
 :ر قوة مجال باحدى القوى التالیة التعت)١

 قوة االحتکاك القوة املغناطیسیة    د) القوة الکهربائیة     ج) الوزن    ب) أ)
 
   

شحنة نقطیة سالبة موضوعة في الفراغ عند نقطة تبعد عنها مسافة (ف) فإن مقدار املجال  )٢
وابعدت النقطة عن الشحنة لیصبح  ضعفینالی ال السالبة الشحنةکولوم إذا زادت /نیوتن  )١٬٦(

 فإن مقدار املجال یصبح ف)٢( البعد

 نیوتن /کولوم     ٠٫٨ ب)                 نیوتن /کولوم    ٠٫٢أ)
 کولوم  /نیوتن ١٫٦ د)                 نیوتن /کولوم   ٠٫٦ ج)
 
 

: الشکل املجاور صفیحتان متوازیتان اذا علمت ان الشغل الذي تبذله القوة ٢ف)٣
��10 کولوم ١( الکهربائیة في نقل شحنة مقدارها   ) من أ الی ب ×

��10  ٣٠یساوي (   :) جول أجب عن التالي  ×

 

 کولوم  واتجاهه/بوحدة نیوتنمقدار املجال )١

 ، س١٠٠٠، س   د) ١٠،س   ج) ١٠٠ب)    ،س١٠٠أ)
 

 فرق الجهد بین الصفیحتین )٢

 فولت ٢٠٠فولت     د)  ٤٠فولت     ج)  ٤٠٠فولت     ب)  ٢٠أ)
 

إذا حرك  Sوضع الکترون وبروتون کما في الشکل وحسب املجال املحصل عند النقطة )٤
 Sهه عند نحو الیمین وبقي االلکترون ثابت فإن محصلة واتجا البروتون

 أ)تزداد واتجاهها نحو الیسار    ب)تقل واتجاهها نحو الیسار 
  تقل واتجاهها نحو الیمین ج)تزداد واتجاهها نحو الیمین  د) 
 

 ) فإن :+ساذا علمت ان املجال الکهربائي عند النقطة   (أ) نحو ( )٥

 سالبة  أ ب (موجبة )، جـ  شأ)       
 موجبة أ ب جـ (موجبة )،  ش  ب)    
 سالبة  ب أ  جـ (سالبة  )،  ش ج)     
 موجبة ب أ  جـ (سالبة )،  ش  د)     

   
والذي  کلمعتمدا علی البیانات املثبتة في الش )٦  

شغل القوة بین ان النسبة صفائح (س ، ص ،ع ) یمثل  
س الی ص الی شغل لنقل بروتون من الکهربائیة  

: بروتون من ع الی ص لنقل القوة الکهربائیة  
 
 ٢:١د)           ١:١ج)        ٦:١ب)         ٩:١أ)

أ
ب
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 اذا علمت ال شحنة نقطیةس ،ص نقطتان تقع في مج)٧

 فإن: )فولت ٣=س ص  جـان ( 

   واتجاه املجال نحو الداخل  سحـ  ˂صحـ أ)   
 واتجاه املجال نحو الداخل صحـ  ˂سحـ  ب) 

 املجال نحو الخارج  واتجاه  سجـ ˃ صج) جـ 
 واتجاه املجال نحو الخارجس حـ  ˂صحـ د) 

 
 

ثالثة جسیمات مشحونة ومتساویة في الکتلة ادخلت ساکنة الی مجال کهربائي )٨
تحرك ) ب(الجسیم و  األعلیتحرك نحو ) أ(م سیلوحظ ان الجمنتظم کما في الشکل 

 علی الترتیب) أ،ب،ج(فإن شحنة الجسیمات اتزن ) ج(الجسیم و نحو االسفل 

 
 سالبة ، الیمکن الحکم ، سالبة أ)

  ، سالبة  سالبة ،  موجبة  ب)
 سالبة ، سالبةالیمکن الحکم ،ج)  

 موجبة، سالبةد) سالبة ، 
 

 ب نقطتان في مجال کهربائي فإن القوة الخارجیة, أ  )٩

 ) علی الترتیب :أب(ح  تبذل شغال ، 

 ، موجب     موجبًا ، سالب     ب)سالبًا أ)
  ، سالب موجبًا ، موجب  د) سالبًا ج)
  
 

 )شدخل جسیم (س) بسرعة ابتدائیة (ع) یحمل شحنة () ١٠
 وکتلة (ك) فتوقف عند (ب) اذا تضاعفت مساحة الصفیحتین 
 مع بقاء املسافة بین الصفیحتین وشحنة کل ینالی الضعف 
 صفیحة ثابتة فإن فرق الجهد بین الصفیحتین واالزاحة التي 
 یقطعها الجسیم (س) قبل ان یتوقف علىی الترتیب : 

 

 د) یقل ، یقل       ج)ثابت، یزداد      ب) یقل ، یزداد    أ)ثابت ، یقل             

 

اذا کان التیار الکهربائي املتولد عند الضغط علی احد مفاتیح التحکم في جهاز )١١
) میکرو امبیر  فإن مقدار الشحنة الکهربائیة ٣٢٠لي ثانیة یساوي () م١٠الحاسوب مدة (

 التي انتجت هذا التیار 

 

 میکرو کولوم ٣و٢نانو کولوم      د)  ٣و٢کولوم      ج) ٣و٢کولوم      ب)  ١أ)

 

 

أ

-   -   -   -   -   -   -

+   +   +   +   +   +

جب

بأ

االزاحة

قخ ج

, , ,



 1 ، جـالشکل یمثل العالقة بین ()١٢
 )   فإن :  ف

  ب ش ˂أ  ش)،  جـأ) میل کل منحني (
 
 أ ش ˂ب  ش)،  شأ ب) میل کل منحني ( 
 

 ب ش ˂أ  ش )،  شأج) میل کل منحني (
 

 ب ش = أ ش)،  ف جـد) میل کل منحني (
 
 

وصلت ثالث مواسعات علی التوالي کما في الشکل بمصدر جهد فإن ترتیب  )١٣
 حسب جهد کل منها اتاملواسع

 ١ س ˂ ٢س  ˂ ٣س  أ)          

  ١ س ˂ ٣س  ˂ ٢س   ب)
 

    ٣ س ˂ ١س  ˂ ٢س    ج)
 

 ٣ س ˂ ٢ س ˂ ١ س   د)
 
 

) ٦فولت وکانت الکثافة السطحیة علی لوحیة ( )جر جهد (مواسع شحن بمصد) ١٤
 یمکن حساب الطاقة املختزنة بین لوحیة من العالقة :  م کولوم /

أ�ᵟ �ف أ)        
  أ�ᵟ  �ف     ب)        .£

 فᵟ�أ      ج)       �.£
  أ�ᵟ� د)         �.£

£.�   

 

 فولت ) ٤, فاراد  ٦-١٠×  ١٢علی کل منها (مجموعة من املوسعات املتماثلة کتب )١٥

  )  ٦-١٠ ×  ٢صلت معا بطریقة التوصیل نفسها للحصول علی مواسع مکافئ مواسعته (
  ) فولت فإن توصیل املوسعات وعددها علی الترتیب : ٢٤ویعمل علی فرق جهد (

 ٦د)توازي ،               ٦ج)توالي ،              ١٠ب)توالي ،              ١٠توازي ،  أ)
  

 
 املار فيتیار الکهربائي یمثل الشکل العالقة بین ال) ١٦

 داخلةلاللکترونات الحرة ة االنسیاقیة ي والسرعزموصل فل
 ) فإن عدد عند (أ)  (ع م /ث النسیاقیةاذا کانت السرعة ا 

 هذا املوصل وعدد  من مادة  ٣) م١االلکترونات الحرة في (
 ند (ب) علی الترتیب املوصل ع تعبر مقطع االلکترونات الحرة التي

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

 
 

أ

ب

ت أمبیر

ع٢عع ( م/ث)؛

و



افضل مادة تستخدم في صناعة مقابض ادوات صیانة  ٤ف)١٧
 االجهزة الکهربائیة 

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

 

  

 ) وصلت أربع مصابیح متماثلة کما في الشکل ،١٨

 عند إغالق املفتاح (ح) فإن قدرة املصباحین (أ ، ب) 

 (شدة إضاءة املصباحین)      

               أ) تقل في (أ) وتزداد في (ب)         

 ب) تقل في أ ، ب      

           ج) تزداد في (أ) وال تتغیر في (ب)       

 د) تزداد في (أ) وتقل في (ب)      

 

 

 ةیاملقاوم املادة
    ١-١٠× ٢ س
    ٨-١٠ × ٦٬١ ص
    ٨١٠× ٦٬١ ع
    ٢-١٠×  ٥ ل

 
 )السرعة االنسیاقیة هي:١٩

أ)متوسط سرعة الشحنات املوجبة الحرة داخل املوصل عندما تنساق بنفس   
 اتجاه املجال الکهربائي 

  
ب) متوسط سرعة الشحنات املوجبة الحرة داخل املوصل عندما تنساق بعکس 

 اتجاه املجال الکهربائي
   

ج) متوسط سرعة االلکترونات الحرة داخل املوصل عندما تنساق بعکس اتجاه 
 املجال الکهربائي  

 
د) متوسط سرعة االلکترونات الحرة داخل املوصل عندما تنساق بنفس اتجاه  

 املجال الکهربائي  
 

 )اکثر  املقاومات استخداما في الدارات الکهربائیة واالجهزة الکهربائیة :٢٠

ة الغازیة أ)املقاوم  ب)املقاومة الثابتة            
   د)املقاومة الکربوني       ج)املقاومة املتغیرة     

 

انصبت البحوث للعلماء علی انتاج مواد فائقة املوصلیة في درجات الحرارة العادیة  )٢١
 بسبب :

أ)صعوبة تبرید املوصالت وارتفاع التکلفة املادیة     
ت وارتفاع التکلفة املادیة ب) سهولة تبرید املوصال         
 ج) صعوبة تبرید املوصالت وانخفاض التکلفة املادیة  

د) سهولة تبرید املوصالت وانخفاض التکلفة املادیة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفلزیة
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قد = ٧ فولت

 مد = ٢
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 تساوي v  )في الدارة الکهربائیة املجاورة اذا علمت ان قراءة  ٢٢

 املثبتة أجب عن مایلي : ) فولت معتمدًا علی القیم٧٬٤( 

 القوة الدافعة الکهربائیة (ق د):* مقدار 

فولت ٤٬٧ب)              فولت           ٢٬٧أ)    
فولت ٨د)                          فولت  ٦ج)   

 

  *  التیار الکهربائي (ت):

أمبیر ٢ب)                              أمبیر     ٤٬٠أ)                
یرأمب ١د)                                 أمبیر  ٦٬١) ج  

  
  *املقاومة :

,0د)                  4Ωج)              Ω 3ب)               Ω 6أ) 8Ω 

 

 فرق الجهد بین    v)في الشکل املجاور فإن قراءة  ٢٣

 الطرفین البطاریة وقیمة القوة الدافعة (ق د)  علی الترتیب :

 ١٢٬٦د)            ٦٬١٢ج)              ٨٬٦ب)              ٤٬٦أ)

 

 واملفتاح مغلق   v)في الشکل املجاور اذا کانت  قراءة  ٢٤

 بعد فتح املفتاح :   vفولت ) فإن قراءة   ٦(

فولت ٨فولت       د)  ١٤فولت      ج) ٦ب)         فولت ١٢أ)  
 

 وقراءة   v) فإن قراءة  ٢)عند فتح املفتح املفتاح (٢٥

 A  : علی الترتیب 

 لتزداد ، تق ب)                   أ)تزداد ، تزداد  

 د) تزداد ، تزداد                      ج)تقل ،تقل  

 فرق الجهد بین طرفي البطاریة  V  *مالحظة : قراءة 

 ثابتة  Vبعدم وجود املقاومة الداخلیة  تبقی  

 

2) تساوي  A)في الشکل اذا کانت قراءة (٢٦
 امبیر فإن قیمة  3

 کل من املقاومة (م ) والتیار (ت) بوحدة االمبیر علی الترتیب :

 ٤٬٦د)                 ٢٬٦ج)                 ٢٬٤ب)               ٤٬٢أ)

تقل

(ح٢)



٢م

م
٢٠ فولت

م

مم

١٠قد

١ أمبیر٢ أمبیر
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ح٢ م

٩
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٢

٣
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مس

١٨

و

م١ = ١٠

م٢ = ٢٠

 تساوي بوحدة  vکانت  قراءة   فأن)في الشکل املجاور ٢٧

 الفولت : 

 ٨٠د)                  ٤٠ج)                ٨ب)                  ٤أ)

 

 )اذا وصلت مقاومتان علی التوازي کما في الشکل فإذا ٢٨

 واط)  ٢٠) تساوي (١کانت القدرة املستهلکة في املقاومة (م 

 ) :٢فإن القدرة املستهلکة في املقاومة (م

 

 واط ٥د)          واط   ٤ج)         واط   ١٠ب)       واط    ٤٠أ)

 

فولت )  ١٥٠فولت ) وصلت بمصدر جهد ( ٢٠٠ ,واط  ١٦٠)مصباح کهربائي مکتوب علیه (٢٩
 فإن القدرة املستهلکة للمصباح بواحدة الواط :

 ٢٠٠د)                  ١٦٠ج)                ١٢٠ب)                   ٩٠أ)

 

 ٤مقدارها  مقطع هذا املوصل شحنة موجبة فعبرأثر مجال کهربائي علی موصل  )٣٠
ثانیة فإن شدة التیار املار في  ٢٤میکرو کولوم خالل  ٢میکرو کولوم وشحنة سالبة 

 املوصل  :

 میکرو امبیر ٠٬٤٥میکرو امبیر     د)  ٠٬٥میکرو امبیر     ج)  ٠٬٢٥میکرو امبیر   ب)  ٠٬٠٥أ)

 

 فقط تکون قراءة  ١اذا علمت انه عند غلق ح )٣١

 فقط فإن قیمة ٢غلق حاالمبیر مثلي قراءته عند 

 املقاومة (م) تساوي باالوم  : 

 ٣د)              ٢٠ج)              ١٢ب)                ٦أ)

 

 ج و فإن مقدار =في الشکل املجاور اذا کان ج ه  )٣٢

 املقاومة (م س ) تساوي :

 18Ωد)            Ω١٦٬٥ج)            Ω ٩ب)          Ω 6أ)

 

 املوضحة بالشکل فإن قیمة (م) بواحدةفي الدارة  )٣٣

 االوم وقیمة (ق د) بواحدة الفولت علی الترتیب : 

 ١٢٬١د)             ٨٬٣ج)             ١٢٬٢ب)            ٨٬١أ)

١٨

ه

٦



مم
م قد

م

م٢

قدم١

م٣

ج

١A

A

 في الدارة الکهربائیة املجاورة وصلت ثالثة مقاومات  )٣٤

 متساویة  واملقاومة الداخلیة  للبطاریة مهملة وکانت 

  )٣م,١واط ) فإن القدرة املستهلکة (م  ٢٤(قدرة البطاریة  

 علی الترتیب بوجود الواط : 

 ٤٬١٦د)             ٤٬١٢ج)               ٨٬١٢ب)            ١٢٬١٢أ)

 

)جهد النقطة التي تؤثر علیها الشحنة النقطیة السالبة تبعد عنها مسافة معینة ٣٥
 یتناسب  :

لشحنة وطردیًا مع الجهد أ)طردیًا مع مقدار ا    
 ب) عکسیًا مع مقدار الشحنة وعکسیًا مع الجهد

 ج) طردیًا مع مقدار الشحنة وعکسیًا مع الجهد
دمع مقدار الشحنة وطردیًا مع الجهد) عکسیًا    
 
 

 )انطلق جسیمان متماثالن في الکتلة ومشحونان٣٦

 س   وکانت السرعة االبتدائیة ٢= 3  /   س ∙س أ=س 

 ع /فإذا توقف الجسیم أ بعد ان قطع ٣ع ب = ع أ=ع /  

 املسافة (ف) فإن املسافة التي یقطعها (ب ) حتی

 یتوقف بإهمال الجاذبیة  

3 فأ)
� فب)            2

3 فج)           2
� فد)              4

4 

 

 :V)وصلت اربعة مقاومات متساویة کما في الشکل فإن قراءة   ٣٧

1ب)           ق د12 أ)
1ج)           دق  3

 ق د�1 د)           ق د 4

 

 )في الشکل املقابل املقاومات متماثلة عند فتح٣٨

 علی الترتیب : A1و االمبیر  Aاملفتاح : قراءة االمبیر   

 ب)تقل ، تقل         أ)تقل ، ثابت  

 د) تقل  ، تزداد        ج)تزداد، ثابت 

 

 

 

+

+

أ

ب

ع

٣ع
ش أ = ش .  /   ش ب = ٢ ش . ؛

A1 االمیتر     و االمیتر A



 طرفي موصل یحمل تیار ویؤثر في طرفیه مجاالن   ب,) أ٣٩

 ب) ,مغناطیسیان  کما في الشکل فإن طرفي املوصل (أ

 علی الترتیب یتحرکان  :

  +ص ، +ص أ)
 ز، +ز  -ب) 
 س-+س  ،  ج)
 س ، +س–د) 

 

امبیر ) اذا تحرك  ١٬٥) سلك مستقیم النهائي الطول یحمل تیار کهربائي مقداره (٤٠
��10 + ٤جسم مشحون بشحنة ( ) کولوم وکتلته  ك وبخثابتة ط مستقیم دون  ×

104  ٥انحراف بسرعة (  مع اتجاه التیار کما في الشکل   ° ٣٠) م/ث  بإتجاه یصنع  ×

 اجب عن االسئلة االتیة : 

 واتجاه املجال املغناطیسي عند النقطة أمقدار 

��10  ٣أ)  �106 ١٬٥ب)           تسال     (+ ز)  ×  تسال (+ ز)  ×

�106 ١٬٥ج)  �106 ٣د)              ز) -تسال (  ×  ز) -تسال   (  ×

 القوة التي یؤثر بها السلك في الجسیم لحظة مروره في النقطة أ:

 نیوتن ٦-١٠×  ٣نیوتن    د)   ١٠-١٠×  ١٫٥نیوتن    ج)  ٦-١٠× ٣نیوتن      ب)   ١١-١٠×  ٦أ) 

 

 ) یعد املحول الکهربائي احد التطبیقات علی:٤١

 أ)املجال املغناطیسي  الناشئ من موصل یسري به تیار 

 ب) املجال املغناطیسي  الناشئ من ملف لولبي  یسري به تیار

 یارج) املجال املغناطیسي  الناشئ من ملف حلقي یسري به ت

 د) املجال املغناطیسي  الناشئ عن مغناطیس مستقیم  

 

) ان شکل  خطوط املجال املغناطیسي الناشئ عن مرور تیار کهربائي  في موصل ٤٢
 مستقیم النهائي  :

 ب) مستقیمه وعامودیة علی املوصل          أ) مستقیمه وموازي للموصل  

 ئر مغلقة ومرکزها موصل د) دوا               ج) بیضویة وتحیط باملوصل 

 

 

  

٤ × ١٠ 
٤ ٥ × ١٠

٩-

٣ × ١٠ 

٦

٥-

٣ × ١٠ 

٦ ١,٥ × ١٠-

٦ ١,٥ × ١٠-

بخط

١٠-



 ) موصالن النهائیان بالطول عمودي کل منهما علی ٤٣

 االخیر  واعتمادا علی البیانات اذا مر الکترون في النقطة

 (د) یتحرك بسرعة شرقا فإن اتجاه  القوة املغناطیسیة  

 املؤثرة تکون  باتجاه :  

 +د)  ص             -ج) ص              -ب) ز                +أ) ز

  

 ) في الشکل املجاور حلقتان فلزتیان یسري في کل ٤٤

 منهم تیار متساویان في املقدار اذا زادت نصف قطر 

 ) فإن املجال املغناطیسي في املرکز (م ):٢الحلقة (

 د) الیتغیر       ج) ینعدم          ب) یزداد       أ) یقل   

 

 ومغناطیسي مجالین کهربائیان )  دخلت شحنة الی منطقة تأثیر٤٥

 فتحرك دون انحراف فإن نوع الشحنةکل منهماعلی االخر متعامد  

 املتحرکة واتجاه املجال املغناطیسي علی الترتیب  : 

          +ب)  موجبة ، ز                    +أ) موجبة  ص

 -د) موجبة،  ز                     -ج) سالبة  ص

 

 حونان بنفس الشحنة ولهما نفس) دخل جسیمان مش٤٦

 الکتلة بمجال مغناطیسي منتظم وبسرعات مختلفة فإن 

 ٢ع ˂١سالبة ، ع  ٢ب) س              ٢ع ˂١سالب ، ع  ١أ) س

 ٢ع˂١سالبة ، ع  ١د) س              ٢ع˂١سالبة ، ع  ٢ج) س

 

 م) داخل مجال ٠٬٣) شحنة کهربائیة متحرکة في مسار دائري نصف قطره (٤٧
نیوتن ) فإن مقدار   ٥مغناطیسي منتظم  فتأثرت الشحنة بقوة مغناطیسیة  بقوة (

 الشغل الذي تبذله القوة املغناطیسیة 

 د) صفر جول                 جول    ٠٬٠٥ج)            جول        ٥ب)              جول       12 أ) )

 

 

 

 

٢ت

ت

ف

د
ف

ت

ت

م
 نق١

 نق٢

غ

غ

١٢

-   -   -   -   -   -   -

+   +   +   +   +   +

ش

١ ٢ ١ ٢



 املجاور) اعتمادا علی البیانات املثبتة علی الشکل ٤٨

 فإن شدة املجال املغناطیسي في النقطة (م) تساوي :  

 )-تسال    (ز ٥-١٠×  ٢ب)                 )-تسال     (ز ٧-١٠×  ٢أ) 

 )+تسال   (ز  ٥-١٠×  ٢د)                )+تسال    (ز  ٧-١٠×  ٢ج) 

 

 ) اذا تحرك الکترون بسرعة  مرورا بمرکز الحلقة یسري بها ٤٩

 في الشکل فإن القوة املغناطیسیة املؤثرة علی تیار کما 

 االلکترونات لحظة مروره باملرکز  : 

 –د) ص                 +ج) ص                 -ب) ز                +أ) ز

 

ك) اذا کانت النسبة ٥٠
ش

كلألیون س في مطیاف الکتلة ثالثة اضعاف   
ش

لألیون ص فإن   
 لسرعة االیون ص تساوي بالنسبةتساوي  سسرعة االیون 

1ب)                  ٣أ) 
1د)                    ١ج)                 3

6   

 

 احتکاك  دون ) املوصل (أ،ب ) قابال لالنزالق علی امتداد محور الصادات٥١

 مغناطیسي في مجال غم /سم) ومغمور ٢٠وکتلة وحدة االطوال منه (

          التسال حتی یصبح الخارجي بوحدةاملغناطیسیمنتظم فإن مقدار املجال  
 املوصل متزنًا: 

 )    +(ز    ١٠د)        )        -(ز ١٠ج)           )    +(ز ١٠٠ب)           )    -(ز  ١٠٠أ)

 

 

) یمثل الشکل املجاور جهاز مطیاف الکتلة ادخل ایونین  مشحونین (س، ص) فإن ٥٢
 احد التالیة صحیحة: 

ك (،  ص = ع سع  أ) 
ش

ك (    ˃س) 
ش

 ص) 

ك (،   ص =  ع سب)  ع 
ش

ك (   ˂ س) 
ش

 ص) 

ك (،  صع  ˂ سج)  ع 
ش

ك (   ˃ س) 
ش

 ص) 

ك (، صع  ˂سد) ع  
ش

ك (   ˂  س) 
ش

 ص) 

 

ت

عم ش

غ

غ

سص

ش



) في الشکل املجاور علمًا بأن املقاومتین  ٢، م ١احسب نسبة املقاومتین ( م) ٥٣
 مصنوعة من نفس املادة:

  ٤:  ٣د)                 ٣:  ٤جـ )                 ١٢ب)                ٦أ)  

 

 

 ) ماذا یحصل للموصل  عند غلق  املفتاح٥٤

 وما یحدث له اذا عکس اتجاه التیار :  

 ب) ینکمش ، یتوسع      أ) ینکمش، ینکمش   

 توسع، ی یتوسع د )      ج) یتوسع ، ینکمش  

 

 ثانیة)  تکافئ  : وحدة (وبیر /  )٥٥

 د)هنري           ج)فولت             ب)أمبیر               أ)تسال 

 

 ) في الشکل املجاور والذي یمثل موصل فلزي٥٦

 داخل مجال مغناطیسي منتظم وحتی یصبح جهد 

 : -١سالبًا یجب تحریك املوصل نحو  الطرف (س) 

 –د)  ز                + ج)  ز              -ب) س               +أ) س 

 

 

الحلقة االولی ثالثة امثال  ) حلقتان معدنیتان یتألف کل منهما من لفة واحدة  قطر٥٧
قطر الحلقة الثانیة ومستواها متعامد علی اتجاه مجال مغناطیسي فإذا کان املعدل 
الزمني لتغیر التزامن املغناطیسي املؤثر علی کل منهما متساویًا فتکون النسبة 

 بین القوتین الدافعتین التأثیرتین املتولدتین فیهما:

   ١:١د)                          ٩:٢ج)                            ١:٣ب)                           ٣:١أ)

 

 :   -١باملقاومة  ه -من د  ) في الشکل نشأ تیار کهربائي حتی في دارة (س)٥٨ 

 أ)الحظة غلق املفتاح (ح) 

 )Rب) عند زیادة (
 )Rج) عند انقاص (

 (ص)  د) حین ثبات تیار الدارة 

 

غ

م

ثحثي

د

س

مفتاحه

ص

R

قد

ه

٢



 باتجاه امللف الدائري املبین ) یسقط مغناطیس ٥٩

 في الشکل فإنه یتولد تیار کهربائي حتی في امللف 

 الدائري عند النظر علیه من أعلی :  

 أ) بإتجاه عکس عقارب الساعة ویبقی کذلك حتی مغادرة

   املغناطیس للملف 

 ب) بإتجاه عقارب الساعة ویبقی کذلك حتی مغادرة 

 املغناطیس للملف

 عقارب الساعة ثم بإتجاه عکس عقارب الساعة  ج) بإتجاه

 د) بإتجاه عکس عقارب الساعة ثم بإتجاه عقارب الساعة 

 

 ) م/ث فیمجال ٢٬٥م) بسرعة ( ١٬٤٠) یتحرك موصل طوله (٦٠

 موضح في  تسال) کما هو ١٬٢٠ي منتظم شدته (مغناطیس

 الشکل فإن مقدار التغیر في التدفق املغناطیسي  الذي یختزن

 ) ثواني بوحدة الویبر: ١٠ساحة في الفترة الزمنیة (امل 

 ٤٢-د)             ٤٢ج)              ٢٤-ب)            ٢٤أ) 

 

) في دارة الحث الذاتي ملحث عند زیادة معدل نحو التیار الی اربعة اضعاف  فإن ٦١
                                                                                       الحث (ح)  :  املمع

                                              ب) یقل بمقدار الربع                       أ)   یزداد بمقدار أربعة اضعاف  
 د) یزداد بمقدار الضعفین                             ج) ثابت                       

 

) سم  ویمر بها π4( ) لفة طوله١٠٠ مللف  لولبي مکون من () یبین الشکل مقطعًا٦٢
�102 ١) امبیر  وضع في مرکزه ملف مربع مساحته (٣تیار(  : أجب عما یلي ٢)م ×

 *مقدار املجال املغناطیسي الناشئ عن امللف

 اللولبي بوحدة التسال : 

      ٧-١٠×  ٣ب)                     ٣-١٠×  ٣)  أ 

     ٢-١٠ ×  ٣د)                   ٥-١٠×   ٣ج)          

 

 *التدفق املغناطیسي عبرملف املربع بوحدة الویبر : 

      ٧-١٠×  ٣ب)                     ٣-١٠×  ٣)  أ         

     ٢-١٠ ×  ٣د)                    ٥-١٠×   ٣ج)          

عین الناظر

نمو

٢-١٢ × ١٠   م



الحثیة املتولدة في امللف املربع اذا تالشی التیار  *متوسط القوة الدافعة  الکهربائیة
  ثواني بوحدة الفولت : ٣الکهربائي في امللف اللولبي خالل 

      ٥-١٠×  ١ب)                     ٥-١٠×  -١)  أ          

     ٧-١٠ ×  -١د)                   ٧-١٠×   ١ج)            

 

 ) یبین الشکل التالي دائرتین کهربائیتین اعتمادًا ٦٣

 علی مکونات کل دارة فإن إضاءة املصباح في کل

 من الدارتین  االولی والثانیة علی الترتیب  لحظة 

 اغالق الدارتین   :  

 الضاءة مباشرة     ب)بطيء، سریع أ) یصالن  لنفس شدة ا

 د) بطيء ، بطيء         ج) سریع، بطيء                         

 

عند سحب القلب   A) في الشکل ملف بداخله قلب حدیدي فإن قراءة االمبیر  ٦٤
 الحدیدي من امللف بسرعة  : 

 لحظیًا   Aب) تقل قراءة          لحظیًا   Aأ) تزداد قراءة  

 د) تقل ثم تزداد لحظیًاة                             ج) ثابت

 

 التدفق ویبر یکافئ   : ) وحدة قیاس ٦٥

هنريأمبیر                    ب)هنري / م              ج)هنري . م                   د)   أ)هنري .
امبیر

 

 

 )م یتحرك١٬٥) یبین الشکل  موصل مستقیم طوله (٦٦

 بسرعة ثابتة (ع)م/ث داخل مجال مغناطیسي منتظم 

 الی (ب) فإنتسال فتولد باملوصل تیار حثي من (أ)  (غ ) 

 مقدار واتجاه املجال داخل املوصل بوحدة (فولت/ م):  

 (أ الی  ب )             102  ب)                  (ب الی أ  )  102  أ)

 ( ب الی أ)   ١٠د)            (أ الی ب )            ١٠ج)

 

یخترقه مجال   ٢) سم ٢٠لفة ) ومساحة مقطعه ( ٢٠٠(  ) ملف عدد لفاته٦٧
) تسال اذا تناقصت  مساحة  مقطع امللف ٠٬١مغناطیسي بشکل عامودي علیه (

                 ثا  فإن القوة الدافعة  الکهربائیة  الحثیة بوحدة الفولت   : /٢) مم٢بمعدل (
 ٨د)                  ٨-ج)                  ٥-١٠×  ٨ب)                    ٥-١٠×  ٨-)  أ

م

مصباح

ح

مصباح

ص

قد



یخترقه مجال   ٢) سم ٢٠لفة ) ومساحة مقطعه ( ٢٠٠(  ) ملف عدد لفاته٦٨
) تسال  ثم تالشئ   ٠٬٢مع متجه املساحة مقداره ()  °٦٠مغناطیسي یصنع زاویة (

 ثانیة  فإن القوة  الدافعة  الکهربائیة  الحثیة بوحدة الفولت :  ٢املجال خالل 

  ٢د)                 ٢-ج)                 ٢-١٠×  ٢ب)                    ٢-١٠×  ٢-)  أ

 

)کم/ساعة فإذا علمت ٣٦٠)م وتطیر افقیًا بسرعة (٣٥) طائرة طول کل من جناحیها (٦٩
��10 )  تسال         ان املرکبة العمودیة للمجال املغناطیسي  االرضي تساوي    ( × 4 

 فإن مقدار  القوة الدافعة املتولدة بین طرفي جناحیها بوحدة الفولت :

    ٢-١٠ ×  ١٤٤د)              ٢-١٠×   ١٤٤٠ج)              ٢-١٠×  ٢٨٠ب)                 ٢-١٠×  ٢٨)  أ

 

) وعند تقلیل طوله ١ح( محاثتة) ملف لولبي طوله (ل) ومساحة مقطعه (م) فکانت ٧٠
1بمقدار (

1)ل وزیادة مساحة مقطعه (6
١حفإن النسبة بین    )٢ح( حاثتةاصبحت م أ) 6

ح٢
  : 

7ب)                        7� أ)
�2                                   ج)                    �

14د)     14
2� 

 

 ) في الظاهرة الکهروضوئیة یعتمد /تعتمد الطاقة الحرکیة وفرق جهد القطع : ٧١

 أ) تردد الضوء الساقط ، شدة الضوء الساقط 

 یعتمد علی تردد الضوء الساقط وتردد العتبة للفلز  ب)کالهما

 ج)کالهما یعتمد علی شدة الضوء الساقط فقط  

 عتمد علی تردد الضوء الساقط فقط د) کالهما ی 

 

) في الظاهرة الکهروضوئیة یعتمد /تعتمد عدد االلکترونات املتحررة في سطح الفلز ٧٢
 وتیار االشباع  : 

 لضوء الساقط أ) کالهما یعتمد علی شدة ا

 ب)کالهما یعتمد علی تردد الضوء الساقط 

 ج)کالهما یعتمد علی فرق الجهد 

 د)شدة الضوء الساقط وفرق الجهد  

 

) الکترون فولت  فکان ١٬٢) علی فلز اقتران الشغل له (١) اسقط ضوء تردده (ت د ٧٣
واسقط  ) ١ث د ٣= ٢فولت ) عند استبدال الضوء بضوء اخر (ث د ٣فرق جهد القطع (

 علی نفس  الفلز فإن الطاقة الحرکیة بوحدة االلکترون فولت : 

 ١٢٬٦د)                     ١٫٢ج)                  ١١٫٤ب)                       ٣أ)

أ



 

) الی املدار االول یمکن حساب ثابت بالنك ꚙ) الکترون ذرة الهیدروجین انتقل من (٧٤
 من خالل العالقة  : 

1     أ)
ط

  = 𝑅𝐻            (س       وب= 𝑅𝐻             (ط                   ج
=   س  ه  𝑅𝐻       (د𝜆 =  𝑅𝐻 

 

) عند انتقال االلکترون ذرة الهیدروجین  من املستوى الرابع الی املستوى االول فإن ٧٥
 لترتیب   : عدد الفوتونات املمکن انبعاثها  واقل عدد الفوتونات املمکن انبعاثها علی ا

 1،3د)                     ١،١ج)                    ١،٥ب)                      ١،٤أ)

 

 ) رصدت االنتقاالت املوضحة في الجدول املجاور لاللکترون٧٦
 في ذرة الهیدروجین اجب عمایلي   : 

رمز االنتقال او االنتقاالت التي ینتج عنها فوتونًا له اکبر زخم 
 خطي : 

 وأ) أ                    ب)ب              ج) جـ                   د)  

رمز االنتقال او االنتقاالت التي تحتاج الی فوتون ینتمي الی 
 الحمراء حتی یتم : االشعة  تحت

 دأ) أ                    ب)ب              ج) جـ                   د) 

 

 

 

) من السکون خالل فرق جهد (ج)یمکن  ش) سرع الکترون کتلته (ك) وشحنته (٧٧
 حساب الطول املوجي من العالقة   : 

هأ)
 ك      ج س ه �=𝜆د)          ك ج س ه �=𝜆ج)        ه  ك ج س𝜆=�2ب)         𝜆=  س ع ك

            

ه)الکترون زخمه الزاوي یعطی بالعالقة (خ ز =٧٨
 ) فإن نصف قطر ذلك املدار   : �

 بق ن ١٦ق=ند) ب        ق ن ٤ق= نج) ب    ق ن٢ق=نب)            بقنق= نأ)

 

 

 

 

رمز 
 االنتقال

املستوى 
 االبتدائي

املستوى 
 النهائي

 ٥ ٦ أ

 ٢ ٤ ب

 ٤ ٣ ج

 ٣ ∞ د

 ١ ٢ ه

 ٥ ٢ و

ه

ه

ه
هه

ه

ه

ه

أکبر

٣ ؛ ١

٢



 ) ان اقل تردد في سلسلة لیمان تعطی بالعالقة: ٧٩

𝑅𝐻 س 3أ)ت د=
𝑅𝐻 س 3ب) ت د=                    2

4                   

4ج) ت د=
𝑅𝐻 ت د= د)                     𝑅𝐻 س 3

س
                     

 :ثابت /بیربیرغ RHحیث ان س : سرعة الضوء   ، 

 

 ) یمکن حساب سرعة االلکترون العظمی املنطلق من سطح الفلز من العالقة : ٨٠

2 هـ ( ت د�ت د)أ)ع =
ك

 2 هـ ( ت د�ت.د)�ب) ع=                    
ك

  

 2 هـ ت دج) ع =
ك

 هـ ت د ع= د)                          
        ك 2

           

)  تمکن االلکترونات من  االنطالق بطاقة حرکیة لدى 𝜆) اي االطوال املوجیة (٨١
 سقوطها علی الخلیة الکهروضوئیة : 

 م         𝜆   ≥    ٣   ×١٠-٦أ) 

 م          ٦-١٠×   ٣   <   𝜆ب) 

 م          𝜆   ≥    ٦   ×١٠-٦ج) 

 م              ٦-١٠× ٦  <   𝜆د)  

 

�101  ١) سقط فوتون تردده (٨٢ 1013 )هیرتز علی فلز اقتران  الشغل له (      × ×   3،3    (
 جول  اجب عما یلي :

 *تردد العتبة للفلز بوحدة الهیرتز 

1 = د . أ)ت 
1ب)         ١٥ ١٠  ×  2

                           -١٥ ١٠×   ٢ د)             ١٥ ١٠×   ٢ ج)           ١٥ ١٠×     2

 *الطاقة الحرکیة العظمی لاللکترونات  املنبعثة بوحدة الجول  : 

                                      ١٩- ١٠×  ٣٣ب)                                      ١٩- ١٠ ×  ٣٬٣أ)  

                                      ١٩- ١٠×  ٦٤د)                                       ١٩- ١٠×  ٦٫٤ ج)   

 *الرقم الحظي للفوتون الساقط بوحدة (کغم . م /ث) : 

                                              ٢٨- ١٠  × ٢٢ ب)                                     ١٨- ١٠×    ٢٢ أ)   

                                      ٨- ١٠×  ٢٢د)                                      ٧- ١٠×    ٢٢ج)    

 

٠٫٥

طح جول

١٤
١٠ × ت د (ه�تز)؛

٣,٣ × ١١٠ × ١٠ ١٥١٩-

١
٣

١
٢



 
 )السرعة االنسیاقیة هي:١٩

أ)متوسط سرعة الشحنات املوجبة الحرة داخل املوصل عندما تنساق بنفس   
 اتجاه املجال الکهربائي 

  
ب) متوسط سرعة الشحنات املوجبة الحرة داخل املوصل عندما تنساق بعکس 

 اتجاه املجال الکهربائي
   

ج) متوسط سرعة االلکترونات الحرة داخل املوصل عندما تنساق بعکس اتجاه 
 املجال الکهربائي  

 
د) متوسط سرعة االلکترونات الحرة داخل املوصل عندما تنساق بنفس اتجاه  

 املجال الکهربائي  
 

 )اکثر  املقاومات استخداما في الدارات الکهربائیة واالجهزة الکهربائیة :٢٠

ة الغازیة أ)املقاوم  ب)املقاومة الثابتة            
   د)املقاومة الکربوني       ج)املقاومة املتغیرة     

 

انصبت البحوث للعلماء علی انتاج مواد فائقة املوصلیة في درجات الحرارة العادیة  )٢١
 بسبب :

أ)صعوبة تبرید املوصالت وارتفاع التکلفة املادیة     
ت وارتفاع التکلفة املادیة ب) سهولة تبرید املوصال         
 ج) صعوبة تبرید املوصالت وانخفاض التکلفة املادیة  

د) سهولة تبرید املوصالت وانخفاض التکلفة املادیة   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) الکترون ذرة الهیدروجین في مستوى طاقة ما ، زخمه الزاوي٨٣

. ث(  �1034   جول ×  ): P.Vاملستوي الذي یتحرك به االلکترون  بوحدة ( ) ان طاقة    2.11

 ٠.٨٥-د)                      ١٬٥-ج)               ٣٬٤-ب)                      ١٣٬٦- )أ

 

الثالث الی مستوى االستقرار في ذرة  ) انتقل الکترون من مستوى االثیار٨٤
الهیدروجین فإذا کانت طاقة املستوى االول (ط) فإن الطاقة التي تبعها ذرة 

 الهیدروجین: 

1ب)        أ)ط                       
1 ج)         ط        2

�1د)                 ط      16
 ط 16

             

) ٠٬٥وکتلة النواة نفسها یساوي ( )Feل مکونات نواة () اذا کان الفرق بین مجموع کت٨٥
 تقریبًا تساوي :  و.ك.ذ فإن طاقة الربط للنواة

 ملیون الکترون فولت      ٠٬٥جول                                                   ب)  ٠٬٥أ)   

1016    ٤٫٥د)                              ملیون الکترون فولت  ٤٦٥٬٥ج)      جول ×

 

) غرام ٢) یوم عند نحول (٣٦٥) عدد املصابیح التي یمکن تشغیلها مدة عام کامل (٨٦
 ) واط : ١٠٠من الوقود النووي الی طاقة  علمًا بأن قدرة املصباح الواحد (

  ٥٧د)                    ٥٧٠ج)                   ٥٧٠٠ب)                   ٥٧٠٠٠أ)

 

 أجب عما یلي :    )H  →   n   +  X +Z   ) من املعادلة النوویة التالیة (٨٧

,xاسماء الجسیمات (*   z(  علی الترتیب والتي تجعل املعادلة موزونة 

 وزیترون ، نیوترینو                              ب)الکترون ، نیوترینو بأ) 

 دید نیوترینوحالکترون                             د) الکترون ،  ج) بوزیترون ، 

 

 )M evالطاقة املکافئة لکتلة نواة ذرة الهیدروجین بوحدة ( *  

,931أ)          5× ,931 ب)                                                   60028. 5× 1.0087  

,931ج)        5×  ١د)                                                      1.0073

 

 ) تحدد سلسلة االضمحالل  من خالل : ٨٨

2∝أ)   عدد الجسیمات 
β�1ب) عدد الجسیمات                           4

0                           

 طول عمرًاد) األ                                         ᴕ ج) اشعة 

1 1 
0 1 

١٠١٦

ســـــــــــــــــــــــــــــــاعة

٥ × ٥١٠ × ٥١٠ × ٥١٠ × ١٠ ١٦١٢٦٢

ضدید



 : ـتعریف ل )عملیة االنبعاث التلقائي لالشعاع من النوى غیر املستقرة( )٨٩

 أ)   سالسل االضمحالل                        ب) النشاط االشعاعي   

 لفا                               د) اضمحالل بیتا ج) اضمحالل أ 

 

اولي وجود جسیم ضدید النوترینو عندما یتحلل النیترون الی بروتون والکترون افترض ب )٩٠
)-v( : وذلك حسب 

          أ)  مبدأ حفظ العدد الکتلي                 

 ب)مبدأ حفظ الزخم الخطي    

    لة والطاقة    ج) مبدأ حفظ الکت

 د) مبدأ حفظ الزخم الخطي ومبدأ حفظ ( الکتلة والطاقة )

 

                   اسم التفاعل و أهمیتة علی الترتیب)   ٩١
𝑛 + 𝑢 →�2

23�
0
1  𝑢 ∗→�2

23�  𝐵𝑎 + 𝑘𝑟 + 3 𝑛0
1

36
�2

�6
141  

 

   أ) تفاعل  متسلسلة کمیة الطاقة الکبیرة املتحررة منه

 ب) تفاعل  متسلسلة کمیة الطاقة الصغیرة املتحررة منه

 ج) انشطار نووي کمیة الطاقة الکبیرة املتحررة منه

 املتحررة منه  د) انشطار نووي کمیة الطاقة الصغیرة 

 

               او غیابها عن طریق       الدمویة الوعیة ) یتم الکشف عن وجود انسدادات في ا ٩٢

 ب) محلول یحتوي علی الکویلت     أ)   محلول یحتوي علی الصودیوم          

 د) اشعة غاما  یحتوي علی جسیمات الفا        ج) محلول

 
 من التفاعل النووي الصناعي التالي :  ) ٩٣

𝐻1
1 + 𝐿𝑖3

7 → 𝐵𝑒 ∗→ 𝐵𝑒4
7

4
8 + 𝑛0

1  

 طاقة حرکیة علی الترتیب :  فإن النواة املرکبة والجسیم یمتلك اکبر

𝐵𝑒4أ)   
7 ,   𝑛0

𝐻1ب)                          1
1 ,   𝐵𝑒 ∗4

8       

𝑙𝑖3ج)  
7 ,   𝑛0

𝐵𝑒د)                              1 ∗4
8 ,   𝑛0

1       
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)  عند اندماج نواتین معًا تتکون نواة جدیدة ان النواة الجدیدة املتکونة بالنسبة الي ٩٤
 من النواتین املندمجتین تکون ذات :                 

 بر وطاقة ربط اقل لکل نیوکلیون  أ) کتلة اک

 کبر وطاقة ربط اکبر لکل نیوکلیونب)کتلة ا

 قة ربط اقل لکل نیوکلیوناقل وطا ج) کتلة

 د) کتلة اقل وطاقة ربط اکبر لکل نیوکلیون 

 

 تبعث جسیم الفا تفقد : ) النواة غیر املستقرة التي ٩٥

 ب) اربعة نیترونات              أ)   نیوترونین وبروتونین        

 ج) بروتونین فقط                               د)اربعة بروتونات   

 

 الجابة الصحیحة في کل مما یأتي :ا دائرة حول رمز) ضع ٩٦

 �𝑁  <ب)                                              �𝑁� 𝑁  >أ)  
𝑁�                                            

 �𝑍  = د)                                             �𝑁� 𝑁  =ج)  
𝑍�                                            

)  طر) و.ك.ذ   فإن طاقة الربط النوویة( ٣٬٠١٥(  )𝐻13) اذا کانت کتلة نواة التریتیوم  (٩٧
 ذ)و.ك. ٠٠٩٬١=ن.ك..ك.ذ  و،   ٠٠٧٬١=  بك بامللیون الکترون فولت تساوي  (

,9ب)                 ٩٬١٣ أ)   ,8ج)                  32 ,8   د)                 54 77    

 

 

 ) في الشکل املجاور إذا علمت أن٩٨

 مایکرو فاراد ٢٤=  ٢مایکرو فاراد  ،  س  ١٢=  ١س 

 مایکرو کولوم  ،  ٥٤ ٣مایکرو فاراد  ، ش ٦=  ٣س 

 ) .٢جــــــد (جد 

 فولت ٣ب)      فولت ٩أ)     

 فولت ٥٤د )     فولت ٧٢جـ)    

 

 

 

 

X اي العبارات التالیة تصف الذرتین (      )  (      )   وصفا صحیحا

N 

Y 63
29

Y

ZY

67
33

٩,٣٢٨,٧٧   ٨,٥٤

=
س٣

س٢

س١ ج



 إن أکبر طاقة وضع کهربائیة لبروتون ، ) في الشکل ،٩٩

 الترتیب ، عندما یکون وأکبر قوة کهربائیة تؤثر فیه علی 

 في املوضعین : 

 ب) ( ل ، س )                               أ) ( س، ل )            

 د)  ( ل ، ص )               جـ) (ع  ، ل )             

 

𝑁  ٢٠٠٠=  ١ناته ، إذا کان ( مـاعتمادا علی الشکل وبیا )١٠٠
�  ( 

 ) بیکو کولوم ٢) یؤثر علی جسیم شحنته ( ٢فإن املجال ( مـ 

 بقوة مقدارها بوحدة  ( النیوتن ) یساوي: 

   ) ٩-١٠×  ٨ب) (                            ) ٩-١٠×  ٤أ)  (  

 ) ٩-١٠ × ١٦د) (                                     ) ٩-١٠×  ١جـ) ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دمتم للنضال یا رفاق

         

ش ل ع س ص

 نیوتن / کولوم


