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  )غ( : منطقة حول المغناطٌس وتظهر فٌها آثاره المغناطٌسٌة . المجال المغناطٌسً

: المسار الذي ٌسلكه قطب شمالً مفرد )افتراضً( عند وضعهه حعراف فعً ني نقطعة داخعل  خط المجال المغناطٌسً

  المجال المغناطٌسً .

 برادة الحدٌد،  برة مغناطٌسٌة: التخطٌط المجال المغناطٌسً نستخدم 

 )حٌث ٌشٌر القطب الشمالً لإلبرة إي اتجاه المجال( ابرة مغناطٌسٌةلتحدٌد اتجاه المجال المغناطٌسً نستخدم : 

 : خصائص خطوط المجال المغناطٌسً

 مقفلة ؛ تخرج من القطب الشمالً وتدخل فً القطب الجنوبً خارج المغناطٌس -1

 خط المجال عند نقطة على اتجاه المجال عند تلك النقطة ٌدل اتجاه المماس ل -2

 ال تتقاطع ؛ ألن المجال المغناطٌسً له اتجاه واحد عند كل نقطة  -3

 كثافة الخطوط تدل على مقدار المجال فً منطقة ما -4

 : مجال ثابت مقداراف واتجاهاف عند نقاطه جمٌهها  المجال المغناطٌسً المنتظم

 ومتوازٌة والمسافات بٌنها متساوٌة مستقٌمة  خطوطه  -

 ( بهٌداف عند األطرافCٌمكن الحصول علٌه فً المنطقة بٌن قطبً مغناطٌس على شكل حرف ) -

 

 

 0 yyu R 

 

 

 

  : اوال

  : ثانيا

 الؼوة املغـارقسقة املؤثرة يف ذحـة

 متحركة

 

 الزاووة بني اجتاه )ع( و )غ(

 

 اجملال

 املغـارقسي

 

 درعة

 الشحـة

 

 الشحـة املتحركة
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 : االتجاه حسب قاعدة الٌد الٌمنى

 : القوة المغناطٌسٌة ن الٌدالخارج م: المجال المغناطٌسً ،  األصابع: السرعة ،  االبهام

 

 

 

 

 

 

الجسٌم المشحون ٌسلك مساراف دائرٌاف عند حركته فً مجال مغناطٌسً ؛ ألنه ٌتأثر بقوة عمودٌة على اتجاه حركتعه 

 باستمرار 

0

u ;
y

 

 

 هذه الهالقة مهمة للتحكم فً مقدار نصف قطر مسار الجسٌم المشحون . -

 م المجال المغناطٌسً فً المسارعات لتوجٌه الجسٌمات المؤثرة .ٌستخد -
 

 

 

: هععً القعوة المحصععلة للقععوتٌن الكهربائٌعة والمغناطٌسععٌة المععؤثرة فعً الجسععٌمات المتحركععة فععً  قعوة لععورنتز

 مجالٌن متهامدٌن كهربائً ومغناطٌسً

 

 

 : قوة لورنتز فً األجهزة البحثٌة

خدم الختبعار جسعٌمات ذات سعرعة محعددة للحصعول علعى حزمعة فعً الجسعٌمات : جهاز ٌست منتقً السرعة

 المشحونة المتحركة بسرعة ثابتة وبخط مستقٌم .

 : مجاالن متهامدان كهربائً ومغناطٌسً ٌؤثر كل منهما بقوة آلٌة عمله

 على الجسٌمات المشحونة

  : ثالثا

 نصف قطر املسار الدائري

 

 )خ( وتساوي الزخم تساوي

 

  : رابعا
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 اذا علمت الشحنة حركتها دون انحراف فإن سرعتها :

 

 

 

 : جهاز ٌستخدم لفصل األٌونات المشحونة عن بهضها حسب نسبة شحنة كل منها إلى كتلتها  الكتلة ٌافمط

 مهرفة كتلة األٌونات ونوع شحنتها  -1:  الهدف

 دراسة مكونات بهض المركبات الكٌمٌائٌة   -2 

 :  آلٌة عمله

 نستخدم منتقً السرعة النتقاء الجسٌمات التً لها نفس السرعة -

 الجسٌمات من منتقً السرعة وتدخل منطقة مجال نخرج -

 ( بنفس اتجاه األولyمغناطٌسً ثانً )

 تتحرك الجسٌمات فً مسار دائري نسبة إلى شحنتها وكتلتها -

 اعتماداف على نصف قطر هذا المسار ومن الهالقة : -

 ٌتم تحدٌد النسبة بٌن الكتلة والشحنة
 

 

 

 

 

 

 

  yRyj
g

 

 

 : االتجاه

 : القوة  الخارج من الٌد: المجال ،  األصابع،  التٌار:  االبهام

(yRدائما عمودٌة عل )ل( و )غ( ى( 

 درعة اجلسقم

 

 اجملال الؽفربائي

 اجملال املغـارقسي 

 

  :خامصا 

 قة املؤثرة عؾى السؾكالؼوة املغـارقس

 

 التقار املار يف السؾك

 
 اجملال املؤثر عؾى السؾك

 

 الزاووة بني )ل( و )غ(

 

 رول السؾك

 

 الؼوة املغـارقسقة لؽل وحدة رول
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 : من التطبٌقات الهملٌة

 المحرك الكهربائً -3   الغلفانومٌتر -2  مكبرات الصوت -1
 

 

 

ل( من طول الموصعل : " مقدار المجال المغناطٌسً عند نقطة تبهد مسافة )ف( عن )سافار  –قانون بٌو 

( وعكسعٌا ٌمر فٌه تٌار كهربائً والناشئ عنه ٌتناسب طردٌا مع كعل مقعدار التٌعار وطعول الموصعل و)جعا

 ل( من الموصل "مع مربع بهد النقطة عن )

 

 

 ( 7: النفاذٌة المغناطٌسٌة للمواد نو الفراغ وتساوي 10 4 ) 

 

 : االتجاه

  المغناطٌسً : المجال األصابع،  التٌار:  االبهام

 

 نقاط استخدام المجال المغناطٌسً لسلكٌن متوازٌٌن :

 على خط مستقٌم خارجهما من جهة األصغر اتجاه التٌار  مختلفٌن فً -1

 على خط مستقٌم بٌنهما ونقرب لالصغر متشابهٌن فً اتجاه التٌار  -2

 

1-        2- 

 

 

 

 

 

 

  : شادشا

على شكل دوائر متحدة فً المركز 

 ومستواها عمودي على الموصل
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  لتٌارا: األصابع ،  المجال المغناطٌسً: االبهام   : االتجاه

 : فً مركز الملف ٌكون عمودي على مستواه وٌمثل بخط مستقٌمشكل الخطوط 

 وٌنحنً وٌزداد انحناؤه كلما ابتهدنا عن مركز الملف 

 

 

 

 

  التٌار: األصابع ،  المجال المغناطٌسً: االبهام   : االتجاه

 ٌشبه المجال الناشئ عن مغناطٌس مستقٌم : ط شكل الخطو

  داخل الملف )منتظم( ، خارجه )غٌر منتظم(

 

 موصالن طوٌالن مستقٌمان متوازٌان كما فً الشكل ، اعتمد على البٌانات فً الشكل وجد :

 ( موقع النقاط التً ٌنهدم عندها المجال المحصل1

 ال المحصل عند )هـ( مقدارا واتجاها( المج2

1 )
 

,l05 t  1عنj 

2 ) 
6 22 2

i3

13
10 y1

3
   

S   ، تسالθ13
2

  

 نصف قطر املؾف 

 

 ووساوي عدد صحقح أو وساوي عدد الؾػات

 (كسر ووساوي )

 

 رول املؾف

 

 عدد الؾػات لؽل وحدة رول () 
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 من الشكل حدد طول الملف اللولبً لكً ٌنهدم المجال المغناطٌسً 

 لى محور الملف اللولبً علما نن عدد لفاتهعند النقطة )م( الواقع ع

 ( لفة111)

,l03 g 

 

 حدد مقدار التٌار الكهربائً )ت( المار فً الملف اذا كان مقدار المجال 

المغناطٌسً المحصل عند )م( ٌساوي )
5 10 3 تسال واتجاهه للداخل ) 

 ز الحلقتٌن()حٌث )م( تمثل مرك

4 j نمبٌر 

 
 

 اذكر فائدة واحدة لكل مما ٌلً :

 ( جهاز مطٌاف الكتلة2     ( جهاز منتقً السرعة1

 ( المجال المغناطٌسً الثانً فً مطٌاف الكتلة4  ( المجال المغناطٌسً فً المسارعات النووٌة3

 
 

قعععذف جسعععٌم شعععحنته )
6 10 2 ( كولعععوم وكتلتعععه )

8 10 2  بسعععرعة ) ( كععع
410 3 م/ث نحعععو السعععٌنات )

نحعو )ز(( لحظعة معروره  2( م/ث1,9الموجب عمودٌا على مجال مغناطٌسً ، فاكتسب تسعارعا مركزٌعا )

 بنقطة ما ، جد :

 ( نصف قطر المسار الذي ٌسلكه الجسٌم1

 ال المغناطٌسً عند تلك النقطة( المج2

1)
 

9l 10 1  

2)
 

7 10 3 y   )تسال ، ص 
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 اعتمد على البٌانات فً الشكل واحسب :

 ( المجال المحصل عند )ن(1

( القوة المغناطٌسٌة المؤثرة على شحنة )2
6 10 2 ( كولوم بسرعة )

 ( م/ث 410

 عند مرورها بالنقطة )ن( شماال

 ( القوة المغناطٌسٌة المؤثرة على وحدة االطوال من السلك األول3

1)
 

6

H10 8 y   تسال ، ز-   

2)
 

8

y10 16 R   نٌوتن ، ص- 

3)
 

6 10 16  نٌوتن/م ، س- 

 
 

 ( نمبٌر ، علق بإحدى كفتً مٌزان8( م وٌحمل تٌار )2سلك طوله )

 ووضع فً الكفة األخرى نوزان بحٌث توازنها وادخل السلك فً

 ( تسال فاختل اتزان المٌزان ، كم1,2مجال مغناطٌسً منتظم )

 ٌلزم إضافة اوزان إلى الكفة الٌسرى لٌتزن المٌزان ثانٌة 

 نٌوتن 3,2

 

2نصف قطره )دائري ملف 
 سم ، وضع بٌن سلكٌن بحٌث كان ) 

 مركزه فً منتصف المسافة بٌن السلكٌن اذا كان المجال المغناطٌسً

المحصل عند مركز الملف )
5 10 2 زٌنات سالب حدد اتجاه ) 

 فً الملف ومقدار التٌار

1
j

4
 نمبٌر ، عكس عقارب الساعة 
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 فً الشكل المجاور ، احسب مقدار واتجاه القوة المغناطٌسٌة

المؤثرة على شحنة )
9 10 1 كولوم تتحرك نحو الصادات ) 

الموجب عند مرورها بالنقطة )م( مركز الجزء الدائري من الملف بسرعة )
410 1 )م/ث 

11 10   )نٌوتن  ، س 

 
 

 موصل )س ص( ٌحمل تٌار كهربائً منطبقا على قطر منطقة 

 ( تسال اذا كانت1,3مستطٌلة الشكل تحتوي مجال مغناطٌسً )

القوة المغناطٌسٌة المؤثرة فً الموصل )
2 10 3 نٌوتن باالتجاه ) 

 ل ، جد التٌار المار فً الموصل وحدد اتجاه مرورهالموضح فً الشك

20 j ( ،  نمبٌرs w) 

 
 

 ( لفة ، ٌؤثر علٌه مجال مغناطٌسً منتظم )غ( 2ملف دائري عدد لفاته )

كما فً الشكل ، ولحظة مرور شحنة نقطٌة )
6 10 3 )  كولوم عند 

)م( وبسرعة )
610 2 م/ث نحو الٌمٌن تأثرت بقوة مغناطٌسٌة ) 

مقدارها )
5 10 36 )( نٌوتن باتجاه )ص(( احسب مقدار المجال المغناطٌسً المنتظم )غ 

5 10 4  ( ،  تسال) 

 
 

 سلكان فلزٌان )س ، ص( مستقٌمان ومتوازٌان وطوٌالن وهناك

مجال مغناطٌسً منتظم خارجً مقداره   )
5 10 3  تسال ) 

 ٌؤثر حول السلك )س( وعلٌه اذا علمت نن المجال المغناطٌسً

المحصل عند )هـ( ٌساوي )
5 10 6 : تسال ، احسب ) 
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 قدار التٌار فً السلك )ص( وحدد اتجاهه( م1

 ( القوة المغناطٌسٌة المؤثرة على وحدة االطوال من السلك )س(2

1)
 

, w25 j س،  نمبٌر-   

2)
 

5 y
10 20

g
   ص /منٌوتن ،) 

 
 

 صفٌحتان فلزٌتان مشحونتان ومغمورتان فً مجال 

تحرك داخله جسٌم شحنته )مغناطٌسً منتظم ٌ
5 10 2 كولوم ) 

بسرعة ثابتة مقدراها )
310 1م/ث ، وبإهمال كتلة الجسٌم ) 

      احسب مقدار المجعال المغناطٌسعً المنعتظم وحعدد اتجاهعه اذا علمعت نن القعوة المعؤثرة علعى الشعحنة تسعاوي

(
3 10 14 ))( نٌوتن نحو )ص 

1 10 3 y    ، تسال 

 
 

جسٌم مشحون شحنته )
12 10 6  ً( كولوم دخل بسرعة ثابتة )ع( إلى منطقة مجالٌن كهربائً ومغناطٌس

3,نٌوتن/كولوم( ) 311متهامدٌن مقدار كل منهما )مـ =  10 15 y   تسال ثعم دخعل إلعى منطقعة مجعال )

3مغناطٌسً منتظم ) y: تسال كما فً الشكل ) 

 ( ما اسم الجهاز المبٌن فً الشكل1

 ( احسب السرعة )ع(2

 ( احسب كتلة الجسٌم )ك(3

1)
 

 مطٌاف الكتلة  

2)
 

510 2   )م/ث ، ص 

3)
 

19 10 108     ك 
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 (سم ٌنطبق مركزه 21( لفة ونصف قطره )511فً الشكل ملف دائري عدد لفاته )

 ( لفة اذا علمت نن المجال 111(سم وعدد لفاته )41محور ملف لولبً طوله )مع 

المغناطٌسً المحصل عند المركز )م( ٌساوي )
4 10 25 ب( تسال ، احس 

 التٌار الكهربائً )ت( المار فً الملف اللولبً 

 نمبٌر ، مع عقارب الساعة 5=  لولبًت 

 

 

 مهتمدا على الشكل المجاور وبٌاناته ، احسب :

 ( المجال المغناطٌسً المحصل عند )م(1

 ( نانوكولوم لحظة مرورها4قدارها )( القوة المغناطٌسٌة التً تتأثر بها شحنة م2

بالنقطة )م( بسرعة )
 ( م/ث عمودٌا على المجال المحصل410

1)
 

 

2)
 

 

 

 

 مهتمدا على الشكل وبٌاناته ، احسب القوة المغناطٌسٌة المؤثرة فً

 وحدة االطوال من السلك )س(

 

 

 

 

 ( عالمات10)

 ( عالمات7)
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2010,عددها )تتحرك الكترونات  7 5( الكتعرون فعً موصعل مسعتقٌم خعالل )ثعوانً فٌتولعد تٌعار ، اذا 3 )

( نمبٌععر ، والتٌععاران فععً 51(سععم مععن موصععل آخععر مععوازف لععه وٌمععر فٌععه تٌععار )8وضععع الموصععل علععى بهععد )

افة بععٌن اتجععاهٌن متهاكسععٌن ، جععد مقععدار المجععال المغناطٌسععً المحصععل عنععد نقطععة تقععع فععً منتصععف المسعع

 اللوحٌن

5 10 40   تسال 

 
 

(سععم ، ٌمععر فٌععه تٌععار )ت( ٌولععد مجععاال مغناطٌسععٌا عنععد مركععزه ، نبهععدت لفاتععه عععن 12ملععف دائععري قطععره )

بهضها بانتظام باتجاه محوره لٌصبح ملفا لولبٌا ٌمر فٌه نفس التٌار فاصبح المجعال المغناطٌسعً عنعد نقطعة 

خل الملف اللولبً على محوره ٌساوي نصف مقدار المجال عند مركز الملف الدائري ، احسب طعول تقع دا

 الملف اللولبً

2l 10 24   تسال 

 
 

19,دخععل جسععٌم مشععحون شععحنته ) 10 3 2 ( كولععوم ، كتلتععه ),26 10 16 لععى ( كعع  ، بشععكل عمععودي ع

( تسال ، وبسرعة ثابتة )1,4مجال مغناطٌسً منتظم )
610 2: م/ث ، احسب ) 

 ( نصف قطر المسار الذي ٌسلكه الجسٌم1

 ( القوة المغناطٌسٌة التً ٌؤثر بها المجال فً الجسٌم نثناء حركته2

سعععً ، فاحسعععب مقعععدار القعععوة ( اذا ادخعععل نٌعععوترون بالسعععرعة نفسعععها وبشعععكل عمعععودي علعععى المجعععال المغناط3ٌ

 المغناطٌسٌة المؤثرة علٌه

1)
 

2l 10 25    2)
 

,13 10 256  3   نٌوتن)
 
 صفر   

 

 عالمة( 12)

 عالمات( 7)

 عالمات( 9)
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 ٌمثل الشكل المجاور ملفا نصف قطر الجزء الدائري منه )(سم ، اعتمادا 

 اه المجال المغناطٌسً عندالبٌانات المثبتة على الشكل ، جد مقدار واتجعلى 

  النقطة )م(

5 10 2 y   )تسال ، ز   

 
 

                  ( نمبٌععععر ٌععععؤثر فٌععععه مجععععال مغناطٌسععععً منععععتظم 2موصععععل مسععععتقٌم النهععععائً الطععععول ، ٌمععععر فٌععععه تٌععععار )

(
5 10 4 : تسال كما فً الشكل ، احسب ) 

 (سم من الموصل6لمغناطٌسٌة المؤثرة فً )( القوة ا1

 ( المجال المغناطٌسً المحصل عند )و(2

1)
 

7 10 48  نٌوتن   

2)
 

5 10 6   تسال 

 

 

( نمبٌر ، موضوع فً مجال مغناطٌسً منتظم 5(سم ، ٌسري فٌه تٌار كهربائً )21موصل مستقٌم طوله )

 ، اجب عما ٌأتً :( تسال باالتجاه المبٌن فً الشكل 1,6)

 ( احسب مقدار القوة المغناطٌسٌة المؤثرة فً الموصل ، وحدد اتجاهها1

 ( اذكر اسم القاعدة المستخدمة فً تحدٌد اتجاه القوة المغناطٌسٌة2

1)
 

2 10 36  ز(    نٌوتن  ، 

2)
 

 

 

 

 

 عالمات( 7)

 عالمات( 8)

 عالمات( 6)
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) ( بسرعة      قطٌة )تتحرك شحنة ن
310 2)  م/ث فً خط مستقٌم تحت تأثٌر مجالٌن متهامدٌن احعدهما

 كهربائً واآلخر مغناطٌسً كما فً الشكل :

 ( احسب مقدار المجال المغناطٌس1ً

 ( حدد اتجاه القوة المغناطٌسٌة والكهربائٌة المؤثرة على الجسٌم2

1)
 

,1 10 25   2   تسال)
 

y ;s R s R  

 
 

( سعم مغمعور فعً مجعال مغناطٌسعً منعتظم )موصل نصف قطر الجزء الدائري منعه )
5 10 7  تسعال )

وي )باالتجعاه الموضعح فععً الشعكل اذا كعان المجععال المغناطٌسعً المحصعل عنععد )هعـ( ٌسعا
5 10 3  تسععال )   

 ( ، جد مقدار واتجاه كل مما ٌلً :-)ز

 ( التٌار الكهربائً المار فً الجزء الدائري1

 (م/ث لحظة51( مٌكروكولوم تتحرك بسرعة )2( القوة المغناطٌسٌة المؤثرة فً شحنة )2

 مرورها بالنقطة )هـ( باتجاه المحور السٌنً الموجب 

1)
 
8 j ( ، نمبٌرf H)   2)

 

9 10 3  )نٌوتن ، ص 

 

 

ثالثععة جسععٌمات مشععحونة )س ، ص ، ل( متسععاوٌة فععً مقععدار الشععحنة والكتلععة ندخلععت باتجععاه عمععودي علععى 

 اجب عما ٌلً : مجال مغناطٌسً منتظم واتخذت المسارات الموضحة فً الشكل ،

 ( فسر سبب اختالف نصف قطر المسار لكل من هذه المسارات1

 ( حدد نوع الشحنة لكل جسٌم2

1)
 

 

2)
 

 س : موجبة ،  ص : سالبة   ، ل : موجبة

 

 عالمة( 12)

 عالمات( 5)



 مركس مسايا الثقايف                                                  مكثف الفصل الثانيمروان زياد                                                     االشتاذ : 

                                                                                                                                                           

 
14 

 

 

 

 ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

  جاور ٌكون نوع شحنة كل من الجسٌمٌن )س ، ص( بالترتٌب :فً الشكل الم (1

 سالب ، سالب ب(  موجب ، موجب أ(

 سالب ، موجب د(  موجب ، سالب ج(

( 31(تسال ، عندما مر فٌه تٌار كهربائً )6(م ، نشأ فٌه مجال مغناطٌسً مقداره )1,314ملف لولبً طوله ) (2

 نمبٌر فإن عدد لفاته :

6 أ( 10 50   )610 ب 2    )410 ج 5   )6 د 10 2   

موصالن مستقٌمان طوٌالن ٌمر فً كل منهما تٌار كما فً الشعكل ، إن النقطعة التعً ٌحتمعل نن ٌنهعدم المجعال  (3

 المغناطٌسً عندها : 

 ب ب(    ن أ(

 هـ د(    د ج(

  ٌتناسب مقدار المجال المغناطٌسً الناشئ عند مركز ملف دائري ٌمر فٌه تٌار كهربائً عكسٌا مع : (4

 التٌار الكهربائً المار فٌه ب(      عدد لفاته أ(

 النفاذٌة المغناطٌسٌة للوسط د(     نصف قطره ج(

 نن : من الشكل تنتج)ن، ب( ُجسٌمان مشحونان نُدخال بالسرعة نفسها على مجال مغناطٌسً ، نس (5

 أ(

f H

; 1 ;
2

   
   

   
 ب(   

f H

; ;   
   

   
     

 ج(   
f H

1
; 2 ;

    )د    
f H; ;

   

ا بسرعة ثابتة باتجاه ) (6 ، فعإن هعذا  مغناطٌسعً نحعو )(ز(س( إلى منطقة مجعال  -عندما ٌدخل إلكترون متحركف

ا   :  مركزٌا نحواإللكترون ٌكتسب تسارعف

 س  - د(   ( س ج(    ص   ( ب(   ص  - أ(
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ملف لولبً ٌحبط به ملف دائري بحٌعث ٌمعر محعور الملعف اللعولبً فعً مركعز الملعف العدائري وٌسعري فٌهمعا  (7

المغناطٌسً المحصعل تٌاران كهربائٌان متهاكسان فً االتجاه ، عند تقلٌل عدد لفات الملف اللولبً فإن المجال 

  عند مركز الملفٌن :

 دائريغ    لولبيٌقل إذا كان غ  ب(    دائريغ   لولبيٌقل إذا كان غ  أ(

 دائريغ   لولبيٌزداد إذا كان غ  د(   دائريغ   لولبيٌزداد إذا كان غ  ج(

 فً الشكل المجاور ٌمكن تقلٌل المجال المغناطٌسً المحصل عند )م( :  (8

 بتحرٌك السلك )س( نحو الٌسار ب(  ك السلك )س( نحو الٌمٌنبتحرٌ أ(

 بتحرٌك السلك )س( نحو االسفل د( بتحرٌك السلك )س( نحو األعلى ج(

 فً الشكل المجاور ٌمكن تقلٌل المجال المغناطٌسً المحصل عند )م( :  (9

 بتحرٌك السلك )س( نحو الٌسار ب(  بتحرٌك السلك )س( نحو الٌمٌن أ(

 بتحرٌك السلك )س( نحو االسفل د( ك السلك )س( نحو األعلىبتحرٌ ج(

جسععٌم مشععحون بشععحنة سععالبة ٌتحععرك فععً مجععال مغناطٌسععً منععتظم ، عمودٌععا علععى اتجاهععه اذا زاد المجععال  (11

 المغناطٌسً ثالثة اضهاف ما كان علٌه ، فإن القوة المغناطٌسٌة المؤثرة علٌه : 

  تساوي صفر د(   ال تتغٌر ج(   تزداد ثالثة نضهاف ب(    تقل للثلث أ(

جسععٌم مشععحون بشععحنة سععالبة ٌتحععرك فععً مجععال مغناطٌسععً منععتظم ، باتجععاه مععوازف التجععاه المجععال ، اذا زاد  (11

 المجال المغناطٌسً للضهف ، فإن القوة المغناطٌسٌة المؤثرة علٌه : 

  تساوي صفر د(   تقل للربع ج(    تقل للنصف ب(  تزداد للضهف أ(

سٌم مشحون ٌتحرك فً مجال مغناطٌسً منتظم ، باتجاه عمودي على اتجاه المجال اذا زاد مقدار المجعال ج (12

 المغناطٌسً إلى الضهف ، فإن سرعة الجسٌم: 

  تساوي صفر د(   تقل للربع ج(    تقل للنصف ب(  تزداد للضهف أ(

اتجاه المجال فإن ما ٌحدث لكل من  جسٌم مشحون ٌتحرك فً مجال مغناطٌسً منتظم ، باتجاه عمودي على (13

 سرعة البروتون واتجاه حركته على الترتٌب : 

  تبقى ثابتة ، ال تتغٌر د(        تبقى ثابتة ، تتغٌر ج(   تزداد ، ٌتغٌر ب(  تقل ، ٌتغٌر أ(
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 فً الشكل المجاور النقطة التً ٌمكن نن ٌنهدم عندها المجال المغناطٌسً المحصل هً :  (14

 2 ب(    1 أ(

 4 د(   3 ج(

نقطععة نعععاله ٌتحععرك الكتععرون باتجععاه )(س( ، فععإن اتجععاه القععوة  سععلك ٌسععري فٌععه تٌععار باتجععاه )(س( وعنععد  (15

  المغناطٌسٌة المؤثرة على االلكترون :

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

لشحنة بحركتها دون انحعراف ٌجعب فً الشكل المجاور مجال مغناطٌسً تتحرك فٌه شحنة موجبة  لتستمر ا (16

  نن ٌؤثر بها مجال كهربائً ٌساوي بوحدة )نٌوتن/كولوم( :

210 أ( 2 210 ب(  -، ز 2)ز ،   

4 ج( 10 2  4 د(  -، ز 10 2  )ز ،  

  عن ملف لولبً ٌكون نكبر ما ٌمكن :المجال المغناطٌسً الناشئ  (17

 على محور الملف وبالقرب من طرفٌه ب(     على محور الملف داخله أ(

 نعلى ونسفل الملف د(   على امتداد محور الملف خارجه ج(

 ادخل جسٌمان متماثالن فً الكتلة والسرعة وبشكل عمودي منطقة مجالٌن كهربائً  (18

 ت نن الجسٌم الذي شحنته )     ( استمر فً الحركة ومغناطٌسً متهامدٌن  اذا علم

 ( تساوي :      2لورنتز المؤثرة فً الجسٌم ) فإن قوة  دون انحراف ،

   ك ق ب(   غق  أ(

 صفر د(  غق 2 ج(

 فً الشكل موصل )س ع ص( ٌمر فٌه تٌار كهربائً ، فإن المجال المغناطٌسً المحصل :  (19

 ٌتساوى عند النقطتٌن )ب( و)د( ب(  و)ب( ٌتساوى عند النقطتٌن )ن( أ(

 ٌكون نكبر ما ٌمكن عند )ب( د(  ٌتساوى عند النقطتٌن )ن( و)د( ج(
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ملف دائري )س( ٌقع داخله الملف الدائري )ص( ٌمر فٌهما تٌاران متساوٌٌان ومتهاكسان فً االتجاه ، فإن  (21

تقلٌععل عععدد لفععات الملععف )س( علمععا ننهمععا مععا ٌحععدث للمجععال المغناطٌسععً المحصععل عنععد مركععز الملععف عنععد 

 متهامدان فً المركز : 

  ٌساوي صفر د(   ال ٌتغٌر ج(      ٌزداد ب(    ٌقل أ(

 

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة

 ب ب ب ن ن ن ج ن ج ن رمز االجابة
 

 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 رقم الفقرة

 ب ج د ن ب ن ب ج ج د رمز االجابة
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 عدد خطوط المجال التً تخترق سطحا ما عمودٌا علٌه :  المغناطٌسً التدفق

 

 

 

التدفق المغناطٌسً عبر وحدة المساحة من السطح عنعدا ٌخترقعه عمودٌعا مجعال مغناطٌسعً مقعداره  :الوٌبر 

 ( تسال1)

 

 

افهعة الحثٌعة المتولعدة فعً ملعف ٌتناسعب طردٌعا معع المهعدل الزمنعً لتغٌعر : " متوسعط القعوة الدنص القعانون 

 التدفق المغناطٌسً الذي ٌخترقه "
 

 

 

 

 : التٌار المتولد فً ملف نتٌجة التغٌر فً التدفق عبرهالتٌار الحثً 

 : تولٌد تٌار حثً بسبب تغٌر التدفق المغناطٌسً عبر ملفالحث الكهرومغناطٌسً 

 

 

 

 

 

 

  : اوال

 التدفق املغـارقسي بوحدة وورب

 

 متجه املساحة ، واجتاهه عؿودي عؾى السطح

 

 اجملال املغـارقسي بوحدة تسال

 

الزاووة بني اجتاه اجملال 

 املغـارقسي ومتجه املساحة

 

  : ثانيا

 عدد لػات املؾف

 

 التغري يف التدفق لؽل لػة
 املعدل الزمين لؾتغري يف التدفق

 

  : ثالثا

   رول املوصل

 

   درعة املوصل
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 نن تكون السرعة عمودٌة على الموصل وعمودٌة على خطوط المجال ٌجب -

 ٌجب نن ٌكون الموصل عمودي على خطوط المجال -

 حٌث : عند توصٌل الموصل بمسار مغلق

 م : مقاومة الموصل والمقاومة الخارجة

 :لتحدٌد اتجاه التٌار عبر الدارة 

 : )غ( األصابع : السرعة ، االبهام 

 ( المؤثرة على الشحنة الموجبة فً الموصلغ: )قالخارج من الٌد 

 الطرف )ن( موجب ، الطرف )ب(  سالب 

  عبر الدارةعكس عقارب الساعة اتجاه التٌار 

 

 

مجال مغناطٌسً حثً ٌقاوم التغٌعر فعً  : " اتجاه التٌار الحثً فً الملف ٌكون بحٌث ٌنتج منهنص القانون 

 التدفق المغناطٌسً المسبب له " 

 مفتاح دارة الملف المجاور ، ...(اغالق مغناطٌس ، اقتراب التدفق )زٌادة  :( 1حالة )

 التدفق المغناطٌسً الذي ٌخترق الملف فتنشأ قوة دافهة حثٌة تولد تٌار حثًٌزداد  -

 اتجاه المجال المسبب لهعكس اهه ٌنتج منه مجال مغناطٌسً حثً اتج -

 فً التدفق المغناطٌسً  ، وحسب الٌد الٌمنى نحدد اتجاه التٌار الحثًالزٌادة حسب قانون لنز لٌقاوم  -

 مفتاح دارة الملف المجاور ، ...(فتح مغناطٌس ، ابتهاد التدفق )نقصان  :( 2حالة )

 دافهة حثٌة تولد تٌار حثً التدفق المغناطٌسً الذي ٌخترق الملف فتنشأ قوةٌقل  -

 اتجاه المجال المسبب لهمع ٌنتج منه مجال مغناطٌسً حثً اتجاهه  -

 فً التدفق المغناطٌسً  ، وحسب الٌد الٌمنى نحدد اتجاه التٌار الحثًالنقصان حسب قانون لنز لٌقاوم  -

 

 

 

 

  : رابعا
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 تولد قوة دافهة حثٌة فً دارة ملف بسبب تغٌر شدة التٌار المار فٌها  :الحث الذاتً 

 (سالبةقوة دافهة حثٌة ذاتٌة عكسٌة )لحظة اغالق الدارة ، ...( ) -

المجال الناشئ عن التٌعار المعار فعً الملعف ٌزٌعد التعدفق عبعر الملعف نفسعه فتنشعأ قعوة دافهعة حثٌعة ذاتٌعة فعً 

 . الملف

 . الزٌادة فً التدفق لذلك ال ٌصل التٌار لقٌمته الهظمى لحظٌاحسب قانون لنز لتقاوم 

 (موجبةقوة دافهة حثٌة ذاتٌة طردٌة )لحظة فتح الدارة ، ...( ) -

التدفق عبر الملعف نفسعه فتنشعأ قعوة دافهعة حثٌعة فٌتناقص  ٌتناقصالمجال الناشئ عن التٌار المار فً الملف 

 . فً الملف طردٌة ذاتٌة

 لتقاوم النقصان فً التدفق لذلك ال ٌصل التٌار لقٌمته الهظمى لحظٌا إل الصفر .حسب قانون لنز 

 

 

 

 

تقعاوم التغٌعر فعً التعدفق تنشعأ بحٌعث إلعى نن متوسعط القعوة الدافهعة الحثٌعة الذاتٌعة  (-)تشٌر اإلشعارة السعالبة 

 المغناطٌسً حسب قانون لنز .

الدافهة الحثٌة المتولعدة فٌعه والمهعدل الزمنعً للتغٌعر فعً التٌعار  )ح( : النسبة بٌن متوسط القوةمحاثة المحث 

 (هنريالمار فٌه )

( فولعت عنعدما ٌكعون المهعدل الزمنعً لتغٌعر 1محاثة محث تتولد بٌن طرفٌه قوة دافهة حثٌعة ذاتٌعة ) :هنري 

 ( نمبٌر/ث1التٌار المار فٌه )

 

 

 

 

  : خامصا

 حماثة احملث 

 

 املعدل الزمين لـؿو التقار

 

 حماثة احملث

 

 مساحة مؼطع املؾف

 رول املؾف 

 

 الـػاذوة املغـارقسقة ملادة قؾب احملث

 

 عدد لػات املؾف
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 : الهوامل التً تهتمد علٌها محاثة المحث

 ( مساحة مقطع الملف )طردٌا( .1

 ( طول الملف )عكسٌا( .2

 ( عدد لفات الملف )طردٌا مع مربع عدد اللفات( .3

 ( النفاذٌة المغناطٌسٌة لمادة قلب الملف4

 

 

 

 

 

 
 

 

ربائً ، فما اتجاه التٌار الحثً الذي ٌسري اذا وضع ملف دائري داخل ملف دائري نكبر ٌسري فٌه تٌار كه

 فً الملف األصغر عندما :

 ( نغلق الدارة الكهربائٌة1

 ( نزٌد مقاومة الدارة الكهربائٌة2

 ( نقلب قطبٌة البطارٌة ونغلق الدارة3

1)
 

 عكس عقارب الساعة

2)
 

 مع عقارب الساعة

 ( مع عقارب الساعة3

 

 

 

 نو بشكل آخر
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( م/ث عمودٌعععة علعععى مجعععال 5(م تنزلعععق للسعععفل بسعععرعة ثابتعععة )1ة طولهعععا )سعععاق فلزٌعععة عدٌمعععة المقاومععع

السععاق ٌالمسععان المجععرى باسععتمرار وتصععالن بمقاومععة  ا( تسععال ، اذا كععان طرفعع1,3مغناطٌسععً منععتظم )

(1,5) : فاحسب ، 

 ( كتلة الساق1

 ( ثانٌة1,2( الطاقة الحرارٌة فً المقاومة فً نثناء )2

1)
 

2 10 9 ;     2   ك)
 
,09 ' جول 

 

( ملً نوم ، موضوعة حعول احعد طرفعً ملعف لعولبً ٌحتعوي 1,22(سم ومقاومتها )1حلقة نصف قطرها )

( لفة/م ، ٌمر تٌار كهربائً فٌتولد مجال مغناطٌسً عند احعد طرفعً الملعف اللعولبً مقعداره نصعف 1111)

( نمبٌعر/ث ، 491خلعه ، اذا كعان المهعدل الزٌنعً لتغٌعر التٌعار عبعر الملعف اللعولبً )مقدار المجال المتولد دا

 احسب :

 ( التٌار الحثً المتولد فً الحلقة1

 ( المجال المغناطٌسً الناشئ فً التٌار الحثً فً مركز الحلقة2

1)
 
44 j  2    نمبٌر)

 

5 10 88 y    

 

ٌتصعل ببطارٌعة قوتهعا  2(سعم11( لفعة ، ومسعاحة مقطهعه )5111(سم وعدد لفاته )314ملف لولبً طوله )

 ( اوم ، جد :12، اذا علمت ان مقاومة الملف واالسالك ) (3( فولت ومقاومتها الداخلٌة )61الدافهة )

 ( محاثة المحث1

 ( ثانٌة1,2مى خالل )( مهدل نحو التٌار لحظة اغالق الدارة ، اذا وصل لقٌمته الهظ2

 ( بهد فترة طوٌلة من اغالق المفتاح ، احسب مقدار المجال المغناطٌسً عند محوره3

1)
 

2 10 1      2)
 
( 3   نمبٌر/ث      20

4 10 80  تسال 
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 ائري لوحظ تنافره مع المغناطٌس :عند اقتراب المغناطٌس من الملف الد

 ( ما سبب تنافر الملف مع المغناطٌس1

 ( ماذا تتوقع نن ٌحدث عند ابتهاد المغناطٌس2

1) 

2) 

 

    ( نمبٌععر ، فٌكععون مقععدار التععدفق المغناطٌسععً عبععره 5( لفععة ٌمععر فٌععه تٌععار مقععداره )111ملععف عععدد لفاتععه )

 ثانٌة ، احسب :( 1,5خالل )( وٌبر ، اذا عكس اتجاه التٌار 51)

 ( القوة الدافهة الحثٌة الذاتٌة المتولدة فٌه 1

 ( مهامل الحث الذات2ً

1)
 

410 2 2    فولت)
 

 هنري 310

 

لتٌعار لقٌمتعه ( ثانٌعة وصعل ا1,12( لفعة ، نغلقعت دارتعه وبهعد )411( هنعري وععدد لفاتعه )5محث محاثته )

( وٌبر/ث ، احسب التغٌر فً التٌعار فعً 1,18الهظمى وكان المهدل الزمنً للتغٌر فً التدفق عبر المحث )

 تلك الفترة الزمنٌة

2 64
10 j

5
   نمبٌر     

 

ر حالتٌن تصعف عند مرور تٌار كهربائً فً ملف تولدت قوة دافهة حثٌة باالتجاه الموضح فً الشكل ، اذك

 فٌها التٌار المار فً الملف اللولبً لٌسبب القوة الدافهة الحثٌة الذاتٌة فٌه

 )ت( نحو األعلى وٌتناقص -1

 )ت( نحو األسفل وٌتزاٌد -2
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( لفة مغمعور فعً مجعال مغناطٌسعً ٌمثعل الشعكل المجعاور الهالقعة البٌانٌعة بعٌن 111ملف دائري عدد لفاته )

اعتماداف على البٌانات المثبتعة علعى الشعكل ،  ( المتولدة فً الملف والزمندة الكهربائٌة الحثٌة )قالقوة الدافه

 اجب عما ٌأتً :

 ( احسب مقدار التغٌر فً التدفق المغناطٌسً خالل المرحلة )ن(1

 ( فً ني من المراحل الثالث )ن ، ب ، د( كان التدفق المغناطٌسً متزاٌدا ف ؟2

 ولماذا ؟ 

1) 

2) 

 

عند تحرٌك مغناطٌس داخل ملف ٌتغٌر المجال المغناطٌسً الذي ٌخترقه بالنسبة للزمن كما فً الشكل ، اذا 

3كانت مساحة مقطعع الملعف ) 10( لفعة ، واتجعاه الملعف ٌعوازي اتجعاه المسعاحة ، 1111وععدد لفاتعه ) 2( م

 اجب عما ٌلً :

 الدافهة الحثٌة المتولدة فً الملف فً الفترتٌن )ن ، ب(( احسب متوسط القوة 1

 ( مثل بٌانٌا الهالقة بٌن القوة الدافهة الحثٌة والزمن2

1) , H15 R    ،  فولتfR   صفر 

2) 

 

     لفاتععه  ة إلععى الععزمن عبععر ملععف عععددٌمثععل الرسععم البٌععانً المجععاور التغٌععر فععً التععدفق المغناطٌسععً بالنسععب

) ( لفة ومسعاحة اللفعة الواحعدة111)
3 10 3 )المسعاحة للملعف موازٌعا  ( ، اذا كعان متجعه5، ومقاومتعه ) 2م

 التجاه المجال المغناطٌسً المسبب للتدفق ، احسب :

 لد فً الملف( التٌار الحثً المتو2        ( اكبر قٌمة للمجال المغناطٌسً 1

1) ,04 y         4( 2تسال j نمبٌر 
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 ٌبٌن الشكل دارة كهربائٌة بسٌطة مغمورة فً مجال مغناطٌسً منتظم 

 ( تسال/ث ، احسب قراءة االمٌتر 211اذا تناقص المجال المغناطٌسً بمهدل )

  نثناء تناقص المجال

,175 j  نمبٌر ، مع عقارب الساعة 

 
 

 موصل طوله )ل( قابل للحركة على سلكٌن فلزٌٌن متوازٌٌن منطبقٌن

 الصفحة ومتصلٌن بمقاومة )م( كما فً الشكل اذا تحرك  مستوىعلى 

 الموصل بسرعة ثابتة )ع( نحو الٌمٌن باتجاه متهامد مع مجال 

 ، نثبعععت نن القعععوة المغناطٌسعععٌة المعععؤثرة علعععى الموصعععل نثنعععاء حركتعععه تهطعععى بالهالقعععةمغناطٌسعععً منعععتظم 

 
2 2

y

y g
u R

l
 

 

 

( تسعال 1,2، مغمعور كلٌعا فعً مجعال مغناطٌسعً منعتظم ) 2(سم41( لفة ومساحته )1111ملف ٌتكون من )

فٌه خطوط المجال عمودٌة على سطحه إلعى وضعع تكعون فٌعه منطبقعة علعى فإذا دار الملف من وضع تكون 

 ( ثانٌة ، احسب القوة الدافهة الحثٌة المتولدة بٌن طرفً الملف1,1سطحه خالل )

 

]8 R فولت 

 

قعة )س( معن الزجعاج نسقط مغناطٌسٌن متماثالن )ن ، ب( معن نفعس االرتفعاع داخعل حلقتعٌن متمعاثلتٌن ، الحل

       والحلقععة )ص( مععن النحععاس ، كمععا فععً الشععكل المجععاور ، ني المغناطٌسععٌن )ن ، ب( ٌصععل إلععى المسععتوى

 )د ، هـ( نوال ؟ مفسرا اجابتك

  ستحدث فً الحلقة )ص( )ن( ٌصل نوال ، بسبب ظاهرة الحث الكهرومغناطٌسً التً

 عالمات( 5)
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ملف ٌتكون من )
( لفة ومساحة مقطهه )310

2 10 1 ( تسال  1,6، ٌخترقه مجال مغناطٌسً منتظم ) 2( م

اتجاهه مع اتجعاه متجعه المسعاحة ، احسعب القعوة الدافهعة الحثٌعة المتولعدة فعً الملعف إذا عكعس اتجعاه المجعال 

 ( ثانٌة1,2المغناطٌسً خالل )

 

]10 R فولت 

 

                ( نمبٌعععر ، فٌتولعععد مجعععال مغناطٌسعععً تدفقعععه 2( لفعععة ٌمعععر فٌعععه تٌعععار كهربعععائً )211محعععث ععععدد لفاتعععه )

(,4 10 25 : ًوٌبر ، اجب عما ٌأت ) 

 ( ثانٌة1,2) ( احسب القوة الدافهة الكهربائٌة الحثٌة المتولدة فً المحث اذا انهدم التٌار الكهربائً فٌه خالل1

 ( احسب مهامل الحث الذاتً )محاثة المحث(2

 ( ما تفسٌر اإلشارة السالبة فً قانون فارادي ؟3

1) 
2

]10 25 R   فولت 

2 ),2 10 25 p   هنري 

 ( ٌنتج التٌار الحثً بحٌث ٌولد مجاال مغناطٌسٌا ٌقاوم التغٌر فً التدفق3

 

( وٌبر  1,4( لفة ، مغمور فً مجال مغناطٌسً منتظم ، اذا علمت نن التدفق عبره )211عدد لفاعته )ملف 

  احسب :

( °91( متوسط القوة الدافهة الحثٌة المتولدة فً الملف عندما تصبح الزاوٌة بٌن اتجاه المجال ومتجعه المسعاحة )1

 ( ثانٌة1,1خالل )

 ( فولت1211-غناطٌسً عندما ٌصبح متوسط القوة الدافهة الحثٌة )( المهدل الزمنً للتغٌر فً التدفق الم2

1) ]800 R 6( 2  فولت
.


 وٌبر/ث 

 عالمة( 16)

 عالمة( 13)

 عالمات( 8)
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 فً الشكل دارة تحوي الملف )س( وضهت بجانبها الحلقة )ص( لحظة اغالق المفتاح )ح( ، اجب عما ٌلً 

 )ن( و )ب( مبٌنا القاعدة المستخدمة( حدد نوع القطبٌن 1

 ( حدد اتجاه التٌار الحثً المتولد فً الحلقة )ص( موضحا اجابتك2

 )ن( شمالً ، )ب( جنوبً (1

 ( مع عقارب الساعة عند النظر للحلقة من الٌمٌن2

 

 

 كل مما يأتي :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة في 

 فً الشكل موصل مستقٌم ، اذا علمت ننه عند توصٌل السلك بمقاومة خارجة وتحرٌكه  (1

  ٌنشأ تٌار حثً كما فً الشكل ، فإن السلك ٌتحرك باتجاه :

  -س  ب(   س ( أ(

 -ز  د(   ز ( ج(

  فً الشكل الهالقة بٌن المجال المغناطٌسً الذي ٌخترق ملفا والزمن 

 ( : 4( ، )3( ، )2م اجب عن الفقرات )ادرس الشكل ث

 الفترة الزمنٌة التً تنشأ فٌها قوة دافهة حثٌة طردٌة :  (2

  )و ب( ب(   )ن و( أ(

 )د هـ( د(   )ب د( ج(

 الفترة الزمنٌة التً تنشأ فٌها نكبر قوة دافهة حثٌة سواء طردٌة نو عكسٌة :  (3

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

 الفترة الزمنٌة التً ٌكون فٌها التدفق المغناطٌسً هو األكبر بالنسبة للفترات األخرى :  (4

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

 

 

 عالمات( 7)
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عنععد اقتععراب مغنععاطٌس مععن ملععف لععولبً فإنععه ٌنشععأ فععً الملععف قععوة دافهععة حثٌععة تولععد تٌععار حثععً فٌنشععأ مجععال  (5

 مغناطٌسً حثً اتجاهه : 

 عكس المجال األصلً لٌقاوم الزٌادة فً التدفق ب(  مجال األصلً لٌقاوم النقصان فً التدفقعكس ال أ(

 مع المجال األصلً لٌقاوم الزٌادة فً التدفق د(  مع المجال األصلً لٌقاوم النقصان فً التدفق ج(

 ، ص( بالترتٌب : عند افالت المفتاح )ح( فً الشكل المجاور فإن ما ٌحدث إلضاءة كل من المصباحٌن )س  (6

 ٌضًء بشدته الكاملة لحظٌا ، تزداد  أ(

 ٌضًء بشدته الكاملة لحظٌا ، تقل  ب(

  تزداد تدرٌجٌا ، تزداد ج(

 تزداد تدرٌجٌا ، تقل د(

( م/ث مغمورا فً مجال مغناطٌسً وعمودٌا علٌه مقداره 2ٌنزلق موصل مستقٌم على مجرى فلزي بسرعة ) (7

، فعإن طولعه  (4( نمبٌر ، اذا علمت ان مقاومة الموصعل )1,3موصل تٌار حثً )( تسال ، فٌتولد فً ال1,2)

 بوحدة المتر ٌساوي : 

 د(    3 ج(   1,4 ب(   1,2 أ(
2 10 3  

 ني الوحدات التالٌة تكافئ وحدة التٌار الحثً الً ٌمر فً ملف ٌتغٌر التدفق عبره :  (8

 /ثوٌبر .  د(  . ث وٌبر/ ج(  /ثتسال .  ب(  فولت . م/ث أ(

  فً الشكل المجاور ، وعند اغالق المفتاح )ح( فإن قراءة الفولتمٌتر : (9

  تقل تدرٌجٌا ب(  تزداد تدرٌجٌا أ(

 تقل لحظٌا د(  تزداد لحظٌا ج(

 

 ٌقاس ثابت النفاذٌة المغناطٌسٌة بوحدة :  (11

 وٌبر (د  2م . ربٌو ج(  م . رٌبمن/ربٌو ب(  رٌبمن /ربٌو أ(

 ةهعفاد ةوقع اهعٌف دلعوتت ًتعلا ةرتعفلا نإ ، نمزلعا عم اثحم يوتحت ةراد ًف راملا راٌتلا نٌب ةقالهلا لكشلا لثمٌ (11

  : ًه ةٌسكع ةٌتاذ ةٌثح

  ب ب(    ن أ(

 ج و ن (د    ج ج(
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  حضوملا هاجتالاب كرحتٌ مس(11) هلوط مٌقتسم لصوم لكشلا ًف (12

) ةمواقملا ًف راملا ًثحلا راٌتلا رادقم نإف 
1l) ههاجتاو :  

  (س) ىلإ (ص) نم ، رٌبمن 4 ب( (ص) ىلإ (س) نم ، رٌبمن 4 أ(

 (س) ىلإ (ص) نم ، رٌبمن 8 (د (ص) ىلإ (س) نم ، رٌبمن 8 ج(

) ةٌراطب يوحت ةراد لكشلا ًف (13
]R) اذإ دادزتع حابصعملا ةءاضعإ نإف ، سٌطانغم اهبناجبو حابصمو ةثاحمو 

  : ناك

 هداهتبا ون سٌطانغملا بارتقا دنع ، ابلاس (ب)و ابجوم (ن) بطقلا أ(

  هداهتبا ون سٌطانغملا بارتقا دنع ، ابجوم (ب)و ابلاس (ن) بطقلا ب(

  سٌطانغملا داهتبا دنع ، ابلاس (ب)و ابجوم (ن) بطقلا ج(

 سٌطانغملا داهتبا دنع ، ابجوم (ب)و ابلاس (ن) بطقلا (د

  : بجٌ هنإف ةرادلا ًف راٌتلا ومن لدهم ةداٌزل اثاحمو ةمواقمو ةٌراطب يوتحت ةراد (14

 ةمواقملا ةمٌق لٌلقت ب(     ةمواقملا ةمٌق ةداٌز أ(

 ةثاحملل دٌدحلا نم بلق ةفاضإ (د     ةثاحملا لوط ةداٌز ج(

  : نن ًنهت (ربٌو 5) ةٌضاٌرلا ةرابهلا (15

 دٌازتٌ ام احطس قرتخٌ يذلا ًسٌطانغملا لاجملا أ(

 حطسلل زف اوم ًسٌطانغملا لاجملا هاجتا ب(

 هٌف ةلخاد حطسلا قرتخت ًتلا ًسٌطانغملا لاجملا طوطخ ج(

 هنم ةجراخ حطسلا قرتخت ًتلا ًسٌطانغملا لاجملا طوطخ (د

 راٌعتلا هاجعتا نإفع ، ًسعٌطانغم لاجعم ةقعطنم لخدتعل لكشعلا ًفع امعك كرحعتت ، (س) ةٌعرئاد ةقعلح لكشعلا ًف (16

  : بٌترتلاب اهجورخ ءانثنو لاجملا ةقطنم اهلوخد ءانثن ةقلحلا ًف دلوتملا ًثحلا

 ةعاسلا براقع سكع ، ةعاسلا براقع عم أ(

 ةعاسلا براقع عم ، ةعاسلا براقع عم ب(

 ةعاسلا براقع عم ، ةعاسلا براقع سكع ج(
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 ةعاسلا براقع سكع ، ةعاسلا براقع سكع (د

 

  : هعراست نإف ةقلحلا وحن سٌطانغملا طوقس دنع لكشلا ًف (17

 اٌبونج وا اٌلامش (ن) بطقلا ناك اذا ، األرضٌة ةٌبذاجلا عراست نم لقن أ(

 طقف اٌلامش (ن) بطقلا ناك اذا ، األرضٌة ةٌبذاجلا عراست نم لقن ب(

 طقف اٌبونج (ن) بطقلا ناك اذا ، األرضٌة ةٌبذاجلا عراست نم لقن ج(

 اٌبونج وا اٌلامش (ن) بطقلا ناك اذا ، األرضٌة ةٌبذاجلا عراست نم ربكن (د

 17 16 15 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رقم الفقرة

 ن ج د ج د ب ن ب ب ج ج د ب ج د د ن رمز االجابة
 

 

 

 ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة في كل مما يأتي :

7) تستخدم الهالقة (1 J2
10 Y

T
  )  : ًلحساب المجال المغناطٌس 

 محث د(   بًملف لول ج(  سلك النهائً ب(  ملف دائري أ(

 اذا وضهت شحنة نقطٌة فً مجال مغناطٌسً منتظم ، فإنها تتأثر بقوة من قبل المجال عندما تكون : (2

 متحركة باتجاه ٌوازي خطوط المجال ب(       ساكنة أ(

 متحركة باتجاه عمودي فقط على خطوط المجال د(   متحركة باتجاه ال ٌوازي خطوط المجال ج(

 

 وضع فٌه سلك على شكل شبه منحرف الف مغناطٌسٌاف منتظماف ، ٌمثل الشكل مجا (3

 مستواه مواز للمجال وٌسري فٌه تٌار كهربائً )ت( ، الضلع الذي تؤثر فٌه قوة 

 ما ٌمكن هو : مغناطٌسٌة اكبر

   ص س ب(   س هـ أ(

 ز ص د(   هـ ز ج(

 سٌاف ، خطوطه عند مركز الملف :عندما ٌمر تٌار كهربائً فً ملف دائري ، فإنه ٌولد مجاالف مغنطٌ (4

 مستقٌمة موازٌة لمستوى الملف ب(    دائرٌة منطبقة على مستوى الملف أ(
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 مستقٌمة عمودٌة على مستوى الملف د(   دائرٌة عمودٌة على مستوى الملف ج(

 

        الشععكل ، فععإن طرفععً السععلك  )س ص( سععلك ٌحمععل تٌععار وٌععؤثر فععً طرفٌععه مجععاالن مغناطٌسععٌان كمععا فععً (5

 )س ، ص( ٌتحركان بـتأثٌر المجالٌن كما ٌلً :

   نحو األسفل (ص)نحو األعلى ،  (س) أ(

 نحو الناظر (ص)بهٌداف عن الناظر ،  ()س ب(

   نحو األعلى (ص)نحو األسفل ،  (س) ج(

 بهٌداف عن الناظر (ص)نحو الناظر ،  (س) د(

 م كما فً الشكل الجسٌم الذي تكوننربع جسٌمات مشحونة تتحرك فً مجال مغناطٌسً منتظ( 6

 القوة المغناطٌسٌة المؤثرة فٌه تساوي صفر هو : 
 

   ص ب(   س أ(

 و د(   هـ ج(

 ٌبٌن الشكل سلكٌن مهزولٌن طوٌلٌن جداف مستقٌمٌن متهامدٌن فً مستوى لصفحة  (7

 وٌحمالن تٌارٌن كهربائٌٌن متساوٌٌن فً المقدار )ت( ، النقطتان اللتان ٌنهدم 

 المحصل : ندهما المجال المغناطٌسًع

  )ص ، هـ( ب(   )س ، و( أ(

 )ص ، و( د(  )س ، ص( ج(

 عند دخول جسٌم مشحون مجاالف مغناطٌسٌاف باتجاه متهامد مهه ، فإن سرعة الجسٌم : (8

 تتغٌر فً المقدار فقط ب(     تتغٌر فً المقدار واالتجاه أ(

 بتة فً المدار واالتجاهتبقى ثا د(     تتغٌر فً االتجاه فقط ج(

 ٌقل المجال المغناطٌسً داخل ملف لولبً ٌمر فٌه تٌار كهربائً عند :( 9

 زٌادة عدد لفات الملف ب(      زٌادة طول الملف أ(

 زٌادة التٌار المار فً الملف د(     انقاص طول الملف ج(

مجعاالف مغناطٌسعٌاف منتظمعاف فاتخعذت  ادخلت اربهعة جسعٌمات متسعاوٌة فعً مقعدار كعل معن )الشعحنة ، السعرعة( (11

 شحنة سالبة وله نكبر كتلة هو : المسارات المبٌنة فً الشكل ، الجسٌم الذي ٌحمل
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   2 ب(    1 أ(

 4 د(   3 ج(

 

فععً الشععكل ، عنععد ابهععاد القطععب الجنععوبً عععن الملععف ٌتولععد مجععال مغناطٌسععً فععً الملععف )س ، ص( ٌكععون  (11

 داخل الملف من اتجاهه

 لى ص( وتٌار اتجاهه من )د الى هـ()س ا أ(

 )ص الى س( وتٌار اتجاهه من )هـ الى د( ب(

 )س الى ص( وتٌار اتجاهه من )هـ الى د( ج(

 )ص الى س( وتٌار اتجاهه من )د الى هـ( د(

 لحظة غلق الدارة المرسومة جانٌاف ، فإن التٌار الحثً المتولد فً الحلقة ٌكون : (12

 اوم الزٌادة فً التدفق المغناطٌسًمع عقارب الساعة لٌق أ(

 مع عقارب الساعة لٌقاوم النقصان فً التدفق المغناطٌسً ب(

 عكس عقارب الساعة لٌقاوم النقصان فً التدفق المغناطٌسً ج(

 عكس عقارب الساعة لٌقاوم الزٌادة فً التدفق المغناطٌسً د(

  طوط المجال المغناطٌسً :التدفق المغناطٌسً عبر سطح ما ٌكون موجبا عندما تكون خ (13

 عمودٌة على السطح وخارجة منه ب(    عمودٌة على السطح وداخلة فٌه أ(

 (°61داخلة للسطح بزاوٌة ) د(      موازٌة للسطح ج(

ٌتغٌر التدفق المغناطٌسً خالل ملف حسب المنحنى الموضح فً الشكل ، ان المرحلة التً تنهدم فٌهعا القعوة  (14

 ٌة الحثٌة المتوسطة المتولدة فً الملف هً :الدافهة الكهربائ

 ص ب(   س أ(

 ل د(   عج( 

 عندما ٌمر تٌار كهربائً فً ملف دائري فإنه ٌولد مجاالف مغناطٌسٌاف عند  مركز الملف ٌهطى بالهالقة : (15

 أ(
kj 
ب(   

 

7 10 j2   )ج 
kj

2


 د(  

7kj 10

4



 

 

 ٌشٌر الشكل المجاور الى منظر علوي لمسار دقٌقتٌن مشحونتٌن )س ، ص( (16

 فً نربع غرف ، وضع فً كل منها مجال مغناطٌسً منتظم بهد نن اطلقتا 
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 ( على الترتٌب ، نستنتج من الشكل نن :2،  1) )ع( فً الغرفتٌن بسرعة

    ، ص موجبتانس  (ب  س موجبة ، ص سالبة أ(

 موجبة، ص  سالبة س د(   سالبتانس ، ص  ج(

 

وضع ملف بالقرب من سلك موصل طوٌل )س ، ص( ٌسري فٌه تٌار كهربائً كما فعً الشعكل ، فعإذا تولعد  (17

فععً الملععف تٌععار كهربععائً حثععً عكععس عقععارب السععاعة لٌقععاوم الععنقص فععً التععدفق المغناطٌسععً ، فععإن التٌععار 

 لسلك ٌسري فٌه : الكهربائً فً ا

 ومتناقص س  ص ب(  ومتزاٌد س  ص أ(

 ومتناقص ص  س د(  ومتزاٌد ص  س ج(

 ( القوة الدافهة الكهربائٌة الحثٌة الطردٌة عندما ٌتم : دفً الشكل المجاور تتولد )ق (18

 زٌادة قٌمة المقاومة  ب(  انقاص قٌمة المقاومة أ(

 ٌار قٌمته الهظمىوصول الت د(  ثبات قٌمة المقاومة ج(

ٌمتععاز المجععال المغناطٌسععً الناشععًء عععن التٌععار الكهربععائً المععار فععً ملععف لععولبً عععن المجععال المغناطٌسععً  (19

 لمغناطٌس مستقٌم بإمكانٌة التحكم فً :

 واتجاهه مقداره د(   فقط اتجاهه ج(  كثافة خطوطه فقط ب(  المقدار فقط أ(

 تهاكسٌن كما فً الشكل المجاور مموصالن متوازٌان ٌحمالن تٌارٌن  (21

 ما النقطة المحتمل انهدام المجال المغناطٌسً عندها ؟ (2ت < 1اذا كان )ت

 ل د(    ع ج(    ص ب(   س أ(

بسعرعة )ع( ، وٌمعر  )ن( عنعدالشكل المجاور موصل مستقٌم ٌحمعل تٌعارا كهربائٌعا )ت( ، ٌمعر بروتعون  فً (21

فٌمعا ٌتهلعق بعالقوة المغناطٌسعٌة المعؤثرة  ي الهالقات اآلتٌعة صعحٌحةع( ، ن2)ب( بسرعة ) عندبروتون آخر 

 فً كل من البروتونٌن  :

1=  نق  أ(
2

  ب= ق  نق  ب(  بق 

 بق 4=  نق  د(  بق 2=  نق  ج(

انععت ( هنععري وك4( هنععري والثانٌععة بمحععث محاثتععه )3بطععارٌتٌن متمععاثلتٌن وصععلت األولععى بمحععث محاثتععه ) (22

 القٌمة الهظمى للتٌار فً الدارتٌن )ت( ، فإن :
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 دارة المحث األول تستغرق زمن نطول للوصول لقٌمة التٌار الهظمى أ(

 دارة المحث الثانً تستغرق زمن نطول للوصل لقٌمة التٌار الهظمى ب(

 المهدل الزمنً لنمو التٌار فً الدارة الثانٌة نكبر ج(

  حث الثانً تستغرق نفس الزمن لوصول التٌار لقٌمته الهظمىدارة المحث األول ودارة الم د(

 

عند تحرٌك المغناطٌس المستقٌم باالتجاه المبٌن فعً الشعكل المجعاور ، فعإن اتجعاه التٌعار الحثعً  المتولعد فعً  (23

 الحلقة )س( والملف )ص( على الترتٌب ، عند النظر الى الحلقة من الٌمٌن :

  عبر المقاومة ( الى )و(مع عقارب الساعة ، من )هـ أ(

  عبر المقاومة (هـ( الى )ومع عقارب الساعة ، من ) ب(

  عبر المقاومة عكس عقارب الساعة ، من )هـ( الى )و( ج(

 عبر المقاومة عكس عقارب الساعة ، من )و( الى )هـ( د(

ر لقٌمته الهظمى وكعان ز( وصل التٌامحث محاثته )ح( وعدد لفاته )ن( ، اغلقت دارته وبهد فترة زمنٌة ) (24

المهدل الزمنً للتغٌر فً التدفق عبر المحث )
.
: فإن التغٌر فً التٌار فً تلك الفترة ، ) 

g أ( y
. k

ب(  
 

. g y
k

g ج(    y
k

 د(  
.
 

 تتولد فً المحث قوة دافهة حثٌة طردٌة عندما :  (25

 ٌتناقص التدفق عبره بسبب تناقص التٌار المار فٌه ب(       ٌتناقص التدفق عبره بسبب زٌادة التٌار المار فٌه أ(

 ٌتزاٌد التدفق عبره بسبب تناقص التٌار المار فٌه د(  ٌتزاٌد التدفق عبره بسبب زٌادة التٌار المار فٌه ج(

 نربهة جسٌمات متماثلة فً السرعة والكتلة تتحرك بسرعة ثابتة باتجاه (26

 عمودي على مجال مغناطٌسً منتظم ، ني هذه الجسٌمات شحنته نكبر 

 ص ب(    س أ(

 ل د(    ع ج(
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