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 المحاكاة: دليل 

 الشحن بالتحريض

simulation-induction-by-zone.com/sim/charging-https://physics 

 مقدمة: 

ي المرحلة األوىل وشحن  ستخدام هذه المحاكاة، يمكنك اختبار ظاهرة شحن كرة معدنية عن طريق با
 
التحريض ف

ي المرحلة الثانية بعد أن يمس  
 
العود المشحون الكرة. الشحنات المعروضة هي لغرض   الكرة عن طريق التالمس ف

ي الواقع. يمكنك تعطيل عرض الشحنات عىل العود والكرة
 . التوضيح، وال يتم رؤيتها ف 

، إحداهما يكون ي هذه المحاكاة، يمكنك تجربة حالتي  
ا بشحنة موجبة واألخرى يكون فيها  ف 

ً
فيها العود مشحون

ى أن الحالتي   تؤديان إىل نفس المالحظة.  ا بشحنة سالبة، وستر
ً
 العود مشحون

 

 

 

https://physics-zone.com/sim/charging-by-induction-simulation
https://physics-zone.com
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 المستخد  
 
 فون: مون المستهد

اضيا دون اللجوء إىل  ي إجراء التجربة افتر
 
مختتر  تعتتر هذه المحاكاة مفيدة عمليا وعلميا للطالب الذين يرغبون ف

 .) ي حالة نقص معدات المختتر
 
ي )أو ف

 حقيقر

ي أداء األنشطة  
 
اك طالبهم ف ي إشر

 
ات الذين يرغبون ف وهي أيضا محاكاة قيمة وعملية للمعلمي   ومدرسي المختتر

ية  باالستنتاجات واكتشاف المبادئ األساسية.  والخروج عن الكهرباء الساكنة  المختر

ي للمدرسي   الذين يرغبون باالستفا
دة من هذه المحاكاة أن يقدموها بنهج االكتشاف الموجه. بهذه  نصيحتر

ه التالميذ من خال  تكرار التجربة الكتشاف المبادئ األساسية بدال من تلقيها.  لالطريقة، ُيوج 

 

 : أهمية المحاكاة

ي البيئات الرطبة. تنجح  دقيقة وال   الكهرباء الساكنةتجارب تعتت  
ي  فقد عادة ف 

اعتدت تشغيل مكيف الهواء ف 

ياء قبل ساعات قليلة من إجراء تجارب  مختتر  ي المختتر  الجو لتجفيف  الكهرباء الساكنةالفت  
يتسبب  ، حيث  ف 

ي تس  
 . تراكم الشحنة الكهربائية عىل األجسام يدومب الشحنة من األجسام المشحونة، وبالتاىلي ال الجو الرطب ف 

ة وتمكن ل هذه المحاكاة إجراء التجر تسه   اضًيا أثناء المحاض  سبة افتر  مع النظرية.  التجربةمن دمج  المدر 

أداء نشاط ميسور التكلفة   المرحلة الجامعية األوىل و  تسهل هذه المحاكاة عىل طالب المدارس الثانوية ذلك،ك

 يُ 
 
ي هذا مك

 الموضوع. نهم من اكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة ف 

 من  
ً
ا. ومع ذلك، فإن ال شك أنه من األفضل إجراء تجربة حقيقية بدال

ً
اضية عندما يكون ذلك ممكن التجربة االفتر

 . ي
ي حالة نقص المعدات أو لنشاط أوىلي إلعداد الطالب للمختتر الحقيقر

ة ف  اضية أهمية كبت 
 للتجربة االفتر

ي تسه
ون ومنشئو الدورات التدريبية هذه المحاكاة أداة مساعدة ف   ل عملهم. يكذلك قد يجد المصممون التعليمي 

 

 : الشحن الثالثة طرقموجزة عن  مقدمة

 : الشحن عن طريق االحتكاك 

ونات من أحدهما إىل  مًعا، عندما نقوم بفرك جسمي   من مواد مختلفة  الذي  والجسم اآلخر،تنتقل بعض اإللكتر

ونات يصبح  ونات يصبح  الجسمبينما   الشحنة موجبيفقد اإللكتر تنجح  .  سالب الشحنة الذي يكتسب اإللكتر

اكمة إذا لم تكن    الطريقةهذه    معزولة، بشكل أساسي مع العوازل ألن الموصالت تسب بسعة أي شحنة متر

 . العوازل بعكس

 : التالمسالشحن عن طريق 

ا بجسم  عندما نمس  
ً
ونات من  آخر،جسًما مشحون  اآل إىل  أحدهما تنتقل اإللكتر

 
ا للحالة الكهربائية لكل    ر،خ

ً
وفق

فإن الكرة تصبح   ،متعادلة )ليست مشحونة(موجب الشحنة بكرة   عود  تالمس إذا تم   المثال،منها. عىل سبيل 
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 ألن 
ً
ونات من الكرة  العود مشحونة إيجابيا مما يجعل الكرة   ويمتصها،الموجب الشحنة يجذب بعض اإللكتر

ونات   ألنها فقدت اإللكتر
ً
 )تنقص شحنته اإليجابية(.  يصبح أقل إيجابية والعود   مشحونة إيجابيا

ي هذه المحاكاة. يحدث ذلك بعد أن تلمس الكرة متناولة طريقة الشحن هذه 
 
 بعضهما البعض.  والعود ف

 التحريض: الشحن عن طريق 

ي 
باإلضافة إىل  المحاكاة،هذه  تتناولها هذه هي الفكرة الرئيسية التر

 . التماسطريقة الشحن عن طريق 

  ُيعاد  مشحون،موصل بالقرب من جسم  جسم عندما يتم إحضار 

توزي    ع شحنات سطح الموصل بحيث يصبح الجانب المواجه 

ا بشكل 
ً
ويكون الجانب اآلخر   معاكس،للجسم المشحون مشحون

ا بالمثل. عىل سبيل 
ً
نا  المثال،من الموصل مشحون   عودا إذا أحض 

فإن جانب  ،متعادلة موجب الشحنة بالقرب من كرة معدنية 

ويصبح الجانب   الشحنة يصبح سالب  للعود الكرة المواجه 

 . موجب الشحنةالمقابل 

 

 إرشادات العمل الخاصة بالمحاكاة: 

ي هذا 
 نستعرض كل عنض من عناض المحاكاة ونوضح وظيفتها. س  القسم،ف 

ي المحاكاة بالنقر فوق  
نامج التعليمي ف  ا استعراض هذا التر

ً
الحظ أنه يمكنك أيض

نامج التعليمي الزر   ". Tutorial"  التر

 

وضع   واستعادةوضع ملء الشاشة  للتبديل بي   هذا الزر   عىل. تكبت  / تصغت  زر التبديل: انقر 1

 النافذة. 

 

إما  ابتداءً  العود يكون هذا   البالستيكي المشحون:  العود . 2

ي بشكل  ولكنه يكون موجب الشحنة أو سالب الشحنة. 
اض    افتر

ي البداية موجب الشحنة
يمكنك تغيت  هذه الحالة الكهربائية  و   ،ف 

  العود و . "سالب الشحنة   "عود عن طريق النقر فوق زر االختيار 

من الكرة المعدنية   لتقريبهلذا عليك سحبه   للسحب، قابل 

  . المتعادلة
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ي البداية. يمكنك التحقق من ذلك عند    وهي متعادلةالكرة المعدنية:  . 3
 
ف

من خالل مالحظة أن عدد    "،زر التحقق "إظهار الشحنات تفعيل

الشحنات الموجبة وعدد الشحنات السالبة متساويان عىل سطح الكرة.  

ي الكرة جزء من بندو و 
البالستيكي    العود . عندما تسحب ل كهروستاتر

بسبب الشحن عن   العود تنجذب الكرة نحو   ،الكرة باتجاهالمشحون  

والكرة مشحوني      كال من العود يصبح   ،نايتالمس. عندما التحريضطريق 

)كالهما موجب الشحنة أو كالهما سالب الشحنة( وبالتاىلي يتنافران بالمثل 

بعد التالمس. الحظ أن توزي    ع الشحنة عىل سطح الكرة يتغت  عندما تحرك  

 نحو الكرة.  العود 

 

 

إلظهار هذا  االختيار عىل زر  اضغط": الشحنات "إظهار  االختيار زر . 4

والكرة. قم بإلغاء التحديد إلخفاء  العود  الشحنات الموجودة عىل كل من  

ي اعتبارك أن هذه  الشحنات 
ي الواقع ويتم عرضها  الشحنات . ضع ف 

غت  مرئية ف 

  فقط لغرض التوضيح. 

 

موجب الشحنة": ضع عالمة عىل هذا الزر لجعل الشحنة األولية   عود ". 5

  موجبة.  لعود ل

 

سالب الشحنة": ضع عالمة عىل هذا الزر لجعل الشحنة األولية    عود  ". 6

  سالبة.  لعود ل

 

": انقر  . 7   هذا الزر إلعادة المحاكاة إىل اإلعدادات األولية.  عىلزر "إعادة التعيي  

 

 : خاتمة

التحريض  بشحن الظاهرة توضيح ، يمكن للمدرس والمرئيات  بعناض التحكممن خالل هذه المحاكاة الغنية 

االكتشاف لدى  لتنمية روح الفرصة له  ستتوفر   المناسبة،وباستخدام المنهجيات التعليمية   ،التالمسبشحن وال

ي  يمها مفالالمتعلمي   وتقديم 
ي عرض تقديمي بسيط وواضح وغت 

تمكي   المتعلمي   من اكتساب  ول بالمرئيات ف 

يها   المطلوبة يةهداف التعلماأل
 
 . بدال من تلق
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