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 النقطة اليت يكون عندها اجملال الكهربائي احملصل صفرا يف الشكل اجملاور هي : (1

          )د(ي      ل            )ج(  هـ          )ب(           أ(  ز) 

 

 أي الشحنات الكهربائية التالية االنسب لتكون شحنة اختبار وفق ما اتفق عليه :  (2

    كولوم    8 - )د( كولوم       8+)ج(   كولوم    9-10×8- )ب(         كولوم  9-10×8+ )أ(
 

الشكل اجملاور ميثل عدد خطوط اجملال الكهربائي اليت  (3
عند مقارنة  خترتق وحدة املساحة عموديا عليها .
  اجملال الكهربائي عند كل منهما جند :

       ب مـ 2=  أمـد(         بمـ < أمـج(         بمـ > أـمب(         بمـ=  أـمأ(

،  يف جمال كهربائي منتظم مساراتالشكل اجملاور ميثل جمموعة  (4
املسار الذي يكون فرق اجلهد بني أي نقطتني عليه يساوي 

 صفرا هو :

 هـ)د(             )ج(  ع)أ(    س                 )ب(  ص                  

يبني الشكل اجملاور اجزاء من سطوح تساوي اجلهد لتوزيع من الشحنات  (5
 الكهربائية ، فان النقطتني اللتني يتساوى اجلهد عندهما :

 د( )هـ ، س(أ( )س ، ص(      ب( )ص ، ع(      ج( )س ، ع(       

يبني الشكل اجملاور سطوح تساوي اجلهد لتوزيع من الشحنات الكهربائية ، النقطة اليت  (6
 يكون عندها اجملال الكهربائي اكرب ما ميكن هي :

  د )د(             جـ   )ج(             ب   )ب(              أ   )أ( 
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يف الشكل اجملاور ، الشغل الذي تبذله القوة  (7
الكهربائية لنقل شحنة موجبة من النقطة 

الشغل الذي باملقارنة مع )أ( اىل النقطة )ب( 
تبذله لنقل الشحنة نفسها من النقطة )د( 

 كون :ياىل النقطة )هـ( 

 د هـ ش  ≈ أ ب )د( ش   د هـ  ش  = أ ب )ج( ش   د هـ ش  > أ ب )ب( ش  د هـ ش  < أ ب )أ( ش

جسم مشحون بشحنة سالبة يتحرك بتاثري جمال كهربائي  (8
منتظم كما يف الشكل . ان ما حيدث لطاقته احلركية وطاقة 

 الوضع الكهربائية على الرتتيب :

 )ج( تقل ، تزداد      )د( تقل ، تقل       )ب( تزداد ، تقل)أ( تزداد ، تزداد   

اذا زادت مساحة صفيحتيه متوازيتني متصل مع بطارية .  مواسع كهربائي ذو صفيحتني (9
 فان اجلهد الكهربائي للمواسع ومواسعته على الرتتيب :

 د( يزداد ، تقل)      ج( يبقى ثابتا ، تزداد)ب( يقل ، تقل          )   أ( يقل ، تزداد   )

ح ( ميكروكولوم واصب6مواسع ذو صفيحتني متوازيتني ، شحن بشحنة مقدارها ) (10
 ( . ان الطاقة الكهربائية املختزنة فيه هي :2فرق اجلهد بني طرفيه )

 جول 12ميكروجول               )د(  12جول       )ج(  6)ب(      ميكروجول 6)أ( 

ذا حترك الكرتون وبروتون يف جمال كهربائي منتظم للفرتة الزمنية نفسها فان ا (11
 االلكرتون والربوتون يتساويان يف :

ب(التسارع الذي يكتسبانه                                    الكهربائية املؤثرة فيهما أ(القوة
 د(السرعة النهائية هلما                                       ج(االزاحة اليت يقطعانها   
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يف الشكل اجملاور يكون الشغل املبذول من القوة اخلارجية  (12
اىل النقطة )ب( بسرعة ثابتة  لنقل شحنة موجبة من النقطة )أ(

 يساوي الشغل املبذول لنقل الشحنة نفسها بسرعة ثابتة :

ب( من )هـ( اىل النقطة )د(                       أ( من النقطة )ب( اىل النقطة )هـ(    
 د( من النقطة )أ( اىل النقطة )د(                         ج( من النقطة )د( اىل النقطة )هـ(

س( اىل منطقة جمال  -عندما يدخل الكرتون متحركا بسرعة ثابتة باجتاه ) (13
 ص( فان هذا االلكرتون يكتسب تسارعا باجتاه : -كهربائي منتظم اجتاهه حنو )

 س(   -د(  ))           ج(  )+س(   )          ص(     -ب( ))                 أ( )+ص()
الكهربائية فقط ، فاي العبارات االتية تصف  عندما تتحرك شحنة سالبة بتاثري القوة (14

كال من اجتاه حركة الشحنة بالنسبة الجتاه اجملال ، وطاقة وضعها الكهربائية على 
 الرتتيب :

  ب( عكس اجتاهه ، تقل)                                          أ( مع اجتاهه ، تقل  )
 د( عكس اجتاهه ، تزداد)                                        ج( مع اجتاهه ، تزداد  )

1ثالث مواسعات )  (15
5  ،1

3  ،1
( ميكروفاراد ، وصلت معا على التوالي . املواسعة املكافئة  2

 هلا بامليكروفاراد :

30ب( )               10أ( )
21ج( )                 21

1د( )                        30
10 

 اعتمادا على الشكل اجملاور اجب عن الفقرتني التاليتني :

النقطتان اللتان ال تتغري طاقة الوضع الكهربائية جلسيم  (16
 مشحون عند انتقاله  بينهما هما :

 )د(  )ص ، ع(         )ج( )ص ، ل()أ(  )س ، ص(      )ب( )ع ، ل(        
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 كن :النقطة اليت يكون اجلهد الكهربائي عندها اقل ما مي (17

 )ب(  ص           )ج(  ع                        )د( ل              )أ(   س

اذا قل البعد بني صفيحيت مواسع ذو صفيحتني متوازيتني متصل ببطارية ، فاي  (18
العبارات االتية تصف ما حيدث لكل من جهده الكهربائي ومواسعته الكهربائية على 

 الرتتيب :

 د( يزداد ، تقل      ج( يبقى ثابتا ، تزداد    تزداد     ب( يقل ، تبقى ثابتة   أ( يقل ،  

 ( بالعالقة الرياضية التالية : س صيف الشكل اجملاور يعرب عن )جـ  (19

 120جتا مـف )ب(                                       180جتا مـف )أ(  
  30جتا مـف )د(                                         60جتا مـف )ج(  

يف الشكل اجملاور العالقة البيانية بني شحنة وجهد مواسع ، ان  (20
 :  متثل املساحة حتت املنحنى

    )ب( الطاقة)أ( املواسعة                                  
           الكثافة السطحية للشحنة بائي                         )د( اجملال الكهر)ج( 
   صفيحتان متوازيتان مشحونتان بشحنتني خمتلفتني نوعا يفصل بينهما اهلواء فيتولد

 : عن  الفقرتني التاليتني( ، اجب 1) مـبينهما جمال كهربائي منتظم  

)له نفس كتلة االلكرتون وشحنته موجبة( والكرتون وضعا بني الصفيحتني ان  بوزترون (21
 تسارعهما يكون : 

 )ب( متساويان وبنفس االجتاه                               أ(  متساويان ومتعاكسان باالجتاه)
 اها )د( خمتلفان مقدارا واجت                     خمتلفان مقدارا ومتشابهان اجتاها   ب()
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عندما تقل الشحنة على كل من الصفيحتني مبقدار الربع ، ووضع مادة عازلة بينهما  (22
مساحيتها الكهربائية اربعة اضعاف السماحية الكهربائية للهواء فان اجملال 

 الكهربائي بني الصفيحتني يصبح :    

 أ()
1

16
  )د(           1مـ 8 )ج(          1مـ 16 )ب(            1مـ 

1

8
 1مـ 

 :  علما بانها بوحدة الكولوم احدى الشحنات التالية مقبولة (23
   19-10×3 )د(        28-10×1.6 )ج(      22-10×64.0 )]ب(  11-10×  3)أ( 

يف الشكل اجملاور ان نسبة اجملال الكهربائية عند النقطة )س(   (24
 اىل اجملال الكهربائي عند النقطة )ص( هي : 

 ( 4:  1)  )د(         ( 1:  4)  )ج((         2:  4(        )ب( )  4:  2)أ( ) 

 الشحنة الكلية جملموعة املواسعات بني )أ ، ب( تساوي :  (25

      3+ ش  2+ ش 1ش  )ب(                               3+ ش 1شأ( )
   3+ ش2ش )د(                               4+ ش2ش)ج(  

مواسع كهربائي ذو لوحني متوازيني مشحون والطاقة املختزنة فيه ) ط ( ، اذا ضاعفنا  (26
 تصبح :  لطاقة املختزنة فيهفان افرق اجلهد بني لوحيه ثالث امثال ما كان عليه ، 

1)أ(  
1 )ج(              ط   3 )ب(         ط     3

  ط 9)د(        ط    9
تعد القاعدة : )اجملموع اجلربي للتغريات يف اجلهد الكهربائي عرب عناصر أي مسار  (27

 مغلق يف دارة كهربائية يساوي صفرا ( متثل صياغة اخرى لقانون حفظ : 
 )د(  الزخم             )ج(  الطاقة      )ب(  الكتلة           )أ(  الشحنة  
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ميثل الشكل اجملاور خطوط اجملاور لشحنتني نقطيتني  (28
متجاورتني ، النقطة اليت يكون عندها اجملال الكهربائي اكرب 

 ما ميكن  من بني النقاط املوضحة بالشكل هي :
  4)د(                3)ج(                2)ب(              1)أ(   

وضح بالشكل عند النقطة )س( لشحنتني الشكل اجملاور اجتاه اجملال احملصل امل يف  (29
( على  2، ش 1متساويتني مقدارا  ، وعندها تكون الشحنتان ) ش

 الرتتيب : 

 ، + (                                                                                                    -) (          )د(  -)ج( ) + ،           ( -،  -)ب() )أ( ) + ، + (       
بسرعة من النقطة )أ( اىل النقطة )ب( يف جمال كهربائي  موجبةنقلت شحنة نقطية  (30

من النقطة )أ( اىل النقطة  بشكل حر سالبة، وحتركت شحنة   ثابتة
 شكل ، وعليه فان احدى العبارات التالية صحيحة : )ب( كما يف ال

 اد وطاقة الوضع الكهربائية تقل الطاقة احلركية هلما تزد أ()
  جبة فتقل طاقة وضعها الكهربائية الشحنة السالبة تزداد طاقتها احلركية اما املو ب()
نة املوجبة يبذل عليها شغل الشحسالب و كهربائي السالبة يبذل عليها شغلالشحنة ج()

    كهربائي سالب
ملوجبة يبذل عليها والشحنة اكهربائي موجب الشحنة السالبة يبذل عليها شغل د()

  خارجي سالب شغل
التعبري الرياضي الصحيح الذي ميثل جهد النقطة )هـ( هو :                                                             (31

    ك+ جـ  دق –)ب( ت م                     كجـ  – دق –ت م  أ()
   ك+ جـ  دق –ت م  -)د(                  كجـ – دق –ت م  -)ج( 
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  ميثل الشكل اجملاور جزء من دارة كهربائية  مقاوماتها متماثلة . باالعتماد عليها
 : اجب عن الفقرتني التاليتني

أي املفاتيح تغلق لكي حتصل على اقل مقاومة بني  (32
  :  النقطتني ) أ ، ب (

    فقط  1ح د()         فقط  2حج( )        3و ح   2ح)ب(         3و ح   2و   ح  1ح أ()

  :  مقاومة بني النقطتني ) أ ، ب ( اكربأي املفاتيح تغلق لكي حتصل على  (33

    فقط  1ح د( )        فقط  2حج( )          3و ح   2حب( )   3و ح   2و   ح  1ح أ( )

يف الشكل اجملاور اذا كانت قراءة الفولتميرت واملفتاح مفتوح هي  (34
)س( واهلبوط يف جهد البطارية عند غلق املفتاح هو )ص( ، 

 قراءة الفولتميرت عندئذ هي :     

  ص - س )د(       )ج(  س + ص       )ب( ص              أ( س   )    

 يف الشكل اجملاور تكون املقاومة املكافئة بني النقطتني )أ ، ب( تكون : (35

 م 7م          )د(  5)ج(         م 3)ب( )أ(  م        

 الكمية الفيزيائية اليت تقاس بوحدة ) أوم.م( هي :  (36

 السماحية الكهربائية )ج( اجلهد الكهربائي    )د(    )ب( املقاوميةأ(  املقاومة        )     
 قراءة  الفولتميرت يف الشكل اجملاور :  (37

ت م  أ( )
  دت م د()         دق ت م         )ج( 2 – دق )ب(        2

 توازيني املشحون واملعزول  : امللوحني الواسع ذو املتزداد مواسعة  (38
 )ب(بنقصان مساحة كل من لوحيه                   أ( بزيادة مساحة كل من لوحيه)

 )ب( بزيادة املسافة بني لوحيه                    )د( بزيادة شحنته 
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 اورة اجب عن الفقرات التاليتنيباالعتماد على الدارة اجمل : 
 فرق اجلهد بني طريف البطارية بالفولت :  (39

     0.4)د(          0.6)ج(             0.8)ب(           1.2أ( )
 ملار يف كل مقاومة باالمبري هو :التيار ا (40

  0.4)د(         0.6)ج(                 0.8)ب(                         1.2أ( )

 اورة اجب عن الفقرات التاليتنيباالعتماد على الدارة اجمل : 
  فرق اجلهد بني طريف البطارية بالفولت :  (41

   4)د(         6)ج(           16)ب(            12أ( )
 ( باالمبري هو :Ω 8ملار يف املقاومة )التيار ا (42

  8)د(         6)ج(                 4)ب(                         2)أ( 

سلك من االسالك التالية له مقاومة اكرب علما بانها  اي (43
                                                   مصنوعة من املادة نفسها ؟ 

 )د( ل                   )ج(  ع           )ب( ص                   أ( س    )
 فانميثل الشكل جزءا من شبكة كهربائية ، اعتمادا على البيانات  (44

 :هو مقدار واجتاه التيار يف السلك )س ص( 

 أمبري من )ص( اىل )س(    4)ب(           أمبري من )س( اىل )ص( 4أ(  )
    أمبري من )س( اىل )ص(       14)د(    أمبري من )س( اىل )ص(          8)ج( 

ح( يف الدارة اجملاورة فان قراءة االميرت والفولتميرت على عند غلق املفتاح ) (45
 الرتتيب هي : 

 ، تبقى ثابتة  تقل)د(اد، تبقى ثابتة  تزد)ج(  ، تقل )ب( تزدادأ( تزداد، تزداد )
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والشحنتان من نفس النوع .   2 ش  4=   1 شاذا علمت ان  يف الشكل اجملاور ،  (46
  ان نقطة التعادل يف هذه احلالة هي :

 )ج(  هـ             )د( أ          )ب( دأ( و           )
 نقل شحنة كهربائية  بسرعة ثابتة بني نقطتني يف جمال كهربائي : نحتى  (47

 ( يساوي ويعاكس الشغل الكهربائيجيب ان نبذل شغل بقوة خارجية  (أ 
  القوة اخلارجية وتعاكس جيب ان تكون القوة الكهربائية تساوي (ب 
 طاقة احلركية للشحنة متناقصة   جيب ان تكون ال (ج 

 طاقة الوضع الكهربائية للشحنة  جيب ان تقل  (د 

اذا انتقلت شحنة موجبة بني نقطتني يف جمال كهربائي وزادت طاقة الوضع الكهربائية  (48
 املختزنة فيها نستنتج ان : 

  بسرعة متزايدة الشحنة  حتركت )ب(     باجتاه خطوط اجملال  الشحنة حتركت أ( )
 بشكل حرالشحنة  حتركت )د(        عكس اجتاه اجملالالشحنة  حتركت )ج(

 صحيحة : فقط دارة اجملاورة ، احدى العبارات التاليةاليف  (49

 تبدأ عملية الشحن للمواسع  (2)حلضغط على عند ا)أ( 

 تبدأ عملية التفريغ للمواسع  (1)حعند الضغط على )ب( 

 يف املصباحاىل ضوئية يف املواسع تتحول الطاقة الكهربائية   (1)حعند الضغط على )ج( 
 يف املصباح ةاىل ضوئي يف املواسع الطاقة الكهربائيةتتحول  (2)حعلى عند الضغط )د( 

يف الشكل اجملاور اذا كانت الشحنتان متساويتان مقدارا فان اجتاه  (50
  حركة وحدة الشحنات املوجبة توضع عند النقطة )هـ( هو حنو :

  ص - )د(        + ص )ج(      س  - )ب(         +س  أ()
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الطاقة الكهربائية املختزنة يف مواسع )ط( ،اذا ضوعف فرق اجلهد بني صفيحتيه اىل  (51
 الضعفني فان الطاقة املختزنة فيه تصبح :

1  )د(        ط   )ج(            ط4 )ب(            ط  2أ( )
   ط 2

 تكافئ )الفولت( ما عدا :التالية مجيع الوحدات  (52
 كولوم.فاراد )د(       م. نيوتن/كولوم)ج(     كولوم/فاراد  )ب(      جول/كولوم أ()

 الكمية الفيزيائية اليت تكون موجبة دائما :  (53
 الشحنة الكهربائية )د(لكهربائية طاقة الوضع ا)ج(  املواسعة)ب( اجلهد الكهربائي أ( )

خمتلفان مع مصدري فرق جهد ، اذا وصل االول مع مصدر فرق  وصل مواسعان (54
جهد مقداره )جـ( فاكتسب شحنة مقدارها )ش( ، واملواسع الثاني وصل مع مصدر 

ش( فان نسبة مواسعة املواسع  12جـ( فاكتسب شحنة مقدارها )4فرق جهد )
1 أ( )االول اىل مواسعة الثاني هي : 

1 )ج(         3)ب(        3
  4)د(         4

. ادخلت مادة عازلة لتمال احليز بني صفيحيت مواسع موصول مبصدر فرق جهد ثابت  (55
 :   على الرتتيب  ان املواسعة واجملال الكهربائي بني الصفيحتني

   تزداد املواسعة ويقل اجملال)ب(               تزداد املواسعة ويزداد اجملال   أ( )
 املواسعة ثابتة ويزداد اجملال   تبقى)د(            د املواسعة ويبقى اجملال ثابتا تزدا)ج( 

ميثل الشكل اجملاور توزيع سطوح متساوية اجلهد لشحنتني متجاورتني ، فاذا علمت ان  (56
 = صفر( فان : ب موجب( و )جـ هـ )جـ

 موجب( دصفر و جـ  أ)جـ ب( )     موجب( دسالب و جـ أ)جـ أ(  )
 صفر( دصفر و جـ  أ)جـ د( )    صفر(  دموجب و جـ  أ)جـ  ج()

موصل مقاومته )م( وطوله )ل( قطع املوصل اىل جزئني متساويني ثم وصل اجلزآن معا  (57
 التوازي فان املقاومة املكافئة هلما تصبح :

مج(               م   2ب(              م   4أ(  
مد(                      2

4          
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اجملاالت املغناطيسية القوية اليت ميكن احلصول عليها من املواد فائقية التوصيل ميكن  (58
 استخدامها يف : 

 )ب( مطياف الكتلة                             )أ( اجهزة تصوير الرنني املغناطيسي
 وية املسارعات النو)ج( منتقي السرعات                                             )د( 

بني صفيحتني مشحونتني بشحنتني متساويتني مقدارا  بشكل حر سالبةانتقلت شحنة  (59
 ( هو : س ص)جـ فرق اجلهد الكهربائي ان وخمتلفة نوعا كما يف الشكل ف

      53جا مـف  -)ج(      53جتامـ ف )ب(      37جتا مـف أ( )
 37جامـ ف  -)د(

فكرة احلل : مبا ان الشحنة سالبة وانتقلت بشكل حر السفل فاجملال 
 العلى

ميثل الشكل اجملاور بعضا من سطوح تساوي اجلهد بني  (60
صفيحتني متوازيتني مشحونتني . أي العبارات االتية 

 تصف اجملال الكهربائي بني الصفيحتني : 

 ص( -باجتاه ) منتظم )ب(        باجتاه )+ص(                                منتظم )أ( 
     ص( -متزايد باجتاه ) )د()ج( متزايد باجتاه )+ص(                                      

معتمدا على الشكل اجملاور وبياناته اذا علمت ان املقاومات  (61
متساوية واملقاومة الداخلية للبطارية مهملة فان قراءة 

 الفولتميرت تساوي :   

1  )ب(            دق)أ( 
   )ج(                دق 2

1
2  )د(           دق 3

    دق 3
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( يف الدارة اجملاورة Ω 3=  دفولت( و )م 12=  د( و )قΩ 6=  2= م 1اذا كانت )م (62
 فان قراءة االميرت بوحدة االمبري :

4أ( 
4ب(                      5

 1د(             2ج(                  3
 

 2والتيار الكلي =  3فكرة احلل : الدارة بسيطة ، املقاومة املكافئة للمقاومتني = 
 ويتفرع التيار باملناصفة بني املقاومتني .

اربعة مصابيح موصولة يف دارة كهربائية كما يف الشكل اجملاور .  (63
 ( فكم مصباحا يبقى مضاء ؟4اذا احرتق املصباح )م

 ( 3د( )                  (2ج( )            (    1ب( )               أ( )صفر(     
يف الدارة اجملاورة ، اذا كانت البطارية مهملة املقاومة  (64

 1.5( تساوي ) V1الداخلية وكانت قراءة الفولتميرت ) 
 ( تساوي : V2فولت( فان قراءة الفولتميرت ) 

 فولت 6د(                     فولت 4.5ج(           فولت     2ب(      فولت        1أ(  

 ( 9+ جـ 1.5=  6،   9+ جـ 3= جـ بطارية )التفسري : جـ
  يف الشكل اجملاور مقدار التيار )ت( بوحدة االمبري : (65

 ( 12د( )      (   6ج()        (4ب( )        (  2أ( )  
والتيار املار  4املقاومة املكافئة هلما =   12Ω  ،6Ω)فكرة احلل : 

( أمبري 2( مير بها ايضا )4( أمبري لذلك املقاومة )2بهما )
 (4فالتيار الكلي = 
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  يف الشكل اجملاور مقدار التيار )ت( بوحدة االمبري : (66

 (20د( )      (   15ج()      (  10ب( )          (5أ( ) 

هي  Ω( 3،6: املقاومة املكافئة للمقاومتني ) فكرة  احلل
(2 )Ω  فالتيار يتوزع بالتساوي 

  يف الشكل اجملاور مقدار التيار )ت( بوحدة االمبري : (67

 (8د( )         (6ج()      (  4ب( )        (  2أ( ) 
 

  : هو  (2Ω) املار يف املقاومةيف الشكل اجملاور مقدار التيار  (68

 (8د( )         (6ج()      (  4ب( )        (  2أ( ) 

 

موصل )أ( نصف قطره ملي نصف قطر موصل )ب( ، اذا علمت ان املوصلني متماثلني  (69
يف املادة والطول ومير فيهما املقدار نفسه من التيار ، فان نسبة السرعة اإلنسياقية 

 ( تساوي : ب: ع ألإللكرتونات احلرة املوصلني )ع

    1:  4 )د(               4:  1  )ج(          1:  2 )ب(          2: 1)أ( 

اعتمادا على الرسم البياني الذي ميثل عالقة فرق اجلهد الكهربائي بني طريف موصل  (70
 والتيار املار فيه فان ميل اخلط البياني ميثل :

 القدرة الكهربائية املستهلكة            أ(الطاقة الكهربائية املستهلكة      ب(
 د( املقاومة الكهربائية الالومية                     ج(املقاومة الكهربائية االومية

الزاوية اليت يصنعها اجتاه متوسط سرعة االلكرتونات احلرة يف موصل فلزي مع اجتاه  (71
 اجملال الكهربائي تكون :

 (270)د( )           (180)ج( )(                 90)أ(   )صفر(                   )ب( )
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( ، د( ومقاومتها الداخلية )مددارة كهربائية بسيطة فيها بطارية قوتها الدافعة )ق (72
 وصلت على التوالي مع مقاومة خارجية )م( فان اهلبوط يف جهد البطارية يساوي : 

1 )أ( ت م          )ب( 
      ت م – دق)د(        دت م – دق)ج(         دت م 2

 ت م (    - د= ق دت م   D= ت م    دت م – دق  Dاخلارجية  = جـبطارية  : جـ)التفسري 

اربع موصالت من املادة نفسها وختتلف عن بعضها مبساحة املقطع والطول ، عند  (73
توصيل كل منها مبصدر اجلهد نفسه ، فان املوصل الذي مير فيه اقل تيار تكون 

 مساحة مقطعه وطوله على الرتتيب :

 ل 2أ ،  2)د(             ل2)ج(  أ ،أ ، ل          2)ب(                       )أ(  أ ، ل

ثالث مقاومات )س ، ص ، ع( من املادة نفسها كما يف الشكل اجملاور ، اذا وصلت معا  (74
( . أي العبارات دعلى التوالي مع بطارية قوتها الدافعة )ق

 التالية صحيحة :

     ع= ت ـ ص= ت  س)ب( ت                    عجـ = ص= جـ  س)أ( جـ 
     عت ـ < صت  < ست  )د(                 عجـ > صجـ   > س)ج( جـ 

 

اذا اردنا تصميم مواسع كهربائي ذو صفيحتني متوازيتني حبيث تكون مواسعته كبرية  (75
 فانه جيب :

 زيادة مساحة صفيحتيه وانقاص البعد بينهما (أ 

 وزيادة البعد بينهمازيادة مساحة صفيحتيه  (ب 

 انقاص مساحة صفيحتيه وانقاص البعد بينهما (ج 

 انقاص مساحة صفيحتيه وزيادة البعد بينهما (د 
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 .باالعتماد على الشكل اجملاور . اجب عن الفقرتني التاليتني 

ربائي نفسه للنقطتني فرق اجلهد الكهالنقطتان اللتان هلما  (76
 )أ ، ب( هما :

 )د(  هـ ، ب        )ج(  و ، دأ ، و       )ب(  أ ، هـ         )أ( 

 النقطة اليت يكون عندها اكرب قيمة جهد كهربائي : (77

 )د(  و                    )ج(   هـ)أ(   أ                   )ب(  ب                     

 :اجتاه اجملال الكهربائي عند النقطة )م( يف الشكل اجملاور هو  (78

 )د(  د)أ(   أ         )ب(  ب            )ج(  ج            

 2-10×25يستهلك مصباح كهربائي طاقة كهربائية مقدارها ) (79
دقيقة( فان قدرة املصباح بوحدة  15كيلو واط.ساعة( خالل )

 الواط :

2-10×1.66د()          3 10×1)ج(          0.01)ب(             1) أ(  
 

 ( واط . هذا يعين ان اجلهاز :200)جهاز قدرته  (80

 ( جول كل دقيقة200يصرف طاقة مبعدل ) (أ 
 ( كولوم كل دقيقة200خيزن شحنة كهربائية مقدارها ) (ب 

 ( جول كل ثانية200يصرف طاقة مبعدل ) (ج 

 ( كولوم كل ثانية200يفرغ شحنة كهربائية مقدارها ) (د 
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ئية وبطارية يكون فرق يف الدارة الكهربائية املغلقة اليت حتتوي على مقاومة كهربا (81
اجلهد الكهربائي بني طريف البطارية اقل  من فرق اجلهد الكهربائي املكتوب على 

 البطارية بسبب :

 )ب( ضياع الطاقة عرب الفولتميرت         )أ( توصيل البطارية مبقاومة خارجية كبرية
 توصيل املقاومات  )د( اختالف نوع     )ج( استهالك الطاقة عرب املقاومات الداخلية

 عندما متر االلكرتونات يف دارة مكونة من بطارية ومصباح فانها : (82

 تكتسب طاقة يف البطارية كما تكتسب طاقة يف املصباح (أ 
 تفقد طاقة يف املصباح لكنهاتكتسب طاقة يف البطارية  (ب 
 تفقد طاقة يف البطارية كما تفقد طاقة يف املصباح (ج 
 سب طاقة يف املصباحتفقد طاقة يف البطارية لكنها تكت (د 

ماذا حيدث لقراءة االميرت والفولتميرت عند غلق املفتاح يف  (83
 الشكل اجملاور .

)ب( تقل ، تزداد                                 ، تقل تزداد)أ(  
 )د( تقل ، تبقى ثابتة                  )ج( تزداد ، تبقى ثابتة   

ماذا حيدث لقراءة االميرت والفولتميرت عند غلق املفتاح يف  (84
 الشكل اجملاور . 

)ب( تقل ، تزداد                                 )أ(  تزداد ، تقل
 )ج( تزداد ، تبقى ثابتة                     )د( تقل ، تبقى ثابتة
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يف الدارة ماذا حيدث لقراءة االميرت والفولتميرت عند غلق املفتاح  (85
 اجملاورة :

 )أ(  تزداد ، تزداد                     )ب(  تقل ، تقل
  )د( تقل ، تزداد)ج( تزداد ، تقل                        

فان قراءة يف الشكل اجملاور وعند غلق املفتاح )ح(  (86
 ( على الرتتيب :A2( واالميرت )A1االميرت )

 ، تزداد(             )ب( )تزداد ، تبقى ثابتة( )أ(  )تزداد
 )د( )تقل ، تبقى ثابتة(                )ج( )تزداد ، تقل(

 ميرت والفولتميرت على الرتتيب : يف الشكل اجملاور عند غلق املفتاح )ح( فان قراءة اال (87

)ب( تزداد ، تقل                                  )أ(  تزداد ، تزداد 
  ال تتغري ، ال تتغري)د(                             ( ال  تتغري ، تقل   )ج
 

ماذا حيدث لكل من قراءة االميرت  وقدرة املقاومة )م( على الرتتيب  (88
 عند فتح املفتاح )ح( يف الدارة اجملاورة ؟

 تقل ، تزداد (         -تزداد ، تقل     -بقى ثابتة   تزداد ، ت  -   تقل ، تبقى ثابتة)  

 
 

 لكم بالتوفيق يمع متنيات
 ........ )ج.و(ابو اجلوج


