحنة الكمية لممجموعة 

 وفرؽ جيد كل مكثف ؟

 احلـــل ...................................... :.................................................. 

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

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

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

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

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

مربوطتاف مع بعضيما                         الصفائح المتوازية  مف ذوى  مكثفاف (54)

 احسب مقدار: (60V)عمى التوالي ومجموعتيما ربطت بيف قطبى بطارية فرؽ الجيد بيف قطبييا 

 فرؽ الجيد بيف صفيحتى كل مكثف (1

بيف صفيحتى المكثف الثاني والمجموعة مازالت  (K)ادخل لوح عازؿ كيربائى ثابت عزلو  (2

وفرؽ  (K)فما مقدار ثابت العزؿ        متصمة بالبطارية فازدادت الشحنة الكمية إلى 

 جيد كل مكثف بعد العازؿ ؟

 احلـــل ................. :....................................................................... 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -50-

عمى التوالي ووصمت مجموعتيما إلى بطارية                         ربط مكثفاف  (55)

 : 20Vفرؽ الجيد بيف قطبييا 

حسب لكل مكثف فرؽ الجيد بيف صفيحتييا والطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف ا (1

 صفيحتيو

بيف صفيحتى المكثف الثانى ) مع بقاء البطارية  (K)ادخل لوح عازؿ كيربائى ثابت عزلو  (2

 (K)احسب ثابت العزؿ        مربوطة بيف طرفى المجموعة ( فأصبحت شحنة المجموعة 

 وفرؽ جيد كل مكثف بعد إدخاؿ العازؿ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

ربطت     وسعة الثانية      الصفائح المتوازية سعة األوؿ  ى متوالياف مف ذو  مكثفاف (56)

وكاف الفراغ عازال  بيف صفيحتى كل مكثف . ثـ فصمت  24Vالمجموعة إلى مصدر فرؽ جيده 

بيف صفيحتى كل مكثف احسب فرؽ جيد كل  2المجموعة عف المصدر وادخل عازؿ ثابت عزلو 

 مكثف :

 ( بعد وضع العازؿ 2    قبل وضع العازؿ  (1

 احلـــل ........................................................................ :................ 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -51-

وصمت عمى التوازى مع مكثف أخرى غير مشحونة         وشحنتيا       مكثف سعتو  (57)

 احسب فرؽ جيد وشحنة كل مكثف بعد التوصيل      سعتيا 

 احلـــل ................................................................... :..................... 

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

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

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

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

وصمت عمى التوازى مع مكثف أخرى غير  30Vوفرؽ جيدىا      مكثف مشحونة سعتيا  (58)

ما سعة المكثف الثانى وما شحنة كل  20Vمشحونة فأصبح فرؽ جيد المجموعة بعد التوصيل 

 منيما بعد التوصيل ؟  

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

وصمت عمى التوازى بمكثف أخرى غير مشحونة        وشحنتيا       مكثف سعتو  (59)

لمجيولة ؟ وما شحنة كل فما سعة المكثف ا (80V)فأصبح فرؽ الجيد عمى طرفى المجموعة 

 مكثف بعد وصميما ؟

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -52-

وفرؽ جيدىا          عتو والثانى س ( V 60)وفرؽ جيده          مكثفاف سعة األوؿ  (61)

(28 V) .  ربطنا عمى التوازى فما فرؽ جيد وشحنة كل مكثف بعد التوصيل 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

وصل عمى التوازى مع مكثف اخر  ( V 50 )وفرؽ جيده            مكثف مشحوف سعتو  (61)

. ما سعة المكثف الثانى وما  V 20غير مشحوف فأصبح فرؽ جيد المجموعة بعد التوصيل 

 شحنة كل منيما بعد التوصيل ؟ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

 (V 40)وفرؽ جيدىا          وأخر سعتو  ( V 30 )وفرؽ جيده          مكثف سعتة  (62)

 وصموا عمى التوازى مع بعضيما فما فرؽ جيد وشحنة كل منيما بعد التوصيل 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -53-

وصل عمى التوازى مع مكثف            مشحوف بشحنة مقدارىا          مكثف سعتة  (63)

 :  احسب    أخر غير مشحوف سعتو 

 مقدار الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف بعد التوصيل  (1

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى كل مكثف  (2

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

ذا وصمت            وشحنتو          مكثف سعتو  (64) احسب مقدار الطاقة المختزنة فييا وا 

احسب فرؽ جيد وشحنة كل مكثف      عمى التوازى مع مكثف أخر غير مشحوف سعتو 

 ومقدار النقص في الطاقة المختزنة . 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

وصل عمى التوازى مع مكثف سعتو  V 100وفرؽ الجيد بيف صفيحتيو       مكثف سعتو  (65) ذا وضع       غير مشحوف . احسب لكل مكثف الشحنة المختزنة عمى أي مف صفيحتيو ؟ وا 

فكـ ستصبح الشحنة المختزنة  3عازؿ بيف صفيحتى المكثف الثانى بدال  مف اليواء ثابت عزلو 

 عمى أي مف صفيحتى كل مكثف ؟ 

 احلـــل .............................................................. :.......................... 

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -54-

وصمت عمى التوازى مع مكثف أخر سعتو  30Vوفرؽ الجيد بيف صفيحتيو      مكثف سعتو  (66) ذا أدخل لوح مف مادة عازلة       غير مشحوف . احسب فرؽ جيد كل مكثف بعد التوصيل ، وا 

احسب  12Vبيف صفيحتى المكثف الثانى ىبط فرؽ جيد المجموعة إلى  (K)كيربائيا  ثابت عزلو 

 ( والشحنة المختزنة عمى أي مف صفيحتى كل مكثف ؟Kثابت العزؿ الكيربائى )

 احلـــل ........... :............................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

وصل عمى التوازى مع  50Vمشحوف لفرؽ جيد      مكثف سعتو مكث:  ضؤال ّشازٚ ملسز (67)

ذا      مكثف أخر سعتو  غير مشحوف ما مقدار فرؽ جيد وشحنة كل مكثف بعد التوصيل . وا 

 فما فرؽ الجيد والشحنة لكل مكثف  6وضع بيف صفيحتى المكثف األوؿ مادة عازلة ثابت عزليا 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

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

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -55-

 غير مشحوف:     وصل عمى التوازى مع مكثف سعتو  30Vوفرؽ جيده      مكثف سعتو  (68)

 احسب فرؽ جيد وشحنة كل مكثف بعد التوصيل  (1

بيف صفيحتى المكثف الثانى بدؿ اليواء فما مقدار  6إذا دخل لوح مف مادة عازلة ثابت عزلو  (2

 جيد وشحنة كل مكثف بعد العازؿ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

وضع مادة عزليا بيف صفيحتييا بدؿ اليواء وربط عمى التوازى      مكثف غير مشحوف سعتو  (69)

فما  12Vفأصبح فرؽ الجيد عمى المجموعة      وسعتو        مع مكثف أخر شحنتو 

 شحنة كل مكصف بعد التوصيل ؟ وما ثابت عزؿ األوؿ ؟

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

وصل عمى التوازى مع مكصف آخر غير مشحوف سعتو  200Vوفرؽ جيده      مكثف سعتو  (71) ، وعند وضع مادة عازلة بيف صفيحتى  جد فرؽ جيد وشحنة كل مكثف بعد التوصيل     

 جد ثابت العزؿ ؟       المكثف الثانى بدؿ الفراغ أو اليواء اصبح شحنتو 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -56-

عازلة ثـ وصمت عميو العازؿ بيف صفيحتو اليواء وضعت بيف صفيحتيو مادة      مكثف سعتو  (71)

ووصمت المجموعة مع بطارية فكانت الشحنة عمى المكثف      التوازى مع مكثف أخرى سعتو 

 فما مقدار قابت عزؿ المادة ؟        والثانى        األوؿ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

موصالف عمى التوالي وصل مجموعيما عمى التوالي                         مكثفاف (72)

 احسب: 20Vثـ وصمت المجموعة الكمية إلى بطارية فرؽ جيدىا       مع مكثف ثالث سعتو 

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف  (1

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف الثالث  (2

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

         التوالي مع بعضيما ومع المكثف عمى                        مكثفاف (73)

          V 45نت المجموعة الكمية حتى أصبح فرؽ الجيدب يف صفيحتيو عمى التوازى ثـ شح

فما مقدار شحنة كل مكثف ؟ وما المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف األوؿ إذا كاف البعد 

 ؟ cm 0.2بينيـ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -57-

التوالي مع بعضيما ثـ وصمت عمى                         ربطت المكثفاف (74)

فما شحنة        وشحنتيا          المجموعة عمى التوازى مع مكثف ثالث مشحوف 

 وفرؽ جيد كل منيما بعد التوصيل  ؟

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

         ثـ ربطت المكثف عمى التوازى                        مكثفاف ربطت  (75)

 احسب :      عمى التوالي معيما وشحنت المجموعة مف مصدر مستمر جعل الشحنة الكمية لممجموعة 

 فرؽ جيد المصدر الشاحف  (1

 شحنة كل مكثف  (2

 فرؽ جيد كل مكثف  (3

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -58-

عضيما عمى التوالي ومجموعتيما مربوطتاف مع ب                         مكثفاف  (76)

ثـ ربطت المجموعة بيف قطبى بطارية فرؽ الجيد           ربط عمى التوازى مع المكثف 

 احسب مقدار :  12Vبيف قطبييا 

 السعة المكافئة لممجموعة  (1

 الشحنة الكمية المختزنة في المجموعة  (2

 الشحنة الختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف  (3

 cm 0.4المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف الثانى إذا كاف البعد بينيما  (4

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

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

ربط                                    ت غير مشحونة سعتيامكثفاثالث  (77)

والثانى عمى التوالي وربط الثالث معيما عمى التوازى وربطت المجموعة عبر قطبى مصدر  األوؿ

 ما شحنة وفرؽ جيد كل مكثف ؟ 30Vفرؽ جيده 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -59-

 ربط األوؿ                                 ثالث مكثفات غير مشحونة  (78)

والثانى عمى التوازى وربط الثالث معيما عمى التوالى ووصمت المجموعة عبر قطبى مصدر يعطى 

 ما شحنة وفرؽ جيد كل مكثف ؟ 60Vفرؽ جيده 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

والثانى عمى  ربط األوؿ                                   ثالث مكثفات  (79)

التوالي ثـ ربط الثالث معيما عمى التوازى وربط الجميع إلى بطاريو فكانت الشحنة الكمية 

 احسب :        لممجموعة 

 السعة المكافئة لممجموعة .  (1

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف . (2

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف الثالث . (3

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -60-

ثـ ربطت معيما عمى التوالي مكثف عمى التوازى                        مكثفاف ربط  (81)

الجميع عمى بطارية فكاف فرؽ الجيد بيف صفيحتى المكثف الثالث وربط           ثالث 

6V  : احسب 

 السعة المكافئة لممجموعة  (1

 الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف  (2

 cm 0.2المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف الثالث إذا كاف البعد بيف صفيحتيو  (3

 الطاقة المختزنة في المجاؿ الكيربائى بيف صفيحتى المكثف الثانى  (4

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

مربوطتاف عمى التوالي ومجموعيما وصمت عمى                         مكثفاف  (81)

 احسب :  100Vوفرؽ جيدىا          التوازى مع مكثف مشحوف سعتو 

 فرؽ حيد المجموعة  (1

فما  V 25إذا أدخمت مادة عازلة بيف صفيحتى المكثف الثالث أصبح فرؽ جيد المجموعة  (2

 ثابت عزؿ المادة العازلة ؟ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -61-

مربوطتاف عمى التوالي ، وصمنا عمى التوازى مع                         مكثفاف  (82)

 احسب : V 100وفرؽ جيدىا          مكثف مشحوف سعتو 

 .فرؽ جيد المجموعة  (1

فكـ ىو ثابت        إذا دخمت مادة عازلة بيف صفيحتى المكثف الثالث أصبحت شحنتيا  (2

 عزؿ المادة العازلة ؟

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

عمى التوالي ثـ ربطت مع مجموعيما عمى                        مكثفاف ربط  (83)

 احسب :  V 100فرؽ جيده إلى مصدر مستمر  الجميع وربط         التوازى المكثف 

 الكمية وشحنة كل مكثف وفرؽ جيدىا .الشحنتة  (1

اليواء بيف صفيحتى المكثف الثالث بمادة عازلة إذا فصمت المجموعة عف المصدر وأبدؿ  (2

 جد ثابت العزؿ ؟ V 55يصبح فرؽ جيد المجموعة 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

Almanahj.com/ae



 

 

 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -62-

التوالي ثـ ربطت مجموعتيما مع المكثف عمى                         مكثفاف ربط  (84) بيف قطبييا عمى التوازى ثـ ربطت محموعة المكثفات إلى بطارية فرؽ الجيد          

10V  فإذا أدخل لوح مف مادة عازلة ثابت عزليا(K)  بيف صفيحتى المكثف األوؿ والمجموعة

 (K)ابت العزؿ فما مقدار ث       مازالت متصمة بالبطارية فازدادت الشحنة الكمية بمقدار 

 وشحنة كل مكثف بعد إدخاؿ العازؿ .

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

ربط األوؿ والثانى عمى التوازى                                   تمكثفاثالث  (85)

 :  60Vوربط الثالث معيما عمى التوالي ووصل المجموعة إلى مصدر فرؽ جيده 

 احسب الشحنة المختزنة في أي مف صفيحتى كل مكثف  (1

بيف صفيحتى المكثف الثالث والمجموعة مازالت  (K)إذا ادخل لوح مف مادة عازلة ثابت عزليا  (2

؟ وما الشحنة  (K)فما مقدار ثابت العزؿ        متصمة بالمصدر ازدادت شحنتيا بمقدار 

 مكثف الثانى بعد إدخاؿ العازؿ .المختزنة في أي مف صفيحتى المكثف األوؿ وال

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -63-

مجموعة مف المكثفات المتماثمة ربطت عمى التوالي ثـ ربطت عمى التوازى فإذا كانت السعة  (86)

 بقدر السعة لمتوالى فما عدد المكثفات ؟  100لمتوازى 

 احلـــل ..................................................................... :................... 

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

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

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

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

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

أثبت أنو إذا وصل مكثفاف متساويا السعة عمى التوازى فإف السعة المكافئة ليما تساوى أربعة  (87)

 أمثاؿ سعتيما المكافئة لو وصال عمى التوالي . 

 احلـــل ............... :......................................................................... 

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

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

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

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

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

ربطتا مرة عمى التوازى وأخرى عمى التوالي فما العالقة  Cلديؾ مكثفاف متماثالف سعة كل منيما  (88)

 بيف السعة المكافئة في الحالتيف ؟ 

 احلـــل .............................................................. :.......................... 

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -64-

 ** اختبار : املكثفات واملواد العازلة كهربيًا** 

 السؤال األول :

  10وفرؽ الجيد بينيما               موصالف عمييما شحنة نيائيةV احسب . : 

(a)  سعة المنظومة 

(b)  فرؽ الجيد بيف الموصميف إذا زيدت الشحنات عمى كل منيما إلى                

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

 : الثانىالسؤال 

  12كرة موصمة مشحونة ومعزولة نصف قطرىاcm  ينشأ عنيا مجاؿ كيربى مقداره               

 مف مركزىا .  cm 21عمى بعد 

(a)  كـ تكوف كثافة شحنتيا السطحية ؟ 

(b)  وكـ تكوف سعتيا ؟ 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -65-

 : ثالثالالسؤال 

  7.6مكثف ذو لوحيف ممموء باليواء ، مساحة كل لوح مف ألواحو ىي cm2  وتفصميما مسافة ،

1.8 mm  20إذا استخدـ فرؽ جيدV  : عمى الموحيف احسب 

(a)  المجاؿ الكيربى بيف الموحيف 

(b)  الكثافة السطحية لمشحنة 

(c)  السعة 

(d)  الشحنة عمى كل لوح 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

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

 : الرابعالسؤال 

  150عند تطبيق فرؽ جيدV  عمى لوحى مكثف ذو لوحيف متوازييف ، كانت كثافة الشحنة السطحية

 كـ تكوف المسافة الفاصمة بيف الموحيف ؟  nC / cm2 30ىي 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -66-

 : اخلامسالسؤال 

  50كابل محورى طولوm  2.58يحتوى عمى موصل داخمى قطره mm  ويحمل شحنة       .

 :        وشحنة مقدارىا  mm 7.27ويحيط بو موصل نصف قطره الداخمى 

(a)  احسب سعة ىذا الكابل ؟ 

(b) . ما ىو فرؽ الجيد بيف الموصميف ؟ افرض أف المنطقة بيف الموصميف ممموءة باليواء 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

 : السادسالسؤال 

 يما الداخمى والخارجى ىما مكثف كروى ممموء باليواء صمـ عمى شكل قشرتيف كرويتيف نصفى قطري

14 cm , 7 cm  : عمى الترتيب 

(a)  احسب سعة المكثف 

(b)  ؟    كـ يكوف فرؽ الجيد بيف الكرتيف عندما تكوف الشحنة عمى المكثف 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -67-

 : السابعالسؤال 

  9كانت مكثفيف عمى التوازى كانت سعتيما المكافئة ىي عند توصيل مكثفيف عمى التوازىPF  وكانت

 ما مقدار السعة لكل منيما ؟  2PFالسعة المكافئة ليما عند توصيميما عمى التوالي ىي 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

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

 : الثاموالسؤال 

  : وصمت أربعة مكثفات كما بالشكل 

(a)  أوجد السعة المكافئة بيف النقطتيفb , z  

(b)  احسب الشحنة عمى كل مكثف إذا كاف          

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

................................................................................................... 
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 الثانى عصر متقدم املكثفـــــــــــــــــــــــات

 سلسلة أيهصتايو اخلليج أ . رامى عبد الفتاح -68-

 : التاسعالسؤال 

  عيف السعة المكافئة لمجموعة المكثفات

الموضحة بالشكل . كل المكثفات متشابية 

 . Cتماما  ، وكل منيا سعتة 

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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

 : العاشرالسؤال 

  عمى التوازى وشحنا بمصدر قدرة جيدة                    وصل مكثفاف سعتيما

100V  : 

(a)  احسب الطاقة الكمية المختزنة في المكثفيف 

(b)  ما ىو فرؽ الجيد المطموب خالؿ نفس المكثفيف عند توصيميما عمى التوالي لكى تختزف

 ( ؟ aالمجموعة نفس الطاقة في الجزء )

 احلـــل ........................................................................................ : 

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

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

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

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

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

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