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١) شحنة أي جسم یجب أن تكون من مضاعفات عدد صحیح من شحنة اإللكترون ، ھذا یسمى مبدأ :

أ) حفظ الطاقة                  ب) حفظ الزخم               ج) تكمیة الشحنة        د ) حفظ العدد الذري  

٣) واحدة من الشحنات التالیة الیمكن تواجدھا في الطبیعة :

 ٦٤× ١٠
١٣- ١٦-

   (٣٫٢×١٠ ) (  ٩٫٦×١٠)  أ)
٢٢-

كولوم ب) كولوم
١٢-

كولومد )ج) كولوم٤٫٨× ١٠ 

٤) عدد اإللكترونات التي تفقدھا كرة فلزیة متعادلة لتصبح شحنتھا ( +٤ × ١٠  كولوم ) ھو :
١٧-

ج) ب)    ( د )أ ٢٥٠٢٫٥١٥٠٠٢٥٠٠

    (             )   (            )

 ٥×١٠ ٢) جسم متعادل الشحنة اكتسب (          ) إلكترون ، فإن شحنة الجسم تساوي : 
٦

 ١٫٦ × ١٠- 
١٣-

 ٨ × ١٠+ 
١٣-

 ١٫٦× ١٠+ 
١٣-

 ٨ × ١٠ -
١٣-

د ) (              ) كولوم     ج) (              ) كولوم    ) كولومب)) كولوم أ) (                    )

 ٨×١٠ ٥) جسم مشحون بشحنة  ( +          ) كولوم ، لیرجع متعادال یجب أن : ً
١٨-

ب) یكتسب ( ٥ إلكترونات ) أ) یفقد ( ٥ إلكترونات ) 

     د) یكتسب ( ٥٠ إلكترون )      ج) یفقد ( ٥٠ إلكترون ) 
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٦) واحدة من التالیة ال تعتمد علیھا مقدار القوة الكھربائیة المتبادلة بین أي شحنتین كھربائیتن  : 

ب) نوع كل من الشحنتین أ) مقدار كل من الشحنتین 

  د ) طبیعة الوسط الفاصل بین الشحنتینج) مربع المسافة الفاصلة بین الشحنتین 

٧) واحدة من التالیة تعتمد علیھا اتجاه القوة الكھربائیة المتبادلة بین أي شحنتین كھربائیتین  : 

ب) نوع كل من الشحنتین أ) مقدار كل من الشحنتین 

د) طبیعة الوسط الفاصل بین الشحنتینج) مربع المسافة الفاصلة بین الشحنتین 

٩) وحدة قیاس ثابت كولوم ( أ ) : 

 ب) نیوتن . م / كولوم   أ)  نیوتن . م / كولوم  
٢ ٢

 ج)  نیوتن . م / كولوم  
٢ د ) نیوتن . م / كولوم  ٢

٨) واحدة من التالیة یعتمد علیھا ثابت كولوم ( أ ) : 

ب) نوع كل من الشحنتین أ) مقدار كل من الشحنتین 

د) طبیعة الوسط الفاصل بین الشحنتینج) مربع المسافة الفاصلة بین الشحنتین 
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١٠٢٢) الكمیة الفیزیائیة التي تمثل وحدة القیاس ( كولوم / نیوتن . م ) ھي :   

د ) السماحیة الكھربائیة ج) ثابت بالنك ب) النفاذیة المغناطیسیةأ) ثابت كولوم 

١١٢) القوة الكھربائیة المؤثرة في (

٢٢

( س- )( س+ )

( س- ) ( س+ )

+

٢ ق

١٢

+
٦- ٥

٥ ق

١٢) القوة الكھربائیة المؤثرة في (

٤
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١٦) تتأثر شحنة اختبار موجبة في مجال كھربائي بقوة كھربائیة بإتجاه ( س- ) إذا استبدلت شحنة اإلختبار

 بأخرى سالبة فإن اتجاه المجال الكھربائي والقوة الكھربائیة على الترتیب :

 ب)   ( س- ) ،  ( س- )  أ)   ( س+ ) ، ( س+ ) 

 د )  ( س- ) ، ( س+ ) ج)   ( س+ ) ،  ( س- ) 

١٧) تتأثر شحنة اختبار مقدارھا (     .) في مجال كھربائي ( مـ ) بقوة كھربائیة مقدارھا ( ق ) 

إذا استبدلت شحنة اإلختبار بأخرى(٢    .) فإن مقدار المجال الكھربائي والقوة الكھربائیة على الترتیب :

أ) مـ ، ق                                                 ب) ٢مـ ، ٢ق

ج) مـ ، ٢ق                                                د) ٢مـ ، ق

١٣) المنطقة المحیطة بالشحنة الكھربائیة وتظھر فیھ آثار القوة الكھربائیة المؤثرة في (      )، یسمى بـ :

)  أ الجھد الكھربائي            ب) الطاقة الكھربائیة        ج) القدرة                 د) المجال الكھربائي 

١٤)  المجال الكھربائي عند نقطة ما ھو :

 أ) القوة الكھربائیة المؤثرة في وحدة الشحنات الموجبة الموضوعة عند تلك النقطة 

ب) الحیز المحیط بالشحنة وتظھر فیھ آثار القوة الكھربائیة 

ج) المجال ثابت المقدار واإلتجاه عند جمیع النقاط الواقعة فیھ 

د) ھو المسار الذي تسلكھ وحدة الشحنات الموجبة الحرة عند وضعھا بمنطقة المجال الكھربائي

١٥) وحدة قیاس المجال الكھربائي : 

ب) نیوتن . م  أ) نیوتن . م / كولوم  

د ) نیوتن / كولومج) نیوتن / م
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١٨) تتأثر شحنة اختبار سالبة مقدارھا (٢    .) في مجال كھربائي ( ٢مـ ) بقوة كھربائیة مقدارھا ( ق ) 

بإتجاه ( س+ ) ، إذا استبدلت شحنة اإلختبار بأخرى(١٠    .) فإن مقدار واتجاه المجال الكھربائي : 

أ) مـ ، س+                                              ب) ٢مـ ، س-

ج) ٢مـ ، س+                                             د)  مـ ، س-

١٩) تتأثر شحنة اختبار موجبة مقدارھا (    .) في مجال كھربائي مقداره( ٢مـ ) بإتجاه ( س- ) 

بقوة كھربائیة ( ق) ، إذا استبدلت شحنة اإلختبار بأخرى سالبة مقدارھا (٢    .) ،

 فإن مقدار وإتجاه القوة الكھربائیة المؤثرة فیھا :  

أ) ٢ق ، س+                                           ب) ٢ق ، س-

ج) ٤ق ، س+                                            د) ٤ق ، س-

* الشكل المجاور یمثل شحنة مولدة للمجال والنقاط (ھـ ) و ( د ) أجب عن الفقرات ( ٢٠، ٢١) :  

ھـ

د

ف

٢ف

٢٠) النسبة بین مجال (ھـ) الى مجال (د) :

٢١) اذا كانت القوة الكھربائیة المؤثرة في شحنة اختبار سالبة مقدارھا ( ٢ ) میكروكولوم عند النقطة (ھـ)  

تساوي ( ق ) باتجاه ( س+ ) فإن مقدار واتجاه القوة الكھربائیة المؤثرة في نفس الشحنة 

عند وضعھا بالنقطة (د) : 

ب)  (     ) أ)  (     )

د)  (     )ج)  (     )
٤
١

٢
١

٤
١

٢
١

ب) ٤ ق ، ص-أ) ٤ ق ، ص+ 

د )    ق ، ص+ج)      ق ، ص- 
٤
١

٤
١

٢٢) ان مقدار المجال الكھربائي عند النقطة ( ھـ ) : 

ج) 

ھـ

+

+

+

ب)أ) 

د)
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٢٣) الشكل المجاور یمثل إلكترون وبروتون على المحور السیني ، إن إتجاه المجال الكھربائي عند النقطتین (أ ، ب) 

على الترتیب :

 ب)   ( س- ) ،  ( س- )  أ)   ( س+ ) ، ( س+ ) 

 د )  ( س- ) ، ( س+ ) ج)  ( س+ ) ،  ( س- ) 

أب +
p

ھـ
+

٣ سما سم

= ٢ میكروكولوم

٢٤) اذا كان المجال الكھربائي المحصل في النقطة (ھـ) یساوي            ) نیوتن /كولوم نحو الیسار فإن (      ) تساوي:   
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٢٦) في الشكل المجاور یبین المجال الكھربائي المحصل لشحنتین متساویتین فإن نوع الشحنتین :

ب)       موجبة ،         سالبة   أ)       موجبة ،       موجبة    

د )         سالبة ،         موجبة ج)       سالبة  ،        سالبة  

٢٨) في الشكل المجاور إذا كانت الشحنتان متساویتان مقدارا فإن إتجاه حركة شحنة سالبة توضع عند النقطة ( ھـ ) : ً

ب) السینات السالب  أ) السینات الموجب  

    د ) الصادات السالبج) الصادات الموجب 

ھـ

+

٢٧) اذا كان المجال الكھربائي المحصل في النقطة (أ) نحو الیسار فإن إحدى الحقائق التالیة صحیح فقط :

٢٥) باإلعتماد على الشكل المجاور الذي یمثل شحنتان نقطیتان موضوعتان بالفراغ ( ھواء ) ، إذا إنتقلت 

الشحنة ( ب ) من موضعھا لتصبح ساكنة عند النقطة (ھـ) فإن المجال الكھربائي المؤثر بالنقطة ( د ) :  

ب)  یقل   أ) یزداد     

د ) ینعدم ج) یبقى ثابت  

ھـ

أ ب

+

٨٤
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٣٠) اذا كان المجال الكھربائي المحصل في (ھـ) أفقي فإن نسبة (        ) تساوي :

٣١) اذا كان ظا ( ٣٧  ) =      ، وكان المجال الكھربائي المحصل في النقطة (ھـ) 

احسب (      ) بوحدة ( الكولوم ) :كما في الشكل المجاور ، 
٤
٣ ٥

+

٤٨ میكروكولوم

٣ سم 

٤ سم  ھـ

٣٧٥

ھـ

+

٦
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المحور السیني

٢٩) اذا كان المجال الكھربائي المحصل في النقطة (أ) یصنع اتجاھھ مع المحور السیني زاویة كما في الشكل فإن :

٣٢) باإلعتماد على الشكل المجاور ، النقطة التي یكون عندھا المجال المحصل یساوي صفرا :ً

ھـ

ب) (  و ) أ)  ( ھـ )    

د) ( ب )ج)  ( د )

٤

وبھـ ٤

ب)        أ)       

 د)       ج)       

+

٣٣) اذا كانت النقطة ( ھـ ) نقطة ینعدم عندھا المجال الكھربائي المحصل فإن نسبة           :

+

ف
ف

٤
١

٢
١

٤
١

٢
١

٣٤) رسمت العالقة البیانیة بین المجال الكھربائي لشحنة نقطیة والبعد عنھا ،

فإن مقدار القوة الكھربائیة المؤثرة في شحنة (- ٥ ) میكروكولوم

 توضع عند النقطة (ھـ) بوحدة ( نیوتن ) :

 (C/N) مـ

٣٢

ف٤ف

(م)
ھـ

٨٤
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 (C/N) مـ

مـ

ف٢ف
(سم)

مـ
١

٢

٣٥) رسمت العالقة البیانیة بین المجال الكھربائي لشحنة نقطیة والبعد عنھا ،

فإن النسبة بین ( مـ ) و ( مـ ) تساوي : 
٢١

ب)        أ)       

 د)       ج)       

٤
١

٢
١

٤
١

٢
١

* باإلعتماد على الشكل المجاور الذي یمثل شحنتین نقطیتین ( س ، ص ) ، والنقاط  ( و، د ، ھـ ) تقع في 

المجال الكھربائي (مـ) للشحنتین ، أجب عن الفقرات (٣٦) ، (٣٧) ، ( ٣٨) : 

٣٧) واحدة من الخیارات التالیة صحیحة :

ب) مـ  > مـ  أ) مـ  = مـ 

د ) الشئ مما ذكر ج) مـ  < مـ  

د

ھـ

ھـھـ

د

د

٣٦) اذا كانت شحنة (ص)  تساوي ( ٢      ) ، فان قیمة شحنة (س) :

أ) +٤                           ب) - ٤ 

ج) +                              د) -

�

ھـ

��

و

٣٨) اذا وضعت شحنة اختبار سالبة عند النقطة ( و ) فإن اتجاه حركتھا : 

ب) ( س- )أ)  ( س+ )

 د ) ( ص- )ج) ( ص+ )

٧
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ً ٣٩) ھو المجال الثابت مقدارا وإتجاھا عند النقاط جمیعھا في الحیز بین صفیحتین مشحونتین ، یمثل :ً
     

أ) القوة الكھربائیة               ب) الكثافة السطحیة للشحنة             ج) المواسعة                د) المجال المنتظم 

٤٠) كمیة الشحنة الكھربائیة لكل وحدة مساحة ، تمثل :

أ) القوة الكھربائیة                ب) الكثافة السطحیة للشحنة             ج) المواسعة                د) المجال المنتظم 

٤١) وحدة قیاس الكثافة السطحیة للشحنة تمثل : 

أ) كولوم / م٢                     ب) كولوم / م                              ج) كولوم٢ / م              د) كولوم . م٢ 

٤٢) یتناسب المجال الكھربائي المنتظم طردیا مع :

أ) مساحة كل من الصفیحتین                   ب) المسافة الفاصلة بین الصفیحتین                            

ج) نوع شحنة كل من الصفیحتین              د) الكثافة السطحیة للشحنة على كل من الصفیحتین                            

٨٤
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٤٥) الشكل یمثل جسیم مشحون متزن ، قمنا بزیادة مساحة كل من اللوحین ، 
فإن نوع الشحنة وحالة الجسیم الحركیة على الترتیب :

  ج)  سالبة ، یتحرك نحو األعلى                       د) سالبة ، یتحرك نحو األسفل 

 أ) موجبة ، یتحرك نحو األسفل                      ب) موجبة ، یبقى مكانھ 

٤٦) عند مضاعفة مساحة اللوحین المعدنیین المشحونین أربعة أضعاف ، فماذا یجب القیام بھ إلبقاء الكرة متزنة :

  ج) مضاعفة شحنة الصفیحتین ضعفین                          

د) مضاعفة شحنة الصفیحتین أربعة أضعاف  

 أ) إنقاتص شحنة الصفیحتین إلى النصف                     

ب) إنقاص شحنة الصفیحتین إلى الربع 

٢-

٤٧) باإلعتماد على الشكل المجاور الذي یمثل كرة فلزیة مشحونة بشحنة سالبة مقدارھا ( ٢ × ١٠ ) كولوم

 وزنھا ( ٢ × ١٠ ) نیوتن معلقة بخیط بین صفیحتین متوازیتین مشحونتین بشحنتین مختلفتین 

( س ، ص ) ، ومساحة أحدھما  ( ٤×١٠  ) م ، إذا علمت بأن الكرة متزنھ فإن قوة الشد بالخیط : 

٨-

 ٢-

      أ) ( ١٬٥× ١٠ نیوتن )                           ب) ( ٢ × ١٠ نیوتن )            

    ج) ( ٢٬٥ × ١٠ نیوتن )                           د) صفر

 ٢ -٢-

 ٢-

٢

= -ص
٨-

كولوم

=+س
٨-

كولوم

٨
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٤٣) في المجال الكھربائي المنتظم ، إذا تضاعفت الشحنة الكھربائیة وأصبحت مساحة الصفیحتین ضعف

 ما كانت علیھ ، فإن المجال الكھربائي :

أ) یقل إلى الربع             ب) یتضاعف مرتین                 ج)  یقل إلى النصف     د) یبقى ثابت    

٤٤) الشكل یمثل صفائح فلزیة مشحونة ، إذا علمت أن المجال الكھربائي بین الصفیحتین في الحالة ( أ ) 

     أ) ( ٦٠٠ ) نیوتن / كولوم  ( + س )          ب) ( ٢٠٠ ) نیوتن / كولوم  ( - س) 

   ج) (٤٠٠ ) نیوتن / كولوم ( + س)             د ) (٦٠٠ ) نیوتن / كولوم ( - س) 

(ب)(أ) 

      یساوي (٢٠٠ نیوتن/كولوم ) نحو السیني السالب ، فإن مقدار واتجاه المجال الكھربائي في الحالة (ب) : 

٨٤
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٤٨) كرة فلزیة كتلتھا (٢) ملي غم ، متزنة ومشحونة ومربوطة في نھایة خیط معزول ،

الشد فیھ (             ) نیوتن ، اذا كانت الكثافة السطحیة على اللوحین المعدنیین 

فإن شحنة الكرة بوحدة الكولوم :        (                 ) بیكوكولوم/ سم ،    ٢

٤٩) شحنتان نقطیتان متزنتان ، فإن نوع (      ) و (      ) على الترتیب :
مـ

ب)       موجبة ،         سالبة   أ)       موجبة ،        موجبة    

د )         سالبة ،         موجبة ج)       سالبة ،          سالبة  

٩
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  ٥١) بدأ جسیم مشحون بشحنة (١٠ نانوكولوم) الحركة من النقطة (أ) بسرعة ( ١٠ م/ث)

 في مجال كھربائي منتظم ( ٢ × ١٠ نیوتن/كولوم) لیتوقف عن الحركة عند النقطة (ب) 

فإن مقدار المسافة بین النقطتین علما بأن كتلة الجسیم ( ٢ × ١٠  كغم) : ً

        أ)  ١٠٠ متر                                 ب) ٥٠٠ متر 

                   ج) ٥٠ متر                                     د)  ٥ متر   

٦-

٣

أب ف

مـ

ً ً ٥٠) أدخل جسیم مشحون ومتحرك مجاال كھربائیا منتظما كما في الشكل فإن إتجاه القوة الكھربائیة  ً
وسرعة الجسیم على الترتیب:

أ)  السیني الموجب  ، تزداد               ب) السیني الموجب ، تقل 

ج) السیني السالب ، تزداد                    د) السیني السالب ، تقل 

مـ

٥٣) عدد خطوط المجال الكھربائي التي تخترق وحدة المساحة عمودیا ، تمثل :  ً

د) طاقة الوضع ج) نوع الشحنة ب) اتجاه المجال  أ)  كثافة  الخطوط

٥٢) المسار الذي تسلكھ شحنة إختبار حرة عند وضعھا بمنطقة المجال الكھربائي ، یمثل :

 د) خطوط المجال الكھربائي ج) المواسعة الكھربائیة       ب) الجھد الكھربائي  أ) التیارالكھربائي 

٥٤) أي من الشحنات الكھربائیة یمكن إعتبارھا شحنة اختبار كھربائیة كما أتفق علیھا العلماء : 

د)ج)  أ) +١ كولوم  -١ كولوم+١ بیكوكولوم -١ بیكوكولوم

د) فولت / مج) تسال ب) ھنري أ)  نیوتن . م 

٥٥) وحدة القیاس المكافئة ( نیوتن / كولوم ) :
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١) مقدار طاقة الوضع الكھربائیة لكل وحدة شحنة موضوعة في منطقة المجال الكھربائي ، تمثل : 

د ) الجھد الكھربائي ج) فرق الجھد الكھربائي ب) القوة الكھربائیة  أ) المواسعة الكھربائیة 

٢) التغیر في طاقة الوضع الكھربائیة لكل وحدة شحنة عند انتقالھا بین نقطتین في منطقة المجال الكھربائي ،

 تمثل : 

د ) الجھد الكھربائي ج) فرق الجھد الكھربائي ب) القوة الكھربائیة  أ) المواسعة الكھربائیة 

٣) وحدة قیاس الجھد الكھربائي : 

ب) جول . م أ)  جول / كولوم 

د ) نیوتن / مج) فاراد .م 

٤) وحدة القیاس المكافئة لـ ( جول / كولوم ) :

ب) الفولت أ)  الفاراد 

د) الھنريج) التسال 

٥) وضعت شحنة اختبار موجبة مقدارھا (      ) في نقطة جھدھا (جـ) فإكتسبت الشحنة طاقة وضع كھربائیة مقدارھا ( ط و) ، 

فإذا استبدلت شحنة اإلختبار بأخرى سالبة مقدارھا ( ٥       ) ، فإن جھد النقطة وطاقة الوضع الكھربائیة المختزنة بالشحنة على الترتیب :  

ب)   ( + جـ ، +٥ ط و )أ)   ( +جـ ، + ط و )  

د )   ( -٥ جـ ، -٥ ط و )ج)   ( + جـ ، -٥ ط و )

٦) أطلقت شحنة موجبة مقدارھا (      ) بین نقطتین فرق الجھد بینھما (جـ) فإزدادت  طاقة الوضع الكھربائیة المختزنة في الشحنة ُ

بمقدار ( ط و) ، فإذا استبدلت شحنة اإلختبار بأخرى سالبة مقدارھا ( ٣       ) ، فإن فرق الجھد بین النقطتین والتغیر في طاقة الوضع 

الكھربائیة المختزنة بالشحنة على الترتیب :  

ب)   ( -٣ جـ ، -٣ ط و )أ)   ( +جـ ، + ط و )  

د )   ( + جـ ، -٣ ط و )ج)   ( + جـ ، +٣ ط و )

د ھـ٧) یبین الشكل المجاور خط مجال كھربائي ، والنقاط (د) (ھـ) (ع) تقعان على خط المجال إذا كان ( جـ  = -٤ فولت ) 

فإن إتجاه المجال الكھربائي :
ع

 ب) ( د إلى ع )

 د) ( ع إلى ھـ )

 أ) ( د إلى ھـ )

 ج) ( ع إلى د )
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١١) عندما تتحرك شحنة موجبة بإتجاه المجال الكھربائي فإن الشغل المبذول علیھا من المجال  وطاقة الوضع المختزنة فیھا
 على الترتیب:

أ) سالب، تقل                   ب) سالب، تزداد            ج) موجب، تقل                 د) موجب، تزداد

١٢) عندما تطلق شحنة سالبة بإتجاه المجال الكھربائي فإن شغل المبذول من المجال علیھا وطاقة الوضع المختزنة فیھا ُ
على الترتیب:

أ) سالب، تقل                        ب) سالب، تزداد           ج) موجب، تقل           د) موجب، تزداد

٨) یتحرك بروتون وإلكترون في مجال كھربائي بشكل حر ، فإن الطاقة الحركیة للبروتون واإللكترون على الترتیب :

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

٩) یتحرك بروتون مع إتجاه المجال الكھربائي ، فإن طاقة الوضع والطاقة الحركیة للبروتون على الترتیب :

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

١٠ُ) یحرك إلكترون مع إتجاه المجال الكھربائي بسرعة ثابتة ، فإن طاقة الوضع والطاقة الحركیة لإللكترون على الترتیب :

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

١٣) الشكل المجاور یمثل نقطتین تقعان على خط مجال كھربائي فرق الجھد بینھما ( ١٠فولت ) ، فإن الشغل المبذول

 من القوة الكھربائیة لنقل بروتون من النقطة ( ھـ ) إلى النقطة ( د ) وعلى نحو حر بوحدة الجول : 

أ) ( +٨ × ١٠ )
١٩-

ب) (- ٨ × ١٠ )
١٩-

ج) ( +١٦ × ١٠ )
١٩-

د) ( - ١٦× ١٠ )
١٩-

١٢
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١٤) یعتمد الجھد الكھربائي الناجم عن شحنة نقطیة في نقطة تبعد مسافة عن الشحنة على:

أ) مقدار الشحنة المولدة                                      ب) نوع الشحنة المولدة فقط

ج) البعد عن الشحنة المولدة                                    د) جمیع ما ذكر صحیح

١٥) یعتمد الجھد الكھربائي الناشئ عن شحنة نقطیة موجبة في نقطة على البعد عن النقطة ومقدار الشحنة على الترتیب : 

أ) عكسي – طردي           ب) عكسي – عكسي         ج) طردي – طردي            د) طردي - عكسي

١٦) یعتمد الجھد الكھربائي الناشئ عن شحنة نقطیة سالبة في نقطة على البعد عن النقطة ومقدار الشحنة على الترتیب : 

أ) عكسي – طردي           ب) عكسي – عكسي         ج) طردي – طردي            د) طردي - عكسي
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ص ١٧) ( س ، ع ) نقطتان تبعدان نفس المسافة عن الشحنة النقطیة (      ) ، وكان ( جـ     ) سالب ،  س

ع   ص

صس

ع أ) موجبة – سالب                                          ب) سالبة – موجب    

ج) موجبة – موجب                                          د) سالبة - سالب 

ص
س

خطوط المجال الكھربائي

١٨) یكون المجال الكھربائي أكبر ما یمكن والجھد أكبر ما یمكن على الترتیب : 

أ) س ، س                    ب) س ، ص

                ج) ص ، س                    د) ص ، ص

د

فف

+

 ١٩) اعتمادا على المعلومات المثبتة على الشكل المجاور، وإذا علمت أن  (جـ   ) موجب فإن نوع الشحنة ً

     والعالقة بین المجالین على الترتیب :

ب) سالبة ، مـ     مـ  أ) سالبة ، مـ      مـ  

د) موجبة  ، مـ     مـ  ج) موجبة ، مـ     مـ  

دھـدھـ

دھـ دھـ

>

>>

>

 

 � �

٢٠) إذا علمت أن الجھد الكھربائي عند النقطة (ھـ ) یساوي ( - ٩× ١٠  فولت ) والمجال الكھربائي عند النقطة ( د ) 

     یساوي ( ٣× ١٠ ) نیوتن / كولوم ، فإن مقدار ونوع (     ) :  

٥

٧

أ)  - ٦ میكروكولوم                                     ب)   +١٢ میكروكولوم 

ج) -١٢ میكروكولوم                                       د)  +٦ میكروكولوم 

ھـ د

١٣
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٢١) إذا كان الجھد الكھربائي عند ( ھـ ) سالب فإن نوع ومقدار الشحنة (     ) : 

ھـ

ب)  موجبة وأكبر من مجموع الشحنتین    أ) موجبة وأقل من مجموع الشحنتین      

د ) سالبة وأكبر من مجموع الشحنتینج) سالبة وأقل من مجموع الشحنتین   
١

+

 =
٢

+

 =

٢٢) اعتمادا على المعلومات المثبتة على الشكل وإذا علمت أن ( جـ  = ٥ فولت ) فإن نوع الشحنة ومقدار ( جـ   ) ، ً

على الترتیب :  

        أ) موجبة  ، +٥ فولت                ب) سالبة ، -٥ فولت 

ف      ج) موجبة ، صفر                        د) موجبة ، -٥ فولت 

أ

د

ف فب

أ دأ ب
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٢٣) الشكل المجاور یمثل ثالث شحنات نقطیة عند رؤوس مربع ، فإن الجھد الكھربائي عند النقطة (ھـ) یساوي: 

ب) 

د)

 أ) 

ج) 

+

+

٢٦) إذا كانت (ھـ) نقطة انعدام جھد فإن اتجاه المجال الكھربائي عند كل من (د) و (ھـ) على الترتیب: 

أ) س+ ، س-                                           ب) س- ، س-

ج) س- ، س+                                          د) س+ ، س+

+

ھـ

١٢د

٢٤ٍ)  تحركت شحنة موجبة من نقطة ذات جھد عال إلى نقطة ذات جھد منخفض فإن طاقة الوضع لتلك الشحنة :  

د )  صفر ب)  تبقى ثابتة  

٢٥) إذا وضع بروتون عند (أ) وكانت طاقة الوضع لھ ( + ط و ) ، إذا إنتقل البروتون عند (ب) فإن طاقة الوضع لھ : 

ب)  تبقى ثابتة  

د)  صفر 

ج) تزداد  أ)  تقل  

 أ) تقل  

ج) تزداد 

  أ

  ب

٢٧) أربع شحنات تقع على رؤوس مربع لذا فإن الجھد الكھربائي في مركز المربع عند النقطة ( ھـ ) :  

+

+

+

٣-

٧

ھـ
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فولت جـ

ف (م)

١٨

س ص

٣

٣٠) رسمت العالقة بین مقدار الجھد الكھربائي لشحنة نقطیة وبعد النقطة عنھا حسب الرسم البیاني المجاور 
          فإن النسبة بین ( ف   :  ف    ) 

صس 

أ)  (١ : ٦ )                                                     ب)  ( ٦ : ١ ) 

ج) (١: ٣ )                                                         د)  ( ٣ : ١) 

جـ 
ف-١

٣١) الشكل المجاور یمثل العالقة بین الجھد الكھربائي لشحنة نقطیة ومقلوب البعد عنھا  إن میل الخط المستقیم ھو :          

أ)      أ                                                              ب)  - أ

١ج)                                                                      د)  
أ

١ -
أ

جـ (فولت) 
(��)

١-١-

١٠

٩٠-

٣٢) رسمت العالقة بین مقدار الجھد الكھربائي ومقلوب البعد عن النقاط التي یراد حساب الجھد عندھا ، إعتمادا على ً

الرسم البیاني ، فإن مقدار میل الخط المستقیم : 

ب) ( ٩ × ١٠ ) فولت . م

د ) ( - ٩ × ١٠ ) فولت . م

 أ)  ( ٩ × ١٠ ) فولت . م

ج) ( - ٩ × ١٠ ) فولت . م
٢- ٢

١- ٤

١٥
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* رسمت العالقة بین مقدار الجھد الكھربائي الناتج عن شحنة نقطیة وبعد النقطة عنھا حسب الرسم البیاني المجاور

إعتمادا على الرسم وبیاناتھ ، أجب عن الفقرات ( ٢٨، ٢٩ ) ً

٢٨) مقدار الشحنة الكھربائیة ونوعھا على الترتیب :      

جـ (فولت) 

٩٠

ص

٦٠٣٠ (سم)

ب) ( ٣ نانوكولوم ، سالبة )

د )  ( ٩ نانوكولوم ، سالبة )

 أ)  ( ٣ نانوكولوم ، موجبة )

ج)  ( ٩ نانوكولوم ، موجبة )

٢٩) مقدار الجھد الكھربائي عند النقطة ( ص ) :

ب) ( ٢٥  فولت )

د ) ( ١٢٠ فولت )

 أ) (٧٥ فولت )

ج)  ( ٤٥ فولت )  
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٣٣) فرق الجھد الكھربائي بین نقطتین في مجال كھربائي منتظم ثابت وال یعتمد على المسار ، ألن :

أ) القوة الكھربائیة قوة محافظة ، وشغلھا الیعتمد على المسار 

ب) القوة الكھربائیة قوة محافظة ، وشغلھا یعتمد على المسار 

ج) القوة الكھربائیة قوة غیرمحافظة ، وشغلھا یعتمد على المسار 

د) القوة الكھربائیة قوة غیرمحافظة ، وشغلھا الیعتمد على المسار 

* الشكل المجاور یمثل خطوط مجال كھربائي منتظم والنقاط ( أ،ب،د،ھـ ) تقع في المجال أجب عن الفقرات (٣٤ ،٣٥، ٣٦ ) : 

٣٤) النقطة األقل جھًدا :

أ) ھـ                  ب) د                      ج) أ                                د) ب

٣٥) النقطة األكبر جھًدا :

أ) ھـ                  ب) د                      ج) أ                                د) ب

 ٣٦) أكبر فرق في الجھد یكون:

ج) جـ                           د) جـ ب) جـ  ب ھـ                            د ھـ                                    ب د أ بأ) جـ

ب

أ

د

ھـ

خطوط المجال الكھربائي

٣٧) یمثل الشكل المجاور خطوط مجال كھربائي منتظم ، ثبَت علیھ النقاط ( أ ، ب ، د ) ، إذا علمت أن ( جـ  = -٣٠ فولت ) ُّ

 فإن مقدار ( جـ   ) ھو : 

    أ) ( -٣٠ ) فولت                                   ب) ( +٣٠ ) فولت             

  ج) ( + ٢٠ ) فولت                                   د) ( -٢٠ ) فولت . 

د أ

ب د

�

��

�

  θ                     

�
مـ

٣٨) في الشكل المجاور الصیغة الریاضیة التي تعبر عن ( جـ    ) ھي : 

ب) (- مـ ف جتا٦٠ )أ)  (مـ ف جتا٦٠ )

    د)  (- مـ ف جتا ٣٠)ج) (- مـ ف جتا ١٢٠)

أ

ب

بف  أ ١٢٠

مـ أ ب

١٦
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٣٩) فرق الجھد بین النقطتین (أ د) ، یساوي:

أ) +٥٠ فولت                          ب) – ٣٠ فولت

ج) -٥٠ فولت                           د) +٣٠ فولت
٥ سم

١٠ مـ =        فولت / م 
٣

٨٤
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٤٠) الشكل المجاور یمثل مجال كھربائي منتظم ( جـ       ) یساوي : 

ص

س

٣٠

مـ

١٧
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٤١)  جھد (أ) یساوي :

أ) ١٧٫٥ فولت                       ب) -١٧٫٥ فولت

ج) ٢٧٫٥ فولت                       د) -٢٧٫٥ فولت

٢: ( ٤٢) إذا كانت المسافة بین اللوحین (١٠) سم ، فإن الكثافة السطحیة للشحنة على اللوح العلوي بوحدة ( كولوم/سم

١٦-                                   ١٦- ١٢- د) - ٨٨٥×١٠-١٢ أ) ٨٨٥×١٠              ب) - ٨٨٥×١٠                       ج) ٨٨٥×١٠

٤٣) أطلقت شحنة سالبة نحو السیني الموجب بین اللوحین لذا یكون اتجاه التسارع :

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

-٢٠ فولت

-٣٠ فولت

أ
ف

٣ف

* الشكل المجاور یمثل صفیحتین مشحونتین والنقطة (أ) تقع بین الصفیحتین كما ھو موضح بالشكل ، 

أجب عن الفقرات ( ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ) .

٤٤) إذا كان جھد (ب) (-٧٠ فولت) فإن جھد (أ) و جھد (س) على الترتیب :

أ) -٥٠ فولت، -٩٠ فولت                    ب) – ١٠ فولت، -٥٠ فولت

ج) ٥٠ فولت، ٩٠ فولت                        د) ١٠ فولت ، ٥٠ فولت

٤٥ً) بدأ جسیم كتلتة (٤٠) ملي غم حركتھ من السكون من النقطة (ب) ما سرعتھ عند اصطدامھ بالصفیحة (ص) علما أن 

شحنتھ (-٢ میكروكولوم) : 

أ) ٤ م/ث                    ب) ٢ م/ث                                 ج) ١٦ م/ث                           د) ٨ م/ث 

* في الشكل المجاور صفیحتین مشحونتین ( س ، ص ) ، والنقاط ( أ ، ب ) تقع بین الصفیحتین ،

 باإلعتماد على البیانات المثبتة على الشكل أجب عن الفقرتین ( ٤٤، ٤٥) :

صس

-٣٠ فولت

أب

ففف
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ف
ب أ

٢ ف 

ھـد

٤٦) الشكل المجاور یمثل خطوط مجال كھربائي منتظم یكون أكبر شغل یبذلھ المجال لنقل وحدة الشحنة الموجبة بین النقطتین : 

           أ) ( أ، ب )                                 ب)  ( أ ، د )                     

 ج) ( ھـ ، ب )                               د) ( د، ھـ ) 

٤٧) في الشكل المجاور انطلق جسیم مشحون بشحنة ( -٢ نانوكولوم ) بالقرب من الصفیحة السالبة لیتحرك على نحو حر 

ویصل الصفیحة الموجبة أثناء ھذه الحركة إن مقدار التغیر في الطاقة الحركیة والتغیر في طاقة الوضع الكھربائیة  للجسیم 

على الترتیب بوحدة ( نانوجول) :   

   أ) +٤٠  ، - ٤٠                          ب) صفر ، -٤٠

+١٠ فولت

مـ

  ج) + ٤٠ ، صفر                           د) -٤٠ ، -٤٠     

-١٠ فولت

١٨
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أ) ٣ :١                                  ب) ١ : ٣

ج) ٩ :١                                   د) ١ : ٩

أ) -٣ : ١                                         ب) -١ : ٣

ج) ٣ : ١                                           د) ١ : ٣

: ف ) تساوي:  = جـ ) لذا فإن نسبة ( ف ٤٨١) یمثل الشكل المجاور ثالث صفائح مشحونة ومتوازیة ، ومتساویة في المساحة  حیث أن (جـ ٢  س ع

ف ف

عصس

١٢

٤٩) یمثل الشكل المجاور ثالث ألواح مشحونة ومتوازیة ، ومتساویة في المساحة والمسافة الفاصلة بین كل لوحین متجاورین (ف) ،

: جـ ) تساوي:   س علذا فإن نسبة ( جـ

ف ف

عصس

xxxx
ھـدبأ

٥٠) الشكل یمثل سطوح تساوي جھد لذا یكون المجال الكھربائي أكبر ما یمكن؛ في النقطة :   

أ) أ                                           ب) ب

ج) د                                            د) ھـ

٨٤
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 ب أ٥٢) إذا كان ( جـ = صفر ) ، ( جـ ) موجب ، فإن :

موجب    د ھـ د ھـ أ) جـ موجب، جـ سالب       ب) جـ سالب، جـ

 د ھـ د ھـج) جـ سالب، جـ سالب          د) جـ موجب، جـ موجب

١

xأ
x
د x

ب

xـ
ھ

سطوح تساوي جھد

++٢

٥٤) في الشكل المجاور ال تتغیر طاقة الوضع الكھربائیة لجسیم مشحون عند انتقالھ

في المجال الكھربائي بین النقطتین :

       أ) ( د، ھـ)                                    ب) ( ھـ ، أ ) 

       ج) ( د، ب)                                     د)  ( ھـ ، ب )   

�

�

� �ـ

+٨٠ فولت

ب

 ٥٣) في الشكل المجاور یمثل سطوح تساوي الجھد الكھربائي في الحیز بین صفیحتین متوازیتین 

      اعتمادا على المعلومات المثبتة على الشكل إن مقدار جھد النقطة ( ب ) ، ھو : ً

         أ) صفر                    ب) ٤٠ فولت                ج) ١٠ فولت               د) ٢٠ فولت  

١٩
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ھـ

١٢

س

ص
ز

ع

++

  :( ٥١٢) الشكل یمثل سطوح تساوي الجھد لشحنتین نقطیتین، حیث (ص) سطح انعدام جھد لذا فإن نوع (    

     < <                        ب) موجبة ،     ٢أ) موجبة ،     ١ ١       ٢ 

     < ٢ج) سالبة ،      <                              د) سالبة ،     ١ ٢ ١

ج) ٥٠ فولت                     د) – ٥٠ فولتأ) ١٠ فولت                   ب) – ١٠ فولت

ص -٢٠ فولت

٢فف

٥٥ً) الشكالن یمثالن سطوح تساوي الجھد لمجالین كھربائیین متساویین مقدارا متعاكسین اتجاھا، ً
لذا فإن جھد السطح (ص) یساوي: 

-٣٠ فولت
-٣٠ فولت
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    ج)  مطیاف الكتلة                    د) المطیاف       أ)  المواسع الكھربائي                      ب)  المحاثة                 

١) أداة تستخدم لتخزین الطاقة الكھربائیة ھي :

٢) النسبة بین كمیة الشحنة المختزنة في المواسع وفرق الجھد بین طرفیھ ( صفیحتیھ ) تمثل : 

  ج)  المجال الكھربائي               د) قوة لورنتز      أ)  المواسع الكھربائي                     ب)  المواسعة الكھربائیة

٣) الوحدة المكافئة للفاراد :

  ج)  كولوم/فولت                      د) نیوتن . م /كولوم      أ)  فوات/كولوم                              ب)  فولت . م/كولوم

٤) مواسعة مواسع یختزن شحنة مقدارھا (١) كولوم عندما یكون فرق الجھد بین صفیحتیھ (١) فولت ، تمثل :

 ج)  الجول                             د) التسال      أ) المحاثھ                                     ب) الفاراد

٥) الكمیة الفیزیائیة التي تكون موجبة دائما ، ھي :ً

 ج)  الشحنة                            د) المواسعة      أ)  الجھد الكھربائي                         ب)   طاقة الوضع 

٦) الكمیة الفیزیائیة التي تعتبر مقیاسا لقدرة تخزین الشحنة الكھربائیة :   ً

      أ) المواسع                                   ب) المواسعة                     ج) المقاومة                           د) المقاومیة                  

٧) رسمت العالقة بین فرق الجھد الكھربائي للوحین فلزیین والشحنة على أحدھما 

    حسب الرسم البیاني المجاور ، إن میل الخط المستقیم یمثل  : 

   أ) طاقة الوضع المختزنة في المواسع              ب) المواسعة الكھربائیة 

  ج) مقلوب المواسعة الكھربائیة                        د ) السماحیة الكھربائیة للوسط الفاصل  

٨)  مواسع یختزن شحنة على احدى صفیحتیھ مقدارھا ( -٦) میكروكولوم و فرق الجھد بین صفیحتیھ (١٠) فولت ،

 فإن مواسعتھ بوحدة ( میكروفاراد ) تساوي :

 ج) ٠٬٦                             د) - ٠٬٦      أ) ٦٠                                      ب) -٦٠

٢١
 ����� ��� ������0788230257

 ������ ����  ������0799369406

٩) وصل مواسعان مختلفان مع مصدر فرق جھد متماثلین ، جھد كل منھما (جـ) ، فاكتسب المواسع األول شحنة (    ) ، 

واكتسب المواسع الثاني شحنة (      ) ، فإن النسبة بین مواسعة المواسعین  (        )

 ج)                                      د)       أ)                                               ب) 

 ٣

١
٣

٢
٣ ١

٣
٢
٣

س
س

١

٢

١٠) وصل مواسع مواسعتھ ( س ) مع مصدر جھد (    جـ ) فاكتسب شحنة ( ٦      ) ، ووصل مواسع آخر مع مصدر جھد 

( ٢ جـ ) فاكتسب شحنة ( ٣     ) فإن مواسعة المواسع الثاني : 
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١١) الشكل المجاور یمثل مواسع كھربائي مثبت علیھ قراءة لفرق الجھد ( ٢٥ فولت ) 

أحد العبارات اآلتیة فقط صحیحة:

     أ) الیمكن شحن المواسع بمصدر جھد أقل من ( ٢٥ ) فولت 

   ب) إذا وصل فرق جھد أكبر من ( ٢٥ ) فولت إلن المواسع یعمل بشكل أفضل 

   ج)  إذا وصل فرق جھد أكبر من ( ٢٥ ) فولت فإن مواسعتھ تزداد . 

  د) إذا وصل فرق جھد أكبر من ( ٢٥ ) فولت فإن المواسع یتلف . 

١٢ُ) مواسع مواسعتھ ( ٥ ) میكروفاراد مكتوب علیھ ( ٤ ) فولت إذا وصل بفرق جھد ( ٨ ) فولت فإن طاقتھ تصبح :

١١) مواسعة المواسع ذو صفیحتین متوازیتین تعطى بالعالقة :

١٢) واحدة فقط لیست من العوامل التي تعتمد علیھا سعة المواسع ذي الصفیحتین المتوازیتین :

      أ) فرق الجھد بین صفیحتیھ                                                     ب) مساحة كل من صفیحتیھ       

 ج) المسافة الفاصلة بین صفیحتیھ                                                د) السماحیة الكھربائیة للوسط الفاصل بین صفیحتیھ 

١٣) تعتمد مواسعة المواسع ذي الصفیحتین المتوازیتین على :

      أ) فرق الجھد بین صفیحتیھ                                                     ب) الشحنة على صفیحتیھ       

 ج) المسافة الفاصلة بین صفیحتیھ                                                د) جمیع ما ذكر 

١٤) مواسع كھربائي ذو لوحین متوازیین مشحون ومتصل ببطاریة ، یمكن تحدید فرق الجھد الكھربائي بین 

لوحي المواسع حسب العالقة:

           أ)                                   ب)                              ج)                                  د )  
    ف 

    ف 
    ف     ف 

١٥) شحن مواسع بواسطة بطاریة ، ثم فصل عنھا ، إذا زاد البعد بین صفیحتیھ ضعفي ما كان علیھ ،إن الكمیة الفیزیائیة 

التي تبقى ثابتھ للمواسع ھي :  

 ج)  الشحنة                             د) الطاقة      أ) الجھد الكھربائي                          ب) المواسعة 

١٦) شحن مواسع مع بقائھ متصال بالبطاریة ، إذا زاد البعد بین صفیحتیھ ضعفي ما كان علیھ ،إن الكمیة الفیزیائیة 

التي تبقى ثابتھ للمواسع ھي :  

 ج)  الشحنة                             د) الطاقة      أ) الجھد الكھربائي                          ب) المواسعة 
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* مواسع ذو لوحین متوازیین ُشحن بواسطة بطاریة جھدھا ( جـ ) ، ثم فصل عنھا ، فاكتسب طاقة مقدارھا ( ط )

 وكان المجال الكھربائي الناشئ بین لوحیھ ( مـ ) إذا تضاعفت مساحة الصفیحتین أربعة أضعاف ،أجب عن الفقرات 

   ( ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ )

١٩) فإن جھده یصبح : 

٢٠) فإن طاقتھ یصبح : 

٢١) فإن المجال الكھربائي الناشئ بین لوحیھ یصبح : 

١٨) مواسع ذو صفیحتین متوازیتین مشحون ، والطاقة المختزنة فیھ ( ط ) ، إذا زاد فرق الجھد بین صفیحتیھ 

إلى ثالثة أضعاف ما كان علیھ ، فإن الطاقة المختزنة فیھ تصبح :

١ ج)  ٩ط                                د)       ط      أ)  ٣ط                                        ب)   ط 
٣

٢٣
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١٧) مواسع ذو صفیحتین متوازیتین مواسعتھ ( س ) ، فإذا تضاعفت مساحة لوحیھ وقلت المسافة الفاصلة بینھما إلى النصف 

فإن مواسعتھ الجدیدة تساوي :

١ ج)       س                             د) ٤س      أ)  س                                         ب) ٢س 
٤

 ٢٢) مواسع كھربائي ذو لوحین متوازیین ، مشحون ومتصل مع بطاریة إذا أصبحت مساحة كل من لوحیھ 

          فإن الذي یحدث لكل من المواسعة الكھربائیة والمجال الكھربائي بین لوحي المواسع على الترتیب : ( ٣   )

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

 ٢٣) مواسع كھربائي متصل بمصدر جھد ، إذا تضاغفت المسافة بین لوحیھ ، فإن الكمیة التي تبقى ثابتة :

 ٢٤) مواسع كھربائي مشحون غیر متصل بمصدر جھد ، إذا أنقصت المسافة بین لوحیھ ،

 فإن الكمیة التي تبقى ثابتة :

 ٢٥) مواسع كھربائي متصل بمصدر جھد ، أنقصت مساحة لوحیھ ، فإن الكمیة التي تبقى ثابتة :
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٢٦ُ) یعد المجال الكھربائي منتظما بین صفیحتي المواسع :ً

٢٧) الرسم البیاني الذي یمثل العالقة بین فرق الجھد بین نقطة تقع بین لوحي مواسع وأحد اللوحین 

والبعد بینھما ھو :  

جـ جـ جـ
جـ

د)ج)ب)أ)

٢٨) عالقة المواسعة مع فرق الجھد : 

د)ج)ب)أ)

س

جـ

س

جـ جـ

س

جـ

س

٣١) عالقة الشحنة مع المواسعة عند ثبوت الجھد  : 

د)ج)ب)أ)

٢٩) عالقة المواسعة مع الشحنة : 

د)ج)ب)أ)

س سسس

سسسس

٣٠) عالقة فرق الجھد مع المواسعة عند ثبوت الشحنة  : 

د)ج)ب)أ)

جـ جـجـجـ

سسسس
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 ( ٢ ) ( ١ ) 

جـ ( فولت )  ٣٢) رسمت العالقة بین فرق الجھد الكھربائي والشحنة لمواسعین مختلفین ( س١، س٢)  

    فإن أحد العالقات التالیة صحیحة : 
   أ)  س١    س٢   ، ط و١     ط و٢                     ب)  س١    س٢   ، ط و١     ط و٢ 

  ج)   س١    س٢   ، ط و١     ط و٢                      د)   س١    س٢   ، ط و١     ط و٢     

>>>>

> > > >

جـ  

* رسمت العالقة بین فرق الجھد والشحنة ألربعة مواسعات لھا نفس المساحة والسماحیة ، 

 أجب عن االفقرات ( ٣٣، ٣٤، ٣٥ ) 

٣٣) المواسع الذي تكون المسافة بین لوحیھ أكبر ما یمكن :

   أ) ١                ب)٢                جـ) ٣                   د) ٤      

٣٤) المواسع الذي یختزن أكبر طاقة :

   أ) ١                ب)٢                جـ) ٣                   د) ٤      

 (٢) (١) 

جـ ( فولت ) 

 (٣)  (٤)

٣٥) المواسع الذي یوجد المجال الكھربائي األكبر بین لوحیھ :

   أ) ١                ب)٢                جـ) ٣                   د) ٤      

* رسمت العالقة بین فرق الجھد والشحنة ألربعة مواسعات لھا نفس البعد بین اللوحین و نفس السماحیة ، 

 (١) (٢)  أجب عن االفقرات ( ٣٦، ٣٧، ٣٨ ) 

جـ ( فولت ) 

 (٣)  (٤)

٣٦) المواسع ذو المساحة األكبر ھو :

   أ) ١                ب)٢                جـ) ٣                   د) ٤      

٣٧) المواسع الذي یختزن أكبر طاقة :

   أ) ١                ب)٢                جـ) ٣                   د) ٤      

٣٨) المواسع الذي یوجد المجال الكھربائي األكبر بین لوحیھ :

   أ) ١                ب)٢                جـ) ٣                   د) ٤      

٢٥
 ����� ��� ������0788230257

 ������ ����  ������0799369406
٨٤

 ����� ��� ������0788230257

 ������ ����  ������0799369406
٢٥

 ����� ��� ������
حسن جبرین07882211333

hassan jebreen



٣٩) وحدة قیاس السماحیة الكھربائیة (    ) :

    أ)  فاراد. م                       ب) فاراد.م                            ج) فاراد.م                      د) فاراد.م 

٤٠) إذا كان المجال الكھربائي للمواسع األول ( مـ ) وفرق الجھد بین طرفیھ ( جـ ) ، فإن المجال الكھربائي 

وفرق الجھد للمواسع الثاني على الترتیب :

٤١ُ) مواسع ذو لوحین متوازیین وصل مع مصدر فرق جھد (١) فولت ، فكانت الكثافة السطحیة للشحنة 

على اللوحین (          ) نانوكولوم/سم ، فإن المسافة بین اللوحین بوحدة (مم) :

٦ ٦ 

٢ 
١ 

٢ 
١ 

٢ 
١ 

٢ 
١ 

 (١)  (٢)

٣ 

 ف
 ف

٢٦
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٤٢) المواسعات ( ١ ، ٢ ، ٣ ) على الترتیب تمثل :  

    أ) ص ، ھـ ، ع                      ب) ص ، ع ، ھـ  

   ج) ھـ ، ص ، ع                       د) ھـ ، ع ، ص   

ص

جـ ( فولت ) 

ھـ

ع

المسافة 

المساحة 

المواسع

 ٤٣) یصمم المواسع بحیث یكون على شكل شریطین موصلین ملفوفین على شكل اسطوانة تفصل بینھما

شریط من مادة عازلة وذلك :

       أ) حتى ال یتلف المواسع                                            ب) لتوصیلھا على التوالي والتوازي معاً 

      ج) لتكون لھ قدرة عالیة على تخزین الطاقة                        د) حتى ال یتم تفریغ الشحنة في المادة العازلة    

ت

مفتاح (ح ١ )  

بطاریة 

مفتاح (ح ٢ )  

مصباح 

* الشكل المجاور یمثل دارة كھربائیة تحتوي على بطاریة ومواسع غیر مشحون ومصباح أجب عن (٤٤ - ٤٥)   

٤٤) حتى یضيء المصباح لفترة زمنیة معینة نقوم بـ : 

    أ) غلق ( ح ٢ ) فقط                                 

ب) غلق ( ح ١ ، ح ٢) معاً 

  ج) غلق (ح١) فقط                            

د) غلق ( ح١ ) ثم فتحھ  ، ثم غلق ( ح٢)

٤٥) عند تفریغ طاقة المواسع في المصباح فإن تحوالت الطاقة : 

    أ) كیمائیة إلى ضوئیة                       ب) حركیة إلى ضوئیة 

ج) وضع كھربائیة إلى ضوئیة             د) حركیة إلى كیمیائیة                                      

٢٧
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* الشكل المجاور یمثل مواسعین ( س = ٣ میكروفاراد ، س = ٦ میكروفاراد  ) موصولین مع بطاریة ، 

إذا علمت أن قرآءة الفولتمیتر       تساوي ( ٨ فولت ) أجب عن الفقرات ( ٤٦، ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ )

٤٦) مقدار شحنة المواسع ( س ) تساوي :

      أ)  ٨ میكروكولوم                                             ب)      میكروكولوم          

       ج)       میكروكولوم                                           د) ٢٤ میكروكولوم                  

٤٨) فرق الجھد بین طرفي المواسع ( س ) یساوي : 

      أ) ( ٨ فولت )                                                  ب) ( ٤ فولت )          

       ج) ( ١٢ فولت )                                                 د)  ( ٢٤ فولت )                

٤٧) مقدار الشحنة الكلیة لمجموعة المواسعات تساوي :

      أ)  ٤٨ میكروكولوم                                           ب) ٣ میكروكولوم          

       ج) ٨ میكروكولوم                                               د)  ٢٤ میكروكولوم                  

٤٩) فرق الجھد بین طرفي البطاریة یساوي : 

      أ)  ( ٨ فولت )                                                 ب) ( ٤ فولت )          

       ج)  (١٢ فولت )                                                 د)  ( ٢٤ فولت )                  

٥٠) الشغل الكلي الذي تبذلھ البطاریة في شحن المواسعات بوحدة میكرو جول یساوي :

      أ)  ( ١٤٤ )                                                    ب) ( ٢٨٨ )             

       ج)  ( ٩٦ )                                                       د) ( ٧٢ )                    

٥١) السعة المكافئة للمجموعة بوحدة ( میكروفاراد ) ، تساوي :

      أ)  ( ٩ )                                                      ب) ( ٢ )            

       ج) (      )                                                      د) (     )

١

٢ ١

٢

س٢  س١ 

جـ  بطاریة 

٨
٣

٨

٣

١
٩

١
٢

٥٢) فإن قراءة    األكبر تكون للفولتمیتر:

V V                                        ب)  2أ)   1

V V                                         د)  4ج)   3

٥٣) المواسع الذي یملك أكبر طاقة :

د) س ٤أ) س                   ب) س                      ج) س                                             ٣ ٢ ١

٥٤) الكمیة الثابتة ھي :

أ) الشحنة                ب) فرق الجھد           ج) الطاقة                  د) ال شيء مما ذكر 

٣* الشكل المجاور یمثل أربعة مواسعات موصولة على التوالي ، إذا كانت ( س > س > س > س )   ١ ٤ ٢

س٤س٣س٢س١ أجب عن الفقرات ( ٥٢، ٥٣ ، ٥٤ )
بأ 

1234

٢٨
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س٢ 

  ف

س١ 

  ف

) جول والمجال الكھربائي للمواسع الثاني (٤٠ فولت/م ) -٦ ٥٥) إذا كانت طاقة المواسع األول (٢٠×١٠

وكانت مساحة األلواح متساویة في المواسعین فإن طاقة المواسع الثاني والمجال الكھربائي للمواسع األول على الترتیب:   

٦- أ) ١٠×١٠ جول، ٨٠ فولت/ م            ب) ١٠×١٠ جول، ٤٠ فولت/ م-٦

٦- ج) ٤٠×١٠ جول، ٢٠ فولت/ م             د) ٤٠×١٠ جول، ٤٠ فولت/ م-٦

٥٦) في الفقرة (٥٥) لو كان فرق جھد المواسع األول (جـ) فإن فرق جھد المواسع الثاني:

أ)      جـ                                ب) جـ                        ج) ٢ جـ                           د) ٤ جـ

بأ

١
٢

* الشكل المجاور یمثل مواسعین ( س = ٢ میكروفاراد ، س = ٤ میكروفاراد  ) موصولین مع بطاریة ، 

إذا علمت أن الشحنة المختزنة في المواسع ( س  ) تساوي ( ٢٤ میكروكولوم ) ، 
أجب عن الفقرات ( ٥٧ ، ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ )

٢ ١

٥٧) السعة المكافئة للمجموعة بوحدة ( میكروفاراد ) ، تساوي :

       ج) (       )                          د)  (      )                    أ) (     )                                      ب) ( ٦ )           

٥٨) قرآءة الفولتمیتر      تساوي : 

      أ)  ( ٨ فولت )                                        ب) ( ٤ فولت )          

       ج) ( ١٢ فولت )                                        د) ( ٢٤ فولت )                 

٥٩) مقدار شحنة الكلیة لمجموعة لمواسعات تساوي :

      أ)  (٤٨) میكروكولوم                                ب) (٣) میكروكولوم          

         ج) (٧٢) میكروكولوم                                  د)  (٢٤) میكروكولوم                  

١

٦٠) فرق الجھد بین طرفي البطاریة یساوي :

         ج) (١٢) فولت                         د)  (٢٤) فولت                         أ)  (٨) فولت                              ب) (٤) فولت           

جـ  بطاریة 

٤
٣٦

١
٤
٣

س٢ 

س١ 

٢
١

١٤
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س١ 

س٤ س٣س٢ 

٦١٣) إذا كانت ( س > س > س > س ) ولھا نفس المساحة فإن الشحنة تكون أكبر ما یمكن للمواسع : ١ ٤ ٢

ب) س                   ٢أ) س                                                                       ١

د) س ٤ج) س                                                                         ٣

٦٢) في الفقرة (٦١) یكون المجال الكھربائي أكبر ما یمكن للمواسع :

ب) س ٢      أ) س                                                                     ١

٤ج) س                                   د) س ٣          

٦٣) في الفقرة (٦٢) تكون الطاقة أكبر ما یمكن للمواسع :

ب) س            ٢أ) س                                                                    ١

٤  ج) س                                  د) س ٣

٦٤) في الفقرة (٦٣) الكمیة الثابتة ھي :

أ) الشحنة                             ب) فرق الجھد      

 ج) الطاقة                               د) ال شيء مما ذكر 

) جول ، والمجال الكھربائي للمواسع الثاني (٤٠) فولت/م-٦ ٦٥) مواسعان لھما نفس المساحة بحیث أن طاقة األول (٢٠×١٠

 فإن طاقة المواسع الثاني والمجال الكھربائي للمواسع األول على الترتیب :   

٦- أ) ١٠×١٠ جول، ٨٠ فولت/ م        ب) ١٠×١٠ جول، ٤٠ فولت/ م-٦

٦- ج) ٤٠×١٠ جول، ٢٠ فولت/ م         د) ٤٠×١٠ جول، ٤٠ فولت/ م-٦

٦٦) في الفقرة (٦٥) إذا كانت شحنة المواسع األول (      ) فإن شحنة المواسع الثاني :

أ)                                            ب)                 

      ج)٢                                           د) ٤ 

ب أ

ف

٢ف

٦٧) للنظامین في الشكلین المجاورین نفس الطاقة إذا كان فرق جھد التوازي (جـ) فإن فرق جھد التوالي یساوي : 

أ)       جـ                          ب) جـ                   

ج) ٢ جـ                              د) ٤ جـ

جـ  بطاریة 

س س 

جـ  بطاریة 

س 

س 

٣٠
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=٣٠ فولت )،   أب* الشكل المجاور یمثل ثالث مواسعات ( س = ٦ میكروفاراد ، س = ٣ میكروفاراد ، س  ) إذا علمت ( جـ

إذا علمت أن (        = ٦٠ میكروكولوم ) ، أجب عن الفقرات ( ٦٨ ، ٦٩ ، ٧٠ ) 
١٣

   س٣ 
   س٢ 

   س١ 

بأ 
٦٨) مقدار ( س٣ ) بوحدة میكروفاراد یساوي : 

أ) ٦                                        ب) ١٢            

  ج) ١٨                                       د) ٢٤

٦٩)  طاقة المواسع األول ( س١) بوحدة جول تساوي :

٦- أ) ٦٠×١٠                             ب) ٣٦٠×١٠              -٦

٦-     ج) ١٢٠٠×١٠                          د) ٣٠٠×١٠ -٦

٧٠)  قراءة الفولتمیتر      بوحدة الفولت :

أ) ١٠                                    ب) ٢٠                 

ج) ١٥                                     د) ١٢

٢

٧١)  الشحنة الكلیة لمجموعة المواسعات الموصولة بین ( أ،ب ) تساوي :

أ)   (       +         )                             ب) (       +        )     

ج) (        +        +          )                  د) (      +        +       +       )  

٢  ١٢٤

 ١٢٣٤

س٣س٢

س١

س٤

بأ 

 ١  ١٢٣

٧٢) بما یتعلق بشحنة المواسعات أي الحقائق التالیة صحیحة : 

      < ١أ)      >       >                               ب)  >       ٢ ٣         ٢        ٣ ١

=      <                                      د)      >      >      ٢ج)      ١ ١ ٣ ٢  ٣

٢

٣١
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٧٣) إذا علمت أن جمیع المواسعات متماثلة و كانت المواسعة المكافئة لمجموعة المواسعات ( ١٬٢ ) میكروفاراد 

بین النقطتین ( أ ، ب ) فإن مواسعة كل مواسع تساوي : 

     أ) ( ١ میكروفاراد )                ب) ( ٢ میكروفاراد ) 

    ج) ( ٣ میكروفاراد )                 د) ( ٦ میكروفاراد )
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) تساوي :-٦ ) جول فإن ( ق د ٧٤) إذا كانت ( ط = ١٢×١٠ ١

أ) ٢ فولت                               ب) ٤ فولت         

 ج) ٦ فولت                                د) ٨ فولت

٧٥) في الفقرة (٧٣)  مقدار شحنة المواسع ( س٣ ) تساوي :

٦- أ) ٢٤×١٠ كولوم                    ب) ١٨×١٠ كولوم        -٦

٦- ج) ٢٧×١٠ كولوم                     د) ٣٦×١٠ كولوم-٦

٧٦) لدیك مجموعة من المواسعات المتماثلة إذا كانت قراءة الفولتمیتر األول      تساوي ( ٣٠ فولت ) 
فإن قراءة الفولتمیتر الثاني     تساوي : 

أ) (٦٠ فولت )                                ب) (٢٠ فولت ) 

١

٢

 �   

 �   

ج) (٤٠ فولت )                                 د) ( ١٥ فولت )    � 

١

٢

٣٢
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ُ  ٧٧) مواسعان كھربائیان متماثالن وصال معا مرة على التوالي مع مصدر جھد ، وخزنت فیھم طاقة وضعًّ
                    كھربائیة ( ط و ) ، أعید توصیلھما معا ًعلى التوازي مع نفس مصدر الجھد ، فإن الطاقة المختزنة تصبح : ً

       أ) ( ط و )                        ب) ( ٢ ط و )                              

١ج) ( ٤ ط و)                      د) (       ط و)
٤

٦- ( ٧٨) وصلت مواسعات متماثلة على التوالي مع مصدر جھد (٣٦) فولت فكانت طاقة كل مواسع (٢١٦×١٠
) كولوم ، لذا فإن عدد المواسعات ومواسعة كل مواسع على الترتیب: -٦   جول وشحنة كل مواسع (٣٦×١٠

٦- أ) ٦  ،  ٣×١٠ فاراد           ب) ٣  ،  ٦×١٠ فاراد  -٦

٦- ج) ٦  ،  ٦×١٠ فاراد            د) ٣  ،  ٣×١٠ فاراد-٦

٧٩) باإلعتماد على الرسم البیاني المجاور الذي یمثل العالقة بین جھد المواسع وشحنتھ أثناء عملیة الشحن ،

 المنطقة المظللھ تمثل :  

       أ)  الشغل الكلي الذي بذلتھ البطاریة في شحن المواسع 

            د) المیل 

      ب) جزء من الشغل الكلي الذي بذلتھ البطاریة في شحن المواسع               

 ج) الكثافة السطحیة للشحنة الموزعة على لوحي المواسع   

٨٠ِ) مواسع مواسعتھ (٢٠) میكروفاراد وطاقتھ (٣٦٠) جول ، فرغت شحنتھ خالل فترة زمنیة (٢) ملي ثانیة ، ُ
 لذا فإن متوسط التیار الناتج :

أ) ١٥ أمبیر                ب) ٣٠ أمبیر                   ج) ٤٥ أمبیر                           د) ٦٠ أمبیر
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١) كمیة الشحنة التي تعبر مقطع الموصل في وحدة الزمن ،تمثل : 

    ج)  التیار الكھربائي                   د) المقاومة        أ) المواسع الكھربائي                        ب)  المحاثة                 

٢) وحدة قیاس التیار الكھربائي بالنظام العالمي للوحدات :

    ج)  كولوم/م                            د) كولوم٠م/ثانیة        أ)  كولوم/ثانیة                        ب)  فولت/ كولوم                 

٣) وحدة القیاس المكافئة ( كولوم/ثانیة ) :

    ج)  األوم                                 د) الھنري        أ)  الفولت                        ب) األمبیر                  

٤) التیار الكھربائي المار في موصل عندما یعبر مقطع ھذا الموصل شحنة مقدارھا (١) كولوم في ثانیة واحدة ،
     یمثل : 

    ج)  األوم                                 د) الھنري        أ)  الفولت                        ب) األمبیر                  

٥) عندما یسري تیار في موصل فإن اتجاه التیار الكھربائي كما اصطلح علیھ :

      أ)  بإتجاه حركة اإللكترونات                          ب) بإتجاه حركة الشحنات الموجبة                  

      ج) عكس بإتجاه حركة الشحنات الموجبة             د) بإتجاه السرعة اإلنسیاقیة                  

٦) في أثناء حركة اإللكترونات الحرة داخل الموصل تتصادم مع بعضھا البعض ومع ذرات الموصل ،

 فإن اإللكترونات :

 ب) تزداد طاقتھا الحركیة وتقل سرعتھا                         أ)  تفقد جزء من طاقتھا الحركیة وتزداد سرعتھا                           

د)  تفقد جزء من طاقتھا الحركیة وتقل سرعتھاج) تزداد طاقتھا الحركیة وتزداد سرعتھا 

٧) متوسط سرعة اإللكترونات الحرة داخل الموصل عندما تنساق بعكس إتجاه المجال الكھربائي المؤثرة فیھا ، 
 تسمى بـ :

      أ)  السرعة اإلنسیاقیة                        ب) السرعة الحرجة                      ج) جھد اإلیقاف                   د) المقاومیة                  

٨) یكون إتجاه السرعة اإلنسیاقیة لإللكترونات :

      أ)  بإتجاه التیار اإلصطالحي                            ب) عكس إتجاه التیار اإلصطالحي                  

      ج) بإتجاه المجال الكھربائي داخل الموصل             د) الشي مما ذكر                  

٣٤
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٩) بما أن عدد اإللكترونات الحرة في وحدة الحجوم في الموصالت الفلزیة كبیر جدا ، فإن ھذا یؤدي إلى :ً

      أ) زیادة اتساع اھتزاز ذرات الفلز ، انخفاض درجة حرارة الموصل                             

 ب) زیادة اتساع اھتزاز ذرات الفلز ، ارتفاع درجة حرارة الموصل                     

ج) تقلیل اتساع اھتزاز ذرات الفلز ، ارتفاع درجة حرارة الموصل 

د) تقلیل اتساع اھتزاز ذرات الفلز ، انخفاض درجة حرارة الموصل
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١٠) یكون اتجاه المجال الكھربائي في الموصل واالتجاه الذي یعبر فیھ العدد األكبر من اإللكترونات في الموصل 

على الترتیب: 

أ) ص+ ، ص+            ب) ص- ، ص-

ج) ص- ، ص+              د) ص+ ، ص-

١١) موصل (أ) نصف قطر مقطعھ مثلي نصف قطر مقطع الموصل (ب) إذا كان الموصالن متماثلین في المادة 

 أ بوالطول ویسري فیھما نفس مقدار التیار فإن نسبة السرعة االنسیاقیة في الموصلین ( ع : ع ) :

أ) ١ : ٢                          ب) ٢ : ١                        ج) ١ : ٤                                  د) ٤ : ١

٣٥
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١٣) وحدة القیاس المكافئة ( فولت/أمبیر ) في النظام العالمي للوحدات :

    ج)  األوم                                 د) الھنري        أ)  الفولت                                      ب) األمبیر                  

١٤) وحدة قیاس المقاومة الكھربائیة :

      أ)  فولت ٠ م                                  ب) األمبیر/كولوم                ج)  فولت ٠ث/كولوم                   د) كولوم/فولت٠ث                  

١٥) مقاومة موصل یمر فیھ تیار مقداره (١) أمبیر ، عندما یكون فرق الجھد بین طرفیھ (١) فولت ، تمثل :

      أ)  الفولت                                     ب) األمبیر                         ج) اإللكترون فولت                      د) األوم                  

١٦) “ التیار الكھربائي المار في موصل فلزي یتناسب طردیا مع فرق الجھد بین طرفیھ عند ثبات درجة حرارتھ “ً

      أ)  قانون أوم                                ب) قانون فارادي                   ج) قانون لنز                            د) قانون كیرشوف األول                  

١٧) تسمى مقاومة الموصالت الفلزیة التي ینطبق علیھا قانون أوم بمقاومة :

      أ)   فلزیة                                    ب) االسطوانیة                      ج) أومیة                                 د) غیر أومیة                  

١٨) تسمى المقاومات التي تكون نسبة فرق الجھد بین طرفیھا إلى التیار الكھربائي المار فیھا غیر ثابتھ بمقاومات :

      أ)  ثابتة القیمة                              ب) أومیة                             ج) غیر أومیة                           د) الشي مما ذكر                  

١٩) تستخدم المقاومة الكھربائیة في األجھزة الكھربائیة والدارات الكھربائیة :

 ب) للتحكم في قیمة التیار و زیادة حجم الدارة                         أ)  للتحكم في قیمة التیار وحمایتھا من التلف                            

د) جمیع ما ذكرج) للتحكم بالطاقة التي تنتجھا الدارة وحمایتھا من التلف 

١٢) إعاقة حركة اإللكترونات الحرة في الموصل عند مرورتیار كھربائي فیھ ، تسمى :

      أ)  السرعة اإلنسیاقیة                        ب) المواسعة                      ج) المقاومة الكھربائیة                  د) المقاومیة                  
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٢٠) المقاومة األكثر استخداما في األجھزة الكھربائیة :   

      أ)   فلزیة                                   ب) كربونیة                           ج) أومیة                                د) غیر أومیة                  

٢١) واحدة من العوامل التي تعتمد علیھا مقاومة الموصل الفلزي :

      أ)   طول الموصل                                               ب) مساحة مقطع الموصل           

      ج)  نوع مادة الموصل                                            د) جمیع ما ذكر                 

٢٢) واحدة فقط من العوامل التي تعتمد علیھا المقاومیة الكھربائیة للمادة :

      أ)   طول الموصل                                               ب) مساحة مقطع الموصل           

      ج)  درجة الحرارة                                                 د) جمیع ما ذكر                 
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٢٣٢) مقاومة جزء من مادة الموصل طولھ (١) م ومساحة مقطعھ (١) م عند درجة حرارة محددة ، تمثل : 

      أ)  األوم                                         ب) األمبیر                       ج) المقاومة                                د) المقاومیة                   

٢٤) تسمى المواد التي تھبط فیھا المقاومیة والمقاومة الكھربائیة إلى الصفر عند درجة حرارة منخفظة جدا :ً

      أ)  مواد موصلة                               ب) مواد فائقة الموصلیة        ج) مواد شبھ موصلة                    د) مواد عازلة                   

٢٦) واحدة فقط من األسباب التي أدت إلى أن تنصب بحوث العلماء على إنتاج المواد فائقة الموصلة

 في درجات الحرارة العادیة :

      أ)  سھولة تبریدھا                                             ب) صعوبة تبریدھا                  

       ج) انخفاض تكلفتھا المادیة                                     د) سھولة الحصول علیھا                   

٢٥) من استخدامات المواد فائقة الموصلیة :

      أ)  نقل الطاقة بدون ضیاع               ب) انتاج مجاالت مغناطیسیة قویة          
       

ج)  تخزین الطاقة بدون ضیاع            د) جمیع ماذكر                   

° ٨- س ، لذا فإن ٢ ٢٧) موصل مساحة مقطعھ (١) م وطولھ (١) م ومقاومتھ ١٫٦×١٠  عند درجة حرارة ٢٠

ًالكمیة التي تساوي مقاومتھ عددیا :  

أ) المقاومیة                             ب) التیار                     ج) فرق الجھد                       د) الطول
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 *  سلك فلزي منتظم المقطع مساحة مقطعھ (    مم ) ، وطولھ ( ١٠٠ م ) ومقاومیتھ (    × ١٠        ) ، 
وصل طرفاه بفرق جھد مقداره ( ١٠ فولت ) ، أجب عن الفقرات ( ٢٨، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ، ٣٢ )   

٢
٧-

٢٨) مقدار مقاومة السلك ، تساوي :

      أ)  ١٢                           ب)   ٤٬٨                                        ج)  ١٠                                     د) ٢                     

٢٩) مقدار التیار المار في السلك  ، یساوي : 

      أ)  ٢ أمبیر                     ب)   ٨ أمبیر                                     ج)    ٤ أمبیر                             د)  ١ أمبیر                     

٣٠) كمیة الشحنة المارة في الموصل خالل دقیقة ، تساوي :

      أ)  ٦٠ كولوم                    ب)   ٨٠ كولوم                                ج)    ٤٠ كولوم                          د)  ٢    كولوم                     

٣١) مقدار عدد اإللكترونات الحرة التي تعبر مقطع السلك خالل دقیقة ، تساوي :

      أ)   ٣٧٥× ١٠  إلكترون             ب)   ٣٧٥× ١٠   إلكترون            

   ج)   ٣٧٬٥× ١٠  إلكترون             د)  ٣٧٬٥× ١٠    إلكترون                   

٢٠٢٠-

١٩١٩-

٣٢) مقدار المجال الكھربائي داخل السلك ، یساوي :

      أ)  ٠٬١ فولت / م             ب)   ١٠ فولت / م                              ج)    ٠٬٠١ فولت / م                   د)  ١٠٠ فولت / م                    

٣٧
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 ٨- Ω.م ) ، رسمت عالقة التیار المار فیھ ٢ ُ* موصل طولھ (١٠٠٠) م ومساحة مقطعھ (٢) مم ومقاومیتھ (٢×١٠

مع السرعة االنسیاقیة ، أجب عن الفقرات  ( ٣٣ ، ٣٤ ) : 
٣٣)عدد اإللكترونات الحرة في (١) م من الموصل یساوي :٣

٣٤)  یمثل المیل : 

      أ)   ٥× ١٠  إلكترون             ب)              
     

  ٥× ١٠  إلكترون                    
٢٥٢٨

ج)   ٥× ١٠  إلكترون               
٢٤

ج)   ٥× ١٠  إلكترون               
٢٧

٣٥) موصل فلزي یعبر مقطعھ العرضي شحنة كھربائیة (        ) خالل فترة زمنیة وموصول بمصدر جھد كھربائي ، 

إذا تضاعفت الشحنة الكھربائیة عند مضاعفت فرق الجھد الكھربائي للمصدر ، فإن مقدار التیار المار في الموصل 
ومقاومة الموصل على الترتیب :  

      أ)  یقل ، تزداد                    ب)  یزداد ، ثابتة                ج)   یزداد ، یزداد                   د)  ثابت ، یزداد . 

٨٤
 ����� ��� ������0788230257

 ������ ����  ������0799369406
٣٧

 ����� ��� ������
حسن جبرین07882211333

hassan jebreen



٣٦) سلك نحاسي متجانس حول بكرة طولھ (٦٠٠ متر) وقیست مقاومتة الكلیة فكانت (٣٠ أوم) ومقاومتیة(     )  

ثم قطع طول معین من نفس السلك وكانت مقاومتھ (١٠ أوم). فإن طول السلك المقطوع ومقاومیتھ على الترتیب  :  

      أ)    ٢٠٠ متر ،                                          ب) ٣٠٠ متر ،                                                  

  ج)  ٣٠٠ متر ،                                             د) ٢٠٠متر ،   
٢ ٣

٣٧) رسمت العالقة بین مقاومة موصل فلزي وطولھ ، إن میل الخط المستقیم یمثل :  

ب)أ)    × 

  ١د) ج)       
 

 

    

المقاومة (   ) 
 

الطول  (م)   

٣٨
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جـ

ت

٤

٣

٢
١

٣٨) رسمت العالقة بین فرق الجھد والتیار ألربعة موصالت فلزیة متماثلة في الطول ومساحة المقطع 

    أي الموصالت یفضل استخدامھا في التوصیالت الكھربائیة : 

     أ)  ١                                       ب)  ٢ 

   ج)  ٣                                        د) ٤  

 * العالقة:   جـ = ص      ل   ، تمثل صورة أخرى من قانون أوم حیث ،( ل ) طول الموصل ، (   ) مساحة مقطعھ

(      ) المقاومیة لمادة الموصل ، (جـ) فرق الجھد بین طرفي الموصل ، أجب عن الفقرتین ( ٤٠،٣٩ )

}  }

٣٩) الكمیة الفیزیائیة (ص) ، تمثل :

أ)   المقاومة                            ب)  القدرة                    ج) التیار الكھربائي               د) الشحنة الكھربائیة

٤٠) وحدة قیاس الكمیة الفیزیائیة (ص) ، تمثل :

أ) األوم                                 ب) األمبیر                     ج) الفولت                           د) الواط 

٨٤
 ����� ��� ������0788230257

 ������ ����  ������0799369406
٣٨

 ����� ��� ������
حسن جبرین07882211333

hassan jebreen



٤١) الشغل المبذول لنقل شحنة بین نقطتین بینھما فرق في الجھد في وحدة الزمن ، تمثل :

      أ)  القوة الدافعة الكھربائیة                 ب) الطاقة                          ج) المحاثة                                 د) المعدل الزمني للطاقة                 

٤٢) وحدة قیاس القدرة الكھربائیة في النظام العالمي للوحدات :

      أ)  جول                                      ب) فولت                            ج) واط                                     د) نیوتن                 

٤٣) وحدة القیاس المكافئة ( جول/كولوم ) في النظام العالمي للوحدات : 

٤٤) وحدة القیاس المكافئة ( جول/ثانیة ) في النظام العالمي للوحدات : 

٤٥) وحدة القیاس المكافئة ( فولت / أوم ) في النظام العالمي للوحدات : 

٤٦) وحدة القیاس المكافئة ( أوم ٠ أمبیر )  : 

٢

٢

٤٨)  ( واط ٠ ثانیة ) تكافئ : 

      أ)  الطاقة                                   ب) معدل الطاقة                     ج) المواسعة                               د) المجال المغناطیسي                 

٥٠) ( كیلو واط ٠ ساعة ) وحدة قیاس كمیة فیزیائیة ، تمثل : 

      أ)  الطاقة                                   ب) القدرة                             ج) المواسعة                               د) المجال المغناطیسي                 

٥١)  ( كیلو واط ٠ ساعة ) تكافئ : 

      أ)  ٣٦ كیلو جول                         ب) ٣٦٠ كیلو جول                 ج) ٣٦٠٠ كیلو جول                     د) ٣٦٠٠ جول                 

      أ)  جول                                      ب) فولت                            ج) واط                                     د) نیوتن                 

      أ)  جول                                      ب) فولت                            ج) واط                                     د) نیوتن                 

      أ)  جول                                      ب) فولت                            ج) واط                                     د) نیوتن                 

      أ)  جول                                      ب) فولت                            ج) واط                                     د) نیوتن                 

٤٧) وحدة القیاس المكافئة ( فولت ٠ أمبیر ) : 

      أ)  جول                                      ب) فولت                            ج) واط                                     د) نیوتن                 

      أ)  جول                                      ب) فولت                            ج) واط                                     د) نیوتن                 

٤٩)  ( واط ٠ ثانیة ) وحدة قیاس كمیة فیزیائیة ، تمثل : 
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٥٣) مقدار طول مقاومة السلك الفلزي ، تساوي : 

٥٤) مقدار أكبر تیار یمر في مقاومة السخان ، تساوي :

٥٥) مقدار الطاقة الحراریة المتولدة في سلك السخان عند تشغیلھ لمدة ساعتین بوحدة ( واط . ساعة ) ، تساوي :

      أ)  ٢                                 ب)   ٢٢٠                                    ج)  ٠٬٢٢                                 د) ٢٢                      

ج)   ٠٬٢٢ × ١٠  م                    د)     ٢٢ × ١٠  م                            أ)    ٢ × ١٠   م                   ب)   ٢٢٠ × ١٠  م                              
٧٧٧٧

      أ)  ١٠ أمبیر                       ب)   ٢٢٠ أمبیر                             ج)  ٠٬٢٢ أمبیر                         د) ٢٢ أمبیر                     

      أ)  ٤٤                              ب)   ٤٤٠                                    ج)  ٤٤٠٠                                د) ٤٤٠٠٠                     

* سخان كھربائي مكتوب علیھ ( ٢٢٠٠ واط ، ٢٢٠ فولت ) ، صنعت مقاومتھ من سلك فلزي مساحة مقطعھ 

العرضي ( ١٦ × ١٠   م   ) ، ومقاومیتھ ( ١٬٦ × ١٠          ) ، أجب عن الفقرات (٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥)  

٥٢) مقدار مقاومة السلك الفلزي ، تساوي :

٨-  ٤- 
٢

٤٠
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٥٦) الموصل الذي لھ مقاومة أكبر والموصل الذي ینتج فیھ حرارة أكبر على الترتیب : 

أ) ١ ، ١                          ب) ٢ ، ٢

ج) ٢ ، ١                           د) ١ ، ٢

٥٧ُ) وصل مصدر جھد بین الطرفین (د ھـ) ثم وصل نفسھ بالطرفین (س ص) لذا فإن المقاومة األكبر 

والحرارة الناتجة األكبرعلى الترتیب : 

أ) (د ھـ) ، (د ھـ)                             ب) (س ص) ، (د ھـ)

ج) (د ھـ) ، (س ص)                          د) (س ص) ، (س ص)

٥٨) في العالقة البیانیة بین فرق الجھد والتیار في موصل أومي فإن المیل والمساحة تحت المنحنى تمثل على 

الترتیب:

أ) المقاومة ، القدرة                ب) مقلوب المقاومة ،    القدرة

ج) المقاومة ،     القدرة             د) مقلوب المقاومة ، القدرة

جـ

ت

٨٤
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٥٩) منزل یستھلك طاقة  (٢٠٠) كیلوواط . ساعة ، كم تساوي بوحدة (جول) :

٦ ٦ ٦ أ) ١٢٥×١٠                ب) ٥٥×١٠                          ج) ٣٦٠×١٠                      د) ٧٢٠×٦١٠

٦٠) یستھلك مصباح كھربائي طاقة كھربائیة (   ) كیلوواط . ساعة خالل (١٥) دقیقة ، لذا فقدرة المصباح بوحدة واط :

٢- أ) ١                           ب) ٠٫٠١                               ج) ١×١٠                          د)    ×٣١٠

٦١) لمقاومة شبھ موصل فإن العالقة بین فرق الجھد والتیار:

٦٢) عالقة فرق الجھد بالمقاومة عند ثبوت التیار :

٦٣) عالقة التیار بالمقاومة عند ثبوت فرق الجھد :

٦٤) عالقة المقاومة بالتیار :

٦٥) عالقة المقاومة بفرق الجھد :

٤١
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* أربعة موصالت متجانسة مختلفة باألبعاد الھندسیة ، أجب عن الفقرتین ( ٦٦ ، ٦٧ )

 ٦٦) الموصل الفلزي الذي یسري بھ أكبر تیار إذا وصلت معا على التوازي مع مصدر جھد :

٦٧) الموصل الفلزي الذي یكون فرق الجھد بین طرفیھ أكبر إذا وصلت معا على التوالي مع مصدر جھد :

 ج) الثالث                                   د)  الرابع      أ)  األول                                ب)  الثاني                                

٣

٢

٣
الموصل الثالثالموصل الثاني الموصل األول

٤

الموصل الرابع٣

 ج) الثالث                                   د)  الرابع      أ)  األول                                ب)  الثاني                                

> م ) ، لذا فإن المصباح الذي لدیھ أكبر > م > م ٦٨٣) أربعة مصابیح موصولة على التوالي بحیث أن: ( م  ١  ٤  ٢

إضاءة بعد وصلھا مع مصدر جھد : 

أ) ١                               ب) ٢                                ج) ٣                                 د) ٤

> م ) ، لذا فإن المصباح الذي لدیھ أكبر > م > م ٦٩٣) أربعة مصابیح موصولة على التوازي بحیث أن: ( م  ١  ٤  ٢

إضاءة بعد وصلھا مع مصدر جھد : 

أ) ١                               ب) ٢                                ج) ٣                                 د) ٤

٧٠)  إذا كان مقدار كل مقاومة ( ٦   ) ، فإن الشكل الذي مقاومتھ الكلیة ( ١٠    ) :

      أ)                                                                                      ب)                                   

ج)                                                                                       د)                       

م

م
مم

م م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

٤٢
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٧١) المقاومة المكافئة األقل :

٨٤
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٧٣) مقاومتان ( ٢٠ ، م  )    ، وصلتا في دارة فكانت المقاومة الكلیة لھما ( ١٢   ) ، فإن قیمة المقاومة ( م ) :

أ)   ١٠                             ب)  ٢٠                             ج)  ٣٠                           د)  ٤٠ 

٧٤) تتصل خمس مقاومات متساویة معا كما في الشكل المجاور ، المقاومة التي تستھلك أكبر طاقة كھربائیة :ً

أ)   م                         ب)  م                     

  ج)  م                            د)  م 
١٢

٤٥

م

م

مم

م

١

٢

٤٣

٥ ٣

٧٥) إذا كانت المقاومات المتصلة بالشكل المجاور متساویة فإنھ یمكن الحصول على أكبر مقاومة مكافئة بإغالق : 

١  أ) ح    فقط                                   ب)  ح   ،  ح   معاً  ١٢

مم  ح  
٢

دھـ
م م ح   ح  

١ ٣
٢٣٢                  ج) ح   ،  ح   معا                           د)  ح   فقط ً

٧٢) المقاومة المكافئة بین النقطتین ( أ ، ب ) :

٤٣
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*) معتمًدا على الشكل المجاور وبیاناتھ ؛ أجب عن األسئلة (٧٦، ٧٧، ٧٨): 

٧٦) یمكن الحصول على أكبر مقاومة مكافئة :

٤أ) غلق ح مع ح فقط             ب) بغلق كل المفاتیح ١

، ح فقط            د) غلق ح مع ح فقط ، ح ٤ج) غلق ح ٢ ٣ ٢ ١

٧٧) یمكن الحصول على أصغر مقاومة مكافئة : 

٤أ) غلق ح مع ح فقط        ب) غلق كل المفاتیح ١

، ح فقط       د) غلق ح مع ح فقط ، ح ٤ج) غلق ح ٢ ٣ ٢ ١

٧٨ً) عند غلق كل المفاتیح فإن المقاومة األكثر إنتاجا للحرارة :

٤أ) م                               ب) م                               ج) م                                د) م ٣ ٢ ١

٨٤
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٧٩) إذا كانت المقاومة المكافئة بین (أ ب) تساوي (٩ Ω )  فإن (م) تساوي : 

Ω ب) ١٫٥                   Ω أ) ١

Ω د) ٢                 Ω ج) ٠٫٥

٨٠) قراءة (A) تساوي : 

أ) ٣ أمبیر                        ب) ٦ أمبیر

ج) ١٥ أمبیر                      د) ١٠ أمبیر

٤٤
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٨١) إذا كانت القدرة الكھربائیة المستھلكھ في ھذه المقاومات ( ٢٧ واط ) ، 

فإن مقدار التیار المار في المقاومة (م ) :

أ)   ٣ أمبیر                                 ب)  ٦ أمبیر                       

ج)  ١٬٥ أمبیر                               د)  ٩ أمبیر  

٢

٢
ت

٢ م =

م =

م  =

٢

١

٣

٢

٨٢) قیمة التیار بوحدة أمبیر :

أ) ٦                                          ب) ١٢

ج) ٢٤                                         د) ٣٢

٨٣٢) باإلعتماد على الشكل المجاور ، مقدار التیار المار في كل مقاومة : 

٢

٦ أمبیر       أ)   ٢ أمبیر                                           ب)   ٤ أمبیر 

ج)   ٣ أمبیر                                            د)   ٦ أمبیر                                   

٨٤) باإلعتماد على الشكل المجاور ، مقدار التیار المار في كل مقاومة ( م ، م ) على الترتیب  : 

٦

٣

٣ أمبیر
      أ)   ( ١٫٥ ، ١٬٥ )                            ب)   ( ٢ ، ٢ ) 

ج)   ( ١ ، ٢ )                                    د)   ( ٢ ، ١)                                   

١

٢
=م  

٢
=م  

١

٨٥) باإلعتماد على الشكل المجاور ، فإن مقدار فرق الجھد بین طرفي المقاومتین ( م ، م )على الترتیب بوحدة الفولت :  
٢ ١

مم 
١٢ ٢٠= ٥ =

١٠٠ فولت

      أ)  ( ٨٠ ، ٢٠ )                             ب)  ( ٥٠ ، ٥٠ ) 

ج)  ( ٢٠ ، ٨٠ )                              د)  ( ٤٠ ، ٦٠ )                                   

٨٤
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 ٢٥م ٨٦) قیمة المقاومة ( م ) ، في الشكل المجاور : 

٤٠ فولت

٠٬٥ أمبیر

      أ)  ٥٥                                         ب)  ٨٠ 

ج) ٢٠                                           د)  ١٢٬٥                                   

٨٧ُ) موصل مقاومتھ (م) قطع إلى جزئین أحدھما ضعف الثاني ثم وصال على التوازي فإن المقاومة المكافئة :

٨٨) عند وصل مقاومتین متماثلتین على التوازي إلى طرفي البطاریة كانت القدرة الكھربائیة المستھلكة في الدارة

 (٨٠ واط ) فإن القدرة المستھلكة عند وصل ھاتین المقاومتین إلى نفس البطاریة وعلى التوالي :    

       أ) ٨٠ واط                        ب) ٢٠ واط                        ج) ٤٠ واط                         د) ٦٠ واط 

٤٥
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٨٩ً) البطاریة األطول عمرا : 

د) جمیعھا متساویة في العمرج) ٣ب) ٢أ) ١ 

٩٠) المصباح األقل إضاءة :

٥أ) م                              ب) م                                 ج) م                            د) م ٢ ١

* باإلعتماد على الدارات المجاورة ، أجب عن الفقرات ( ٨٩ ، ٩٠ ) : 

٩١) الدارة المجاورة تمثل مجموعة من المصابیح المتماثلة ، عند فتح المفتاح ( ح ) فإن إضاءة المصباحین

 ( أ ، ب) على الترتیب :  

       أ) ثابتة ، تزداد                                 ب) تقل ، تزداد

     ج) تقل ، تقل                                      د) تزداد ، ، تقل 

ح  

ب

د
أ

دق

٣

٨٤
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٩٢) ( ھـ ، د ) مصباحان كھربائیان متماثالن ، عند إغالق المفتاح ( ح ) فإن قراءة األمیتر والقدرة الكلیة

في الدارة على الترتیب :   

       أ) تزداد ، تقل                              ب) تزداد ، ثابتة 

     ج) ثابتة ، ثابتة                               د) تزداد ، تزداد 

ح  

ھـ

د

دق

م م 

م   ح  

ق
 د

٩٣) باإلعتماد على الدارة المجاورة ، عند إغالق المفتاح في الدارة فإن قراءة األمیتر     : 

أ) تزداد                                 ب) تقل                     

  ج) تبقى ثابتة                            د) تصبح صفر 

٤٦
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 : (A) ٩٤) باإلعتماد على الدارة المجاورة ، عند إغالق المفتاح في الدارة فإن قراءة األمیتر

أ) تزداد                                 ب) تقل                     

 د  ج) تبقى ثابتة                             د) تصبح صفر 
ق م  م 

 ح  

) عند فتح المفتاح على الترتیب :     ٩٥٢) ماذا یحدث لقراءة (A) وقدرة المقاومة (م

أ) تقل – ثابتة                          ب) تزداد – ثابتة 

ج) تقل – تزداد                          د) تزداد - تقل 

) على الترتیب :   ) وإضاءة المصباح (م ) فإن إضاءة المصباح (م ٩٦٣) عند احتراق فتیل المصباح (م ١ ٢

أ) تزداد – تقل                         ب) تزداد - تزداد

ج) تزداد - ثابتة                         د) تقل - تزداد

٨٤
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A) على الترتیب :   A) وقراءة ( ) فإن قراءة ( ٩٧2) عند فتح المفتاح (أو احتراق فتیل المصباح م 1 ١

أ) تقل - تزداد                          ب) تقل - ثابت

ج) تزداد - تقل                           د) تزداد - ثابت

A) على الترتیب :  A) وقراءة ( ٩٨2) عند غلق المفتاح فإن قراءة ( 1

أ) تقل - تزداد                                  ب) تزداد - تقل

ج) تقل - ثابت                                    د) تزداد - ثابت

) فما عدد المصابیح التي تبقى مضاءة ؟   ٩٩٤) إذا احترق فتیل المصباح (م

أ) صفر                                        ب) ١

ج) ٢                                             د) ٣

٤٧
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١٠٠) الشغل الذي تبذلھ البطاریة لدفع وحدة الشحنات الموجبة من القطب السالب إلى القطب الموجب داخلھا ، تسمى :

      أ)  القوة الدافعة الكھربائیة               ب) القوة الدفعة الكھربائیة الحثیة       ج) إقتران الشغل                         د) القوة المغناطیسیة                   

١٠١) الدور الذي تقوم بھ البطاریة عند توصیلھا بالدارة الكھربائیة المغلقة : 

ب) نقل كمیة متغیرة من الشحنة الكھربائیة في أجزاء الدارة                         أ)  نقل كمیة ثابتة من الشحنة الكھربائیة في أجزاء الدارة                         

د) إلنعدام المجال الكھربائي بالدارة وتالشیھ                            ج) المحافظة على قیمة ثابتة للتیار عند بعض أجزاء الدارة                

١٠٢) وحدة قیاس القوة الدافعة الكھربائیة في النظام العالمي للوحدات :

      أ)  جول                                  ب) فولت                               ج) واط                                     د) نیوتن                 

١٠٣)  إذا علمت أنھ عند مرور شحنة كھربائیة بین قطبي البطاریة مقدارھا ( ٢ كولوم ) فإنھا تكتسب طاقة مقدارھا

 (٨٠ جول ) ، فإن مقدار القوة الدافعة الكھربائیة للبطاریة یساوي : 

    أ) ٨٠ فولت                  ب) ٤٠ فولت                         ج) ٢٠ فولت                        د) ١٦٠ فولت

١٠٤) بطاریة قوتھا الدافعة الكھربائیة تنتج طاقة بمعدل (٢٠ جول/ث ) وتستھلك طاقة بمعدل ( ٨ جول/ث) ،

 فإن معدل الطاقة المستھلكة من المقاومة الخارجیة خالل ثانیة تساوي :

    أ) ٢٨ واط                  ب) ١٢ واط                             ج) ٣٠ واط                         د) ٢٬٥ واط 

٨٤
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١٠٦)   المجموع الجبري للتیارات عند أي نقطة تفرع في دارة كھربائیة یساوي صفرا   

      أ)  قاعدة الوصلة                      ب) قاعدة الجھد                        ج) قاعدة الید الیمنى                      د) قاعدة الید الیسرى                 

١٠٧)  المجموع الجبري للتغیرات في الجھد الكھربائي عبر عناصر أي مسار مغلق في دارة كھربائیة یساوي صفراً 

      أ)  قاعدة الوصلة                      ب) قاعدة الجھد                        ج) قاعدة الید الیمنى                      د) قاعدة الید الیسرى                 

“ 

“ 

١٠٥) إذا كان إتجاه التیار في نفس إتجاه سھم القوة الدافعة الكھربائیة فیھا مقاومة داخلیة فإن فرق الجھد بین طرفي المصدر : 

أ)  أكبر من القوة الدافعة            ب)  أقل من القوة الدافعة      

       ج) یساوي القوة الدافعة               د) الشيء مما ذكر  

“ 

“ 

٤٨
 ����� ��� ������0788230257

 ������ ����  ������0799369406

١٠٨) في الدارة المجاورة إذا كانت قراءة الفولتمیتر     والدارة مفتوحة ( ٨  فولت ) وعند إغالق المفتاح ( ح )  
 أصبحت ( ٦ فولت ) ، لیسري تیار بالدارة مقداره ( ٢ أمبیر ) ، 

فإن مقدار ( ق ، م  ) على الترتیب : 

  أ)  ( ٨ فولت ، ١ أوم )               ب)  ( ٨ فولت ، ٢ أوم ) 

                  ج) ( ٣ فولت ، ٢ أوم )                  د)  ( ٦ فولت ، ١ أوم ) 
م  
خ

م 

مفتاح (ح)  د ق

د
د د

١١٠) الھبوط في الجھد یمثل :

– ت م ب) ق  د                                                                       د دأ) ق

- ٢ت م                          د) ت م   د ج) ق

١٠٩) فرق جھد البطاریة یساوي : 

أ) ٦ فولت                               ب) ٣ فولت

ج) ٩ فولت                                د) ١٢ فولت

١١١) الھبوط في الجھد یمثل :

- ٢ت م -                                 ب) ق د د أ) ق

- ت م  د  دج) ت م                                  د) ق
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١١٢) قراءة (V) تساوي: 

 د دأ) ق – ت م                         ب) ق – 

ج) ٢ ت م                              د) 

١١٣) قراءة (V) تساوي: 

 دأ) ق                     ب) 

د) ق – ت م   د                                       دج) ت م

٤٩
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١١٤) قراءة (V) تمثل : 

 دأ) ق                               ب)

د)                                                                          ج) 

١١٥) قراءة (V) تمثل : 

 دأ) ق                            ب) 

د)                                                                   ج) 

١١٦) قراءة (V) تساوي : 

أ) ٤ فولت                     ب) ٦ فولت

ج) ٢ فولت                      د) ٨ فولت

١١٧) قراءة (A) تساوي : 

أ) ٢ أمبیر                   ب) ١ أمبیر

ج) ٠٫٨ أمبیر                د) ٠٫٤ أمبیر

V ) على الترتیب :  V ) ، قراءة (  ١١٨2) قراءة (  1

أ) ١ فولت، ٥ فولت             ب) ١٫٥ فولت، ٤٫٥ فولت

ج) ٢ فولت، ٤ فولت              د) ٣ فولت، ٣ فولت
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١٢٠) قراءة (V) قبل غلق المفتاح (س) والھبوط في الجھد بعد الغلق (ص) فإن قراءة (V) بعد الغلق : 

أ) س                                ب) ص

ج) س + ص                        د) س – ص 

 ب أ١٢١) في الفقرة (١٢٠) ( جـ ) یساوي :

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

١١٩) قراءة (A) تساوي :

أ) ٦ أمبیر                         ب) ٤ أمبیر

ج) ٢ أمبیر                          د) ١ أمبیر

٥٠
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١٢٢) لیصبح تیار الدارة (١٠) أمبیر یجب وصل مقاومة مع المقاومة (٤ Ω ) قیمتھا : 

أ) Ω٤ على التوازي                   ب) Ω٦ على التوالي

ج) Ω١٢ على التوازي                  د) Ω١٢ على التوالي

V) على الترتیب :  ) ، (V ) عند فتح (ح) فإن قراءة ( ١٢٣2) إذا كانت (ق > ق 1  د١ د٢

أ) تزداد - تقل                           ب) تزداد - تزداد

ج) تقل - تقل                              د) تقل- تزداد

١٢٤) مصباح كھربائي مكتوب علیھ ( ٣ فولت ، ١٬٥ واط ) وصل مع بطاریة ومقاومة ( م ) ، 

إن مقدار المقاومة (م) التي تحمي المصابح من التلف :   

      أ) ٥                                           ب) ٦                              

ج)١٢                                           د) ١٦  

ق  = ٩ فولت

م

د
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١٢٥) في الدارة المجاورة ، یكون مقدار واتجاه التیار المار في الفرع ( س ، ص ) 

          أ) ١ أمبیر ( س      ص )         ب) ١ أمبیر ( ص     س ) 

        ج) ٥ أمبیر  ( ص     س )          د) ٥ أمبیر ( س      ص ) 
س

ص

٤ أمبیر١ أمبیر

٢ أمبیر

١٢٦) الشكل المجاور یمثل جزء من  دارة كھربائیة ، فرق الجھد بین طرفي البطاریة  یساوي :

م

م = ١
د 

 د
= ٥ فولتق

 ٥ =

=٢ أمبیر ت

      أ)   ١٠ فولت                                ب)  ٧ فولت  

      ج)    ٣ فولت                                  د)  ٢ فولت 

  : ( ھـ  ١٢٧) جھد النقطة (ھـ) ( جـ

 د ك د كأ) ت م + ق – جـ                      ب) ت م - ق + جـ

د) - ت م - ق + جـ  د ك                                      د كج) - ت م + ق + جـ

١٢٨) إذا كان جھد النقطة (أ) (٦٠) فولت فإن جھد النقطة (ب) :

أ) ٨٠ فولت                               ب) ٤٠ فولت

ج) -٨٠ فولت                               د) -٤٠ فولت
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١٢٩) اعتمادا على المعلومات المثبتة على الدارة المجاورة ، إن مقدار القوة الدافعة الكھربائیة یساوي : ً

         أ) ١٠ فولت                           ب) ١٢ فولت                

ج) ١ فولت                              د) ١٥ فولت

٣ ١

١

دق١

 
١



 

١٣٠) قیمة المقاومة (م) : 

Ω ب) ٢                                  Ω أ) ١

Ω د) ٦                                   Ω ج) ٣

٣٠
١

٣
١

٨ ٥

٣A
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١) الحیز المحیط بالمغناطیس وتظھر فیھا آثاره المغناطیسیة ، تمثل :

      أ)  المواسع الكھربائي                        ب)  المحاثة                    ج) المجال المغناطیسي                                     د) القوة المغناطیسیة                 

٢) المسار الذي یسلكھ قطب شمالي مفرد ( إفتراضي ) عند وضعھ حرا في أي نقطة داخل المجال المغناطیسي ، یمثل :ً

      أ)  قوة لورنتز                                 ب)  خطوط المجال المغناطیسي                   ج) المجال المغناطیسي              د) المقاومیة                 

٣) واحدة من الخیارات لیست من خصائص خطوط المجال المغناطیسي :

      أ)  تتقاطع مع بعضھا                         ب)  مقفلھ                      ج) خارجة من القطب الشمالي خارج المغناطیس      د) وھمیة                   

٤) یتحدد إتجاه المجال المغناطیسي عند نقطة فیھ عملیا بإستخدام :ً

      أ) برادة الحدید                                 ب)  منتقي السرعة           ج) اإلبرة المغناطیسیة                        د) مطیاف الكتلة                   

ً ٥) المجال المغناطیسي الثابت مقدارا وإتجاھا عند نقاطھ جمیعھا ، یمكن الحصول علیھ :ً

      أ) بین صفیحتین مشحونتین ومتوازیتین        

                ب)  داخل سلك متصل بفرق جھد

           C ج) المنطقة المحصورة بین قطبي مغناطیس على شكل حرف                  

                   د) المنطقة المحیطة بسلك مستقیم یسري بھ تیار كھربائي                   

٦) القوة المغناطیسیة المؤثرة في وحدة الشحنات الموجبة لحظة مرورھا بسرعة (١) م/ث عمودیاً 
على إتجاه المجال المغناطیسي عند تلك النقطة ، تمثل  :

      أ) المجال المغناطیسي                        ب)  المجال المغناطیسي عند نقطة ما              ج) قوة لورنتز                     د) القوة النوویة                   

٧) المجال المغناطیسي الذي یؤثر بقوة (١) نیوتن في شحنة (١) كولوم تتحرك بسرعة (١) م/ث 
بإتجاه عمودي على إتجاه المغناطیس ، تمثل :

      أ) الفولت                                       ب)  التسال                                              ج) الواط                             د) اإللكترون فولت                   

٨) وحدة قیاس المجال المغناطیسي بالنظام العالمي للوحدات :

      أ) الفولت                                       ب)  التسال                                              ج) الواط                             د) اإللكترون فولت                   

٩) وحدة القیاس المكافئة لوحدة ( تسال ) ، ھي :

      أ) الفولت .م / كولوم                         ب)  نیوتن . ث / كولوم . م                         ج) كولوم .م / نیوتن . ث          د) كولوم . م / فولت                   

١٠) واحدة لیست من العوامل التي یعتمد علیھا إتجاه القوة المغناطیسیة المؤثرة في شحنة تتحرك في مجال مغناطیسي

      أ) مقدار شحنة الجسیم                       ب)  نوع شحنة الجسیم                              ج) إتجاه سرعة الجسیم             د) إتجاه المجال المغناطیسي                    

١١) واحدة لیست من العوامل التي یعتمد علیھا مقدار القوة المغناطیسیة المؤثرة في شحنة تتحرك في مجال مغناطیسي

      أ) مقدار شحنة الجسیم                       ب)  نوع شحنة الجسیم                             ج) مقدار سرعة الجسیم             د) مقدار المجال المغناطیسي                    

١٢) تتمیز خطوط المجال المغناطیسي عند خطوط المجال الكھربائي

أ ) ال تتقاطع                                                     ب) وھمیة

ج) یزداد مقدار المجال بازدیاد كثافة الخطوط              د ) مقفلة
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١٣) حتى تستمر شحنة موجبة بالحركة في خط مستقیم نحو الشرق في مجال مغناطیسي منتظم 
یجب أن یكون إتجاه المجال نحو :  

         أ) الشمال                               ب) الجنوب              ج) الشرق                      د) بإتجاه الناظر    

١٦) إذا وضعت شحنة نقطیة في مجال مغناطیسي منتظم فإنھا تتأثر بقوة مغناطیسیة عندما تكون : 

         أ) ساكنة                                                             ب) متحركة بإتجاه یوازي خطوط المجال    

       ج) متحركة بإتجاه ال یوازي خطوط المجال                     د) متحركة بإتجاه عمودي فقط على خطوط المجال    

١٨) إذا تحرك جسیم مشحون بشحنة موجبة في اإلتجاه السیني الموجب في مجال مغناطیسي باإلتجاه الزیني الموجب 
          فإن إتجاه القوة المغناطیسیة على الشحنة :   

         أ) السیني الموجب                                                ب) الصادي الموجب 

       ج) الصادي السالب                                                 د) الزیني السالب   

ص

س

ز

١٩) إذا تحرك إلكترون في مجال مغناطیسي منتظم كما في الشكل فإن اإللكترون : 

ب) یتحرك نحو الیسار أ) یتحرك نحو الیمین 

د) تزداد سرعتھ ج) لن یتأثر بالمجال  

 ش

 ج

 ع

e 

٢٠) یكون مقدار المجال المغناطیسي أكبر ما یمكن في النقطة:

أ) ھـ                                                                ب) د

ج) ب                                                                 د) أ 

١٥) تكون القوة المغناطیسیة نصف قیمتھا العظمى عندما تكون الزاویة المحصورة بین 
اتجاه السرعة واتجاه المجال : 

°                                           ° ° د) ٩٠° أ) ٦٠                                ب) ١٥٠                ج) ١٢٠

١٤ٍ) جسیم مشحون بشحنة سالبة یتحرك مواز التجاه المجال المغناطیسي فإن زاد المجال المغناطیسي
مثلي ما كان علیھ فإن القوة المغناطیسیة: 

أ) تقل إلى النصف                  ب) تتضاعف           ج) یبقى ثابت                د) صفر

١٧) یتحرك بروتون متعامًدا على المجال المغناطیسي إحدى العبارات تصف ما یحدث لمقدار السرعة ،
 واتجاه السرعة على الترتیب : 

أ) یقل، یتغیر                        ب) یقل، ال یتغیر       ج) ثابت ، یتغیر              د) ثابت ، ال یتغیر

ھـ
أ

خطوط المجال المغناطیسي

دب
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١٢٣٤

٢٢) إذا قذف جسیم مشحون في مجال مغناطیسي منتظم كما في الشكل فإن الجسیم : 

٣٠ غ

 ع

         أ) یبقى ساكنا                                                       ب) یتحرك في مسار دائري  

       ج) یتحرك في خط مستقیم                                          د) یتحرك في مسار لولبي  

٢١) إذا تحركت شحنة بإتجاه عمودي على مجال مغناطیسي منتظم بسرعة ثابتة فإنھا تتحرك حركة دائریة حیث أن :

         أ) نصف قطر المدار یزداد بزیادة السرعة                         ب) نصف قطر المدار یقل بزیادة السرعة   

       ج) ال یعتمد نصف قطر المدار على سرعة الشحنة                 د) نصف قطر المدار یزداد بزیادة المجال المغناطیسي   

٢٣) الشكل المجاور یمثل مسار جسیمین مشحونین یتحركان في مستوى عمودي على مجال مغناطیسي منتظم ،
نستنتج أن : 

         أ) (س ، ص) سالبتان                                            ب) (س ، ص) موجبتان  

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

 غ

٢٤) یتحرك جسیم مشحون في مجال مغناطیسي فتأثر بقوة تحركھ في  مسار دائري نصف قطره (نق) 

فإذا تضاعف المجال المغناطیسي ، فإن الذي یحدث لكل من القوة المغناطیسیة  و ( نق ) على الترتیب :  

أ)  تتضاعف، یتضاعف           ب) تقل ، تقل            ج) تتضاعف ، تقل        د ) تقل ، تتضاعف 

ً ً ٢٥) أدخلت أربعة جسیمات متساویة في مقدار كل من الشحنة والسرعة مجاال مغناطیسیا منتظما فإتخذت ً

المسارات  كما في الشكل ، الجسیم الذي یحمل شحنة سالبة ولھ أكبر كتلة ھو :  

         أ) ( ١ )                                                ب) ( ٢ )   

       ج) ( ٣ )                                                 د) ( ٤ )   

٢٦) نوع شحنة الدقائق (١، ٢، ٣، ٤) على الترتیب :

ب) موجبة ، موجبة ، متعادلة ، سالبةأ) سالبة ، سالبة ، متعادلة ، موجبة

د) سالبة ، موجبة ، متعادلة ، موجبةج) موجبة ، سالبة ، سالبة ، سالبة
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٤ ) م/ث -٧ ) كغم بسرعة (٢×١٠ ٢٨) أطلق جسیم شحنتھ (-١) میكروكولوم وكتلتھ (٢٠×١٠
٢ ) م/ث ٤ ًباتجاه الزیني السالب عمودیا على مجال مغناطیسي فاكتسب تسارًعا مركزیا (٨×١٠ ً

نحو الصادي الموجب ، لذا یكون مقدار المجال المغناطیسي واتجاھھ :  

أ) ١٦ تسال ، س+                  ب) ١٦ تسال ، س-    ج) ٨ تسال ، س+           د) ٨ تسال ، س-

٢٧) جسیمان لھما نفس مقدار الكتلة ویتحركان في نفس المجال المغناطیسي بحیث یتحركان حركة دائریة ،

ّ حیث سرعة الجسیم األول ضعف سرعة الجسیم الثاني وشحنتھ ثلثي شحنة الجسیم الثاني لذا فإن ، 
نصف قطر حركة الجسیم الثاني یساوي:  

٢٩) باإلعتماد على الفقرة (٢٨) یكون مقدار السرعة بعد ثانیتین :

٤ ٤ ٤ أ) ١٠×١٠ م/ث                   ب) ١٨×١٠ م/ث      ج) -١٤×١٠ م/ث         د) ٢×١٠ م/ث٤
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٣٠) القوة المحصلة للقوتین ( الكھربائیة والمغناطیسیة ) ، تؤثران في جسیم مشحون یتحرك في مجالین 
( كھربائي ومغناطیسي ) متعامدین ، ثمثل :  

      أ) المجال المغناطیسي                        ب)  القوة المغناطیسیة                      ج) قوة لورنتز                      د) القوة النوویة                    

٣١) جھاز یستخدم إلختیار جسیمات مشحونة ذات سرعة محددة ( ثابتة ) في خط مستقیم ، ھو :

      أ) مطیاف الكتلة                               ب)  المطیاف                                ج) منتقي السرعة                  د) المفاعل النووي                    

٣٢) جھاز یستخدم لفصل األیونات المشحونة عن بعضھا وفق نسبة شحنة كل منھا إلى كتلتھ ، ھو :

      أ) مطیاف الكتلة                               ب)  المطیاف                                ج) منتقي السرعة                  د) المفاعل النووي                    

٣٣) حزمة من الشحنات الموجبة دخلت جھاز منتقي سرعات المبین في الشكل فانحرفت نحو األعلى ألن :

مـأ) سرعتھا أكبر من  
غ

مـب) سرعتھا أقل من  
غ

د) ال عالقة لسرعتھا بذلك  ج) سرعتھا تساوي   مـ
غغ
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*  صفیحتان مشحونتان ومغمورتان في مجال مغناطیسي منتظم مقداره ( ٠٫٢ تسال ) ،

 تحرك جسیم مشحون بشحنة موجبة مقدارھا ( ٢ ×١٠  كولوم ) مھمل الكتلة بسرعة (١ × ١٠  م/ث ) ، 

باإلستعانة بالشكل المجاور ، أجب عن الفقرات ( ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ )  

٤-٦

ع

غ

+١٠ فولت

-١٠ فولت

ف= ٠٬١ م

٣٤) مقدار وإتجاه القوة المغناطیسیة المؤثرة في الشحنة على الترتیب :

         أ) ( ٢ × ١٠  نیوتن ، ص+ )                    ب) ( ٢ × ١٠  نیوتن ، ص - )   

       ج) ( ٤ × ١٠  نیوتن ، ص+ )                      د) ( ٤ × ١٠  نیوتن ، ص - )   

٤-

٣-٣-

٣٥) مقدار وإتجاه القوة الكھربائیة المؤثرة في الشحنة على الترتیب :

         أ) ( ٢ × ١٠  نیوتن ، ص+ )                      ب) ( ٢ × ١٠  نیوتن ، ص - )   

       ج) ( ٤ × ١٠  نیوتن ، ص+ )                       د) ( ٤ × ١٠  نیوتن ، ص - )   

٤- ٤-

٣-

٣-

٤-

٣٦)  مقدار وإتجاه القوة المحصلة المؤثرة في الشحنة على الترتیب :

         أ) صفر ، س+                                       ب) صفر ، س -   

       ج) ( ٣٦ × ١٠  نیوتن ، ص+ )                   د) ( ٣٦ × ١٠  نیوتن ، ص - )   
٤- ٤-
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٣٧) أطلقت جسیمات مشحونة في جھاز منتقي السرعة كما في الشكل بحیث أن فرق جھد البطاریة (٢٠٠ فولت) ُ
والمسافة بین اللوحین (٢ مم) والمجال المغناطیسي (٢ تسال) لذا فإن الجسیمات التي تنحرف ألعلى

 تكون سرعتھا :   
٤ أ) ٥×١٠ م/ث فقط                ب) ٦×١٠ م/ث فقط             ٤

د) أكبر من ٥×١٠ م/ث ٤ج) أقل من ٥×١٠ م/ث ٤

٣٨) تسارع جسیم من السكون بین لوحین متوازیین ثم دخل على منتقي سرعة بحیث بقي بخط مستقیم ،

V) تساوي (٤) فولت V) (١) فولت، قراءة ( 2 إذا كانت قراءة ( 1

 فإن نسبة شحنة الجسیم إلى كتلتھ :    

٨٤
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) كغم  في مطیاف كتلة كما في الشكل بحیث أن مقدار المجال الكھربائي-٢٠ ٤٠) أطلق جسیم كتلتھ (٣٫٢×١٠

 بین اللوحین المتوازیین (١٢) فولت/م ، لذا فإن مقدار شحنة الجسیم واتجاه المجال الكھربائي بین اللوحین:  

١٨- أ) +٠٫٦×١٠ كولوم، (س-)                  ب) -٠٫٦×١٠ كولوم، (س+)-١٨

١٨- ج) +٤٫٨×١٠ كولوم،(س+)                   د) -٤٫٨×١٠ كولوم، (س-)-١٨

٣٩) نوع شحنة الدقیقة (ص) ونوع شحنة اللوح (أ) على الترتیب:

أ) موجبة، موجبة                  ب) موجبة، سالبة

ج) سالبة، موجبة                     د) سالبة، سالبة

٥٨
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ً ٤١ٍ) یمثل الشكل المجاور مجاال مغناطیسیا وضع فیھ سلك على شكل شبھ منحرف مستواه مواز للمجال ً

المغناطیسي ویسري فیھ تیار كھربائي ( ت ) الضلع الذي تؤثر فیھ أكبر قوة مغناطیسیة : 

 أ)  ( س ص )                              ب)  ( س ھـ )     

      ج) ( ص  ز )                                د)  ( ھـ  ز )

س

ھـ 

ص

ز 

ت

غ

٤٢)  في الدارة المجاورة إذا كان السلك (أ ، ب) قابل للحركة واإلنزالق بحریة ، 

       فإنھ أثناء مرور تیار في الدارة فإن السلك (أ ، ب) :  

       أ) یتحرك نحو الیمین                      ب) یتحرك نحو الیسار  

     ج) یبقى مكانھ                                د) یتأثر بقوة تسبب اھتزاز السلك 

أ

ب

-
+

غ
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٤٣) موصالن یسري فیھما تیار غیر متالمسین بحیث سلط على كل طرف من طرفي كل موصل 

مجالین مغناطیسیین متعاكسین، لذا فإن دوران الموصل (١) و (٢) على الترتیب ، 

بالنسبة لدوران عقارب الساعة:  

أ) مع ، مع                              ب) مع ، عكس 

ج) عكس ، مع                            د) عكس ، عكس

٤٤) سلكان یسري فیھما تیار مغمور كل منھما في مجال مغناطیسي لذا یكون اتجاه التیارین عند النقطتین 
(أ) ، (ھـ) على الترتیب : 

أ) س+ ، ص+                      ب) س+ ، ص-   

ج) س- ، ص+                        د) س- ، ص-

٥٩
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       أ) خارج الورقة                            ب) داخل الورقة  

     ج) نحو الیمین                                د) نحو الیسار 

ً ٤٦) سلك أفقي لھ كتلة ( ك ) ویسري بھ تیار في مجال مغناطیسي منتظم فإن إتجاه المجال حتى یبقى السلك متزنا

٤٧) موصل متزن مغمور في مجال مغناطیسي (١٠) تسال، إذا كانت كتلة الموصل (٢٠) غم/سم ،

 فإن مقدار القوة الدافعة للبطاریة واتجاه سھم القوة الدافعة  تحت المربع على الترتیب :  

أ) ٦ فولت                              ب) ٦ فولت   

ج) ٢٦ فولت                             د) ٢٦ فولت   

٤٥) دارتان كھربائیتان مغمورتان في مجال مغناطیسي، ماذا یحدث للدارة (١)، والدارة (٢) على الترتیب: 

أ) تنكمش، تتوسع                   ب) تتوسع، تتوسع

ج) تتوسع، تنكمش                     د) تنكمش، تنكمش
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٤٨) تستخدم العالقة  (           ) لحساب المجال المغناطیسي لـ :

       أ) ملف دائري                   ب) ملف لولبي                   ج) سلك ال نھائي                      د ) الشيء مماذكر 

٤٩) تستخدم العالقة  (          ) لحساب المجال المغناطیسي لـ :

       أ) ملف دائري                   ب) ملف لولبي                   ج) سلك ال نھائي                      د ) الشيء مماذكر 

٥٠) تستخدم العالقة  (           ) لحساب المجال المغناطیسي لـ :

       أ) ملف دائري                   ب) ملف لولبي                   ج) سلك ال نھائي                      د ) الشيء مماذكر 

٥١) إذا مر تیار كھربائي في سلك مستقیم ال نھائي فإن شكل خطوط المجال المغناطیسي تكون :

       أ) مستقیمة وتوازي السلك                                       ب) دائریة مغلقة ومركزھا یقع على السلك  

     ج) مستقیمة وعمودیة على السلك                                د) بیضاویة وتحیط بالسلك 

٥٢) أي من العوامل التالیة ال یعتمد علیھ المجال المغناطیسي داخل ملف حلزوني على إمتداد محوره

والناشئ عن مرور تیار كھربائي في الملف نفسھ :

         أ) طول محور الملف               ب) تیار الملف             ج) عدد لفات الملف                    د) مساحة مقطع الملف

٥٣) یقل المجال المغناطیسي داخل ملف حلزوني یمر فیھ تیار كھربائي عند :

         أ) زیادة طول الملف                    ب) زیادة التیارفي الملف          

  ج) زیادة عدد لفات الملف                د) إدخال قلب حدیدي

٥٤) یمتاز المجال المغناطیسي الناتج عن التیار الكھربائي المار في ملف لولبي عن المجال المغناطیسي 
لمغناطیس مستقیم بإمكانیة التحكم في : 

       أ) المقدار فقط                           ب) كثافة خطوط المجال فقط          

 ج) اإلتجاه فقط                            د) المقدار واإلتجاه   

٥٥) ملف لولبي ملفوف على قلب حدیدي ویسري فیھ تیار؛ لذا یمكن إنقاص المجال المغناطیسي داخل الملف اللولبي:

أ ) سحب القلب الحدیدي                ب) زیادة طول الملف

ج) إنقاص التیار                          د) جمیع ما ذكر صحیح

٥٦) ملف لولبي متصل ببطاریة ومقاومة ؛ كیف یمكن مضاعفة المجال المغناطیسي داخل الملف اللولبي :

أ) مضاعفة طولھ                        ب) مضاعفة القوة الدافعة

ج) إنقاص عدد لفاتھ إلى النصف        د) مضاعفة المقاومة المتصلة معھ

٥٧) یكون المجال المغناطیسي في مركز الملف الدائري :

ٍأ) مستقیم مواز لمستوى الملف              ب) منحني مواز لمستوى الملف ٍ

ج) مستقیم متعامد مع مستوى الملف         د) منحني متعامد مع مستوى الملف
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٥٨) الشكل المجاور یمثل مربع وضع على رؤوسھ أربعة أسالك متوازیة كما في الشكل  إن مقدار وإتجاه
 التیار عند السلك (أ) حتى یصبح المجال المغناطیسي عند مركز المربع ( م ) صفر ھو :

أ) ( ت ، بعیدا عن الناظر )                                     ب) ( ٢ ت ، نحو الناظر )ً

( ت ، نحو الناظر )ً د) ( ٢ت ، بعیدا عن الناظر )                                     ج) 

٥٩) یتحرك بروتون بسرعة ثابتة بالقرب من سلك مستقیم كما في الشكل المجاور ولحظة مروره بالنقطة ( د) : 

ب) ینحرف مبتعدا عن السلك                     ًأ) ینحرف مقتربا من السلك                  ً

 د) تزداد سرعتھ وبنفس المسار ج) یبقى متحرك في نفس المسار                    

د

ع

ف

ت

٦٠) أثناء تحرك إلكترون بسرعة (ع) نحو الصادي الموجب مرورا بالنقطة (د) فإنھ لحظة مروره بالنقطة (د) ینحرف : ً

        أ) السیني الموجب                                   ب) السیني السالب 

     ج) الصادي الموجب                                  د) الصادي السالب 

٦١َ) سلك النھائي الطول یسري بھ تیار یتجھ عمودي على الصفحة نحو األسفل ، وغمر في مجال مغناطیسي منتظم ُ
إن النقطة التي یمكن أن یكون عندھا المجال المغناطیسي صفر ھي :  

         أ) ( د)                                                ب) ( ھـ )

                                ج) ( ب )                                               د) ( أ )                  

غ  ب 

 ت

أ 

ھـ د

٦٢) إذا كانت النقطة ( م ) نقطة انعدام المجال المغناطیسي فإن ( ت ) تساوي  
٢ 

 ١ ١أ) ( ٢ ت  ، بإتجاه ت  )                                      
 ١ ١ب) ( ٢ ت  ، عكس ت  )                                           

 ١ ١ج) (      ت  ، بإتجاه ت  )                                         
١
٢

 ١ ١د) (      ت  ، عكس ت  )                                           
١
٢

 ت

م ف

١ 
 ٢ ت

ف

٦٣) موصالن متوازیان یحمالن تیارین متعاكسین كما في الشكل المجاور ، إذا كان ( ت٢> ت١ ) ،
 فإن النقطة المحتمل إنعدام المجال المغناطیسي عندھا :  

أ)  س                                 ب)  ص               

   ج)  ع                                   د)  ل 

ف  ت

 ت ت

م

أ

ف

٥سم٦سم 
د

ت 
١

ت ٢
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٦٤) أربعة أسالك طویلة ومستقیمة تقع على رؤوس مربع ، لذا یكون اتجاه المجال المغناطیسي 

في مركز المربع (ھـ) :

أ) س+                                ب) ص+

ج) ص-                                 د) س-

٦٥) سلكان ال نھائیان یسري فیھما تیاران كما الشكل ویكون المجال المغناطیسي المحصل في النقطة (ھـ)
 نحو الصادي الموجب یجب أن تكون نسبة       : 

) غم/سم متزن ومغمور في مجال مغناطیسي منتظم إذا كانت (ھـ)-٥ ٦٦) سلك طویل جًدا كتلتھ (٣٢×١٠

 نقطة انعدام مجال مغناطیسي فإن التیار المار في السلك : 

أ) ٤ أمبیر ، (س+)                       ب) ٤ أمبیر ، (س-)

ج) ١٦ أمبیر، (س+)                       د) ١٦ أمبیر ، (س-)

٤

٢

١٠ مم

ھـ

٦٢
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٦٧) (ھـ) نقطة انعدام مجال مغناطیسي لنظام مكون من سلكین طویلین مغمورین في مجال مغناطیسي منتظم 
٥- : ( ٢مقداره ( ٢٠×١٠ ) تسال ، لذا فإن مقدار واتجاه (ت

أ) ٤٨ أمبیر، (س+)                 ب) ٤٨ أمبیر، (س-)

ج) ١٢ أمبیر، (س+)                  د) ١٢ أمبیر، (س-)

ھـ

٣ سم

١ سم

ت١ =٦ أمبیر

ت٢

) ، حیث (غ) مجال مغناطیسي ناجم لسلك طویل جًدا   أ د٦٨) نسبة ( غ : غ

أ) ١ : ٣                              ب) ٣ : ١

ج) ١ : ٩                               د) ٩ : ١

أ فد ٢ف
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٦٩) حلقتان دائریتان متحدتان في المركز وفي مستوى الورقة نصف قطر الصغرى ( ١٠ سم) ویسري بھ تیار كھربائي

           شدتھ (٤) أمبیر عكس عقارب الساعة ، ونصف قطر الكبرى ( ٢٠سم) ، إن مقدار وإتجاه التیار الكھربائي الالزم

         إمراره في الحلقة الكبیرة حتى یكون المجال المغناطیسي في مركز الحلقتین صفرا.     ً

أ) ( ٨ أمبیر ) ، مع عقارب الساعة               ب) ( ٨ أمبیر ) ، عكس عقارب الساعة  

ج) ( ٤ أمبیر ) ، مع عقارب الساعة                د) ( ٤ أمبیر ) ، عكس عقارب الساعة 

٧٠) في الشكل المجاور ، یكون مقدار وإتجاه المجال المغناطیسي عند النقطة ( م ) عبلى الترتیب  :

         أ) ( ٤ × ١٠ تسال ، ز+ )                               ب) ( ٤ × ١٠ تسال ، ز- )

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

٥- ٥-

١٢-٥

٢

٦٣
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٧١) سلك مستقیم لف على شكل ملف دائري لفة واحدة ومر بھ تیار كھربائي ، فإذا لف السلك مرة أخرى على شكل 

ملف دائري من أربع لفات ومر بھ نفس التیار ، فإن نسبة المجال المغناطیسي الناشئ عن الملف األول إلى 

المجال الناشئ عن الثاني :  

         أ) (  ١ :  ٨ )                       ب) ( ١ : ٤ )                        ج) ( ١ : ١٦ )                        د) ( ١٦ : ١ )

٧٢) الشكل یمثل ملف لولبي یحتوي على ( ١٠٠ لفة / سم ) ویسري بھ تیار ( ٢ أمبیر ) وضع سلك مستقیم یسري بھ تیار  

(٢ أمبیر) إن مقدار القوة المغناطیسیة المؤثرة في السلك المستقیم :

        أ)  صفر                               ب)  ١٦× ١٠  نیوتن             

ت  ج)  ٣٢× ١٠  نیوتن                  د) ٦٤ × ١٠  نیوتن 

ت

٤-

٤- ٤-
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ً ١) عدد خطوط المجال المغناطیسي التي تخترق سطحا ما عمودیا علیھ :ً

أ) المحاثة                      ب) المقاومة               ج) تكمیة الشحنة                د ) التدفق المغناطیسي  

٢) التدفق المغناطیسي عبر وحدة المساحة من سطح ما عندما یخترقھ عمودیا مجال مغناطیسي مقداره (١) تسال : ً

أ) الویبر                        ب) الھنري                 ج) األوم                           د) التسال  

٣) واحدة فقط لیست من العوامل التي یعتمد علیھا التدفق المغناطیسي :

ج) مقدار مساحة السطح .

د) الزاویة بین متجھ المجال و متجھ المساحة للسطح (المتجھ العمودي على السطح) .

أ) شكل السطح   

ب) مقدار المجال المغناطیسـي الذي یخترق السطح .

٤) في الشكل المجاور والذي یمثل خطوط مجال مغناطیسي تخترق سطحین ،ّ
  فیما یتعلق بالشكل فإن أحد العالقات اآلتیة فقط صحیحة :  ّ

        أ) ( غ   = غ    ،                 )
بأ

        ب) ( غ        غ   ،               )=
بأ

=

>

>

        ج) ( غ   = غ    ،                 )
بأ

        د) ( غ         غ  ،                )
ب أ

= >

بأبأ

ب أبأ

، لذا فإن ٢ ٥ً) مجال مغناطیسي منتظم (٥) تسال یخترق سطحا مساحتھ (٢)م

التدفق المغناطیسي على السطح (١) (جتـا٥٣=٠٫٦ ، جتــا٣٧=٠٫٨)

أ) -٦ ویبر                    ب) ٦ ویبر

ج) ١٢ ویبر                    د) -١٢ ویبر
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٦)   متوسط القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة یتناسب طردیا مع المعدل الزمني للتغیر في التدفق المغناطیسيً

الذي یخترق الدارة الكھربائیة “ یمثل : 

أ) قانون كولوم                  ب) قانون فارادي                  ج) قانون لنز                 د) قانون أوم  

“

* باإلعتماد على الشكل المجاور الذي یمثل العالقة بین التدفق المغناطیسي الذي یخترق ملف مع الزمن ،

 أجب عن الفقرات ( ٩، ١٠، ١١ )  

٩) خالل أي ثانیة ال تتولد قوة دافعة كھربائیة حثیة :

أ) األولى                  ب) الثانیة                 ج) الثالثة                  د) الرابعة

١٠) خالل أي ثانیة تكون القوة دافعة كھربائیة الحثیة موجبة :

أ) األولى                  ب) الثانیة                 ج) الثالثة                  د) الرابعة

١١) خالل أي ثانیة تتولد أكبر قوة دافعة كھربائیة حثیة :

أ) األولى                  ب) الثانیة                 ج) الثالثة                  د) الرابعة

١ ٢ ٣ ٤ الزمن ( ثانیة )

٨) ملف عدد لفاتھ ( ن ) یتعرض لتدفق مغناطیسي (    ) ، فإذا عكس إتجاه التدفق خالل ثانیة فإنھ یتولد 
فیھ قوة دافعة كھربائیة حثیة تعطى بالعالقة :

٢ ٢

٧) إذا تغیر التدفق المغناطیسي الذي یخترق سطح ما فإن القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة تتناسب :

ً أ) عكسیا مع التغیر في التدفق                      ب) طردیا مع التغیر في التدفق            ً

     ج) عكسیا مع عدد لفات الموصل                    د) ال شيء مما ذكرً

١٢) مثل التدفق المغناطیسي مع الزمن كما في الشكل المجاور ، لحركة مغناطیس بالنسبة إلى ملف ،

 نستنتج من التمثیل البیاني أن قوة دافعة كھربائیة حثیة ستتولد في أثناء :

أ) الفترتین (أ) ، (ب)                                ب) الفترتین (ب) ، (د)        

ج)  الفترتین (أ) ، (جـ)                                د) الفترتین (جـ) ، (د)

١٣) القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة المتولدة في ملف عدد لفاتھ ( ٥٠٠ ) لفھ عندما یتغیر التدفق المغناطیسي 

الذي یخترقھ من ( ١٠٠ ) میكروویبر إلى ( ٤٠٠ ) میكروویبر خالل ( ٠٫١) ثانیة ، تساوي : 

أ) ( - ١٥ فولت )               ب) ( ١٥٠٠ فولت )             ج) ( - ١٫٥فولت )             د) ( ١٥ × ١٠ فولت ) 
٥

((((
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* ملف عدد لفاتھ (٢٠) لفة مساحتھ (٥) سم یتعامد مستواه مع مجال مغناطیسي مقداره (١٠) تسال  ،٢
احسب القوة الدافعة الحثیة في الحاالت (١٤، ١٥، ١٦، ١٧) : 

١٤ٍ) نقصان المجال المغناطیسي إلى النصف خالل (٥) ثوان :

أ) ٠٫٠٢ فولت           ب) -٠٫٠٢ فولت                        ج) ٠٫٠١ فولت                 د) -٠٫٠١ فولت

/ث :٢ ١٥) زیادة المساحة بمعدل (٦) سم

أ) ٠٫١٢ فولت           ب) -٠٫١٢ فولت                       ج) ٠٫٢ فولت                    د) -٠٫٢ فولت

١٦) دوران الملف إلى وضع یوازي المجال المغناطیسي خالل ثانیتین :

أ) صفر                    ب) ٠٫٠٥ فولت                         ج) ٠٫١٠ فولت                 د) ٠٫١٥ فولت

١٧) ممكن زیادة المجال المغناطیسي بمقدار الخمس ونقصان المساحة إلى (٤) سم ودوران الملف ،٢
) خالل (٥) ثوان :° ٍ إلى وضع یصنع مستواه مع المجال (٣٠

٤- ٤- ٤- أ) ٤×١٠ فولت          ب) -٤×١٠ فولت                    ج) ١٠٤×١٠ فولت              د) -١٠٤×١٠ فولت-٤
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)  مع مستوى الملف،° ١٨) ملف عدد لفاتھ (١٠) لفات مسلط علیھ مجال مغناطیسي (٢) تسال یصنع اتجاھھ (٣٠

 فإذا كانت مساحة الملف تتغیر كما في العالقة البیانیة ، لذا فإن القوة الدافعة الحثیة المتولدة : 

٤- أ) ٥٠×١٠ فولت                   ب) -٥٠×١٠ فولت-٤

ج) ٥ فولت                              د) -٥ فولت

( سم )

١٩ً) ملف عدد لفاتھ لفتین مستواه یوازي مجاال مغناطیسیا ، تغیر علیھ التدفق المغناطیسي بعد ذلك فنشأتً

 فیھ قوى دافعة حثیة ، كما في العالقة ، لذا فإن عالقة التدفق بالزمن :

(

(

(

(

٥ ٦

٨٤
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٢٠) ملف عدد لفاتھ (ن) ومساحة مقطعھ (  ) سلط علیھ مجال مغناطیسي (غ) متعامد مع مستواه ، 

إذا عكس اتجاه المجال المغناطیسي خالل زمن ما ، لذا فإن الشحنة التي تعبر مقطع سلك الملف 

تعطى بالعالقة : 

نننن

٢١) ملف یتغیر التدفق المغناطیسي علیھ بأربعة طرق ، كما في العالقة البیانیة ،

 لذا تكون القوة الدافعة الحثیة عظمى في المرحلة : 

أ) ١                                                ب) ٢

ج) ٣                                                 د) ٤

٦٨
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 ٢٢) واحدة من العوامل التي التعتمد علیھا قیمة القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة المتولدة في موصل یتحرك ّ

داخل مجال مغناطیسي.  

أ) طول الموصل ( ل )                              ب) شدة المجال المغناطیسي ( غ )         

ج)  سرعة حركة الموصل ( ع )                     د) شكل الملف ( الدارة )

٢٣) سلك مستقیم یتحرك عمودیا على مجال مغناطیسي منتظم بسرعة ( ٢ م/ث ) ، فإذا زیدت سرعة الموصل

 إلى الضعف فإن القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة تصبح :

أ) نصف ما كانت علیھ                             ب) ربع ما كانت علیھ         

ج)  ضعف ما كانت علیھ                             د) أربعة أمثال ما كانت علیھ 

٢٤) إذا تحرك السلك (أ ، ب ) نحو الشرق بسرعة ( ع ) فإن القوة الدافعة الحثیة بین طرفي الموصل تساوي :

أ) (  ت ل غ )                                            ب) ( ل ع غ )         

ج) ( ل ع غ جتا  )                                         د) صفر  

٢٥) أي الحاالت التالیة تنشأ فیھا قوة دافعة حثیة في الموصل :

ب) أ) 

د) ج) 

٨٤
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) سالبا یجب تحریك الموصل نحو : ٢٦ً) حتى یكون (جـ  ب أ

أ) ص+                                      ب) ص-

ج) ز+                                         د) ز-

٢٧) إتجاه المجال الكھربائي في داخل الموصل واتجاه المجال المغناطیسي المنتظم المؤثر على الدارة 
على الترتیب : 

أ) ص+ ، ز-                                      ب) ص- ، ز-

موصلج) ص+ ، ز+                                      د) ص- ، ز+

٢٨) القوة المغناطیسیة المؤثرة في الموصل الذي طولھ (٢٠) سم تساوي :  

أ) ٣٫٦  نیوتن (س+)                                  ب) ٣٫٦ نیوتن (س-)

ج) ١٫٨ نیوتن (س+)                                    د) ١٫٨ نیوتن (س-)

٦٩
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٢٩) موصالن متساویان في الطول ، طول كل منھما (١٠) سم یتحركان كما في الشكل

فإن قراءة (A) واتجاه التیار :   

ب) ٠٫٣ أمبیر، مع عقارب الساعةأ) ٠٫٩ أمبیر، مع عقارب الساعة

د) ٠٫٣ أمبیر، عكس عقارب الساعةج) ٠٫٩ أمبیر، عكس عقارب الساعة

٣٠) قطع الموصل المسافة بین (أ) ، (أ) بزمن مقداره (٠٫١) ثانیة، لذا فإن مقدار التغیر في التدفق المغناطیسي 

واتجاه القوة الدافعة الحثیة في الموصل:  

٤- أ) ٨×١٠ ویبر، ص+                  ب) ٨×١٠ ویبر، ص--٤

٤- ج) -٨×١٠ ویبر، ص+                  د) -٨×١٠ ویبر، ص--٤

٨٤
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٣١)  إتجاه التیار الحثي في ملف یكون ؛ بحیث ینتج منھ مجال مغناطیسي حثي یقاوم التغیر في التدفق 

المغناطیسي المسبب لھ  ، یمثل :

أ) قانون كولوم                    ب) قانون فارادي               ج) قانون لنز                      د) قانون أوم  

 یتولد في الملف تیار كھربائي حثي یولد مجال مغناطیسي حثي یقاوم :

٣٣) في أثناء إقتراب قطب مغناطیسي جنوبي من طرف ملف لولبي في دارة مغلقة ،

ً ً أ) زیادة التدفق المغناطیسي ، ولذا یصبح طرف الملف المقابل للمغناطیس قطبا مغناطیسیا شمالیا                             ً

ً ً    ب) نقصان التدفق المغناطیسي ، ولذا یصبح طرف الملف المقابل للمغناطیس قطبا مغناطیسیا شمالیا        ً

ً ً د) نقصان التدفق المغناطیسي ، ولذا یصبح طرف الملف المقابل للمغناطیس قطبا مغناطیسیا جنوبیا         ً

ً ً ج) زیادة التدفق المغناطیسي ، ولذا یصبح طرف الملف المقابل للمغناطیس قطبا مغناطیسیا جنوبیا                              ً

٣٢) ھدف التیار الحثي حسب قاعدة لنز :

أ) زیادة التدفق المغناطیسي المؤثر على الدارة           ب) إعاقة التدفق المغناطیسي المؤثر على الدارة 

       ج) زیادة التغیر في التدفق المؤثر على الدارة              د) إعاقة التغیر في التدفق المغناطیسي المؤثر على الدارة  

“

“

٣٤) باإلعتماد على الشكل المجاور ، ال یتولد تیار حثي في الحلقة :

أ) إذا ثبتنا الحلقة وحركنا المغناطیس نحوھا 

                     ب) إذا ثبتنا المغناطیس وحركنا الحلقة الحلقة نحوه         

ج) إذا حركنا المغناطیس والحلقة معا بسرعة واحدة في جھة واحدة  ً

د) إذا ثبتنا الحلقة وقلبنا المغناطیس نحو الحلقة 

ج ش

٣٥) باإلعتماد على الشكل المجاور ، یكون إتجاه التیار الحثي في الحلقة بعد إغالق المفتاح و عند وصول التیار

 إلى قیمتھ العظمى : 

 (

 (  (

 (

ً ٣٦) إذا تحرك الملف في الشكل مقتربا أو مبتعدا عن الناظر :ً

أ) یتولد تیار حثي مع عقارب الساعة             

ب) یتولد تیار حثي عكس عقارب الساعة         

ج)  یتولد تیار حثي و ق                                

   د) ال یتولد تیار حثي  
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٣٧) تولد قوة دافعة كھربائیة حثیة ذاتیة في ملف بسبب تغیر التدفق المغناطیسي من الملف ذاتھ ، یمثل :ّ

أ) الحث الذاتي          ب) معامل الحث الذاتي         ج) قانون لنز             د ) قانون أوم  

ب) القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة الذاتیة العكسیة 

د) القوة الدافعة المتولدة الحثیة المتولدة بین طرفي موصل   ج) القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة الذاتیة الطردیة 

أ) القوة الدافعة الكھربائیة

٣٨)  قوة دافعة كھربائیة حثیة تظھر داخل المحث بسبب زیادة في التدفق المغناطیسي ناتجة من الملف 
نفسھ بسبب زیادة في التیار المار فیھ : 

٣٩) ھي قوة دافعة كھربائیة حثیة تظھر داخل المحث بسبب نقصان في التدفق المغناطیسي ناتج 

من الملف نفسھ بسبب نقصان في التیار عبره :

أ) القوة الدافعة الكھربائیة

ب) القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة الذاتیة العكسیة 

ج) القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة الذاتیة الطردیة 

د) القوة الدافعة المتولدة الحثیة المتولدة بین طرفي موصل   

٤٠) النسبة بین متوسط القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة الذاتیة المتولدة في ملف و المعدل الزمني للتغیر في 

التیار الكھربائي المار فیھ ، تمثل :  
أ) المحاثة                 ب) المقاومة                    ج) تكمیة الشحنة        د) التدفق المغناطیسي  

أ) الویبر                  ب) الھنري                     ج) األوم                  د ) التسال  

٤١) محاثة محث تتولد بین طرفیھ قوة دافعة كھربائیة حثیة ذاتیة مقدارھا ( ١ فولت ) عندما یكون
المعدل الزمني لتغیر التیار المار فیھ ( ١ أمبیر / ثانیة )  

٤٢) وحدة المحاثة :

أ) فولت. أمبیر/ث              ب) أوم.ث             ج) فولت/أمبیر.ث         د) أمبیر.ث/فولت

٤٣) وحدة المحاثة :
/أمبیر          د) تسال.م/أمبیر٢ أ) أمبیر/ویبر                    ب) تسال/م.أمبیر      ج) تسال.م

٤٤) تعتمد المحاثة على :

أ) ن                               ب)                      ج) ت                        د) جمیع ما ذكر صحیح

٤٥) إحدى الكمیات التالیة ال تعتمد على األبعاد الھندسیة :

ب) م                    ج) ح                          د) س د                                                           أ) ق
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٤٦) ملف لولبي مكون من ( ن ) لفة ومحاثتھ ( ح ) إذا زیدت عدد لفاتھ إلى ( ٢ن ) فإن محاثة المحث تصبح : 

 أ) ٤ ح                        ب) ٢ ح                     ج) ٠٫٥ح                   د) ٠٫٢٥ح  

ً ً ٤٧) یبین الشكل المجاور تمثیال بیانیا لتغیر التیار الكھربائي بالنسبة إلى الزمن في دارة تحتوي محثا ،ً

 متوسط القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة الذاتیة المتولدة في الملف بعد وصول التیار الكھربائي 
إلى قیمتھ العظمى بوحدة ( الفولت ) یساوي :

أ) ( صفر)                                                ب) ( ٠٫٢)         

ج) ( ٠٫١ )                                                 د) ( - ٠٫١)  

٤٨) ملف لولبي محاثتھ (٢) ھنري یسري فیھ تیار (٦) أمبیر عدد لفاتھ (٣) لفات ، لذا فإن التدفق المغناطیسي 
على لفتین منھ :  

أ) ٤ ویبر                  ب)     ویبر                  ج) ٢ ویبر                                     د)      ویبر
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٤٩) العالقة البیانیة لمحث ینمو فیھ تیار ومع تغییر قلب المحث ، لذا تكون النفاذیة المغناطیسیة أكبر ما یمكن للمادة : 

أ) ١                                         ب) ٢

ج) ٣                                          د) ٤

٥٠) ملف مربع طول ضلعھ (٢٠) سم ویزداد المجال المغناطیسي بمعدل (٥٠٠) تسال/ث فإن التیار الساري: 

أ) ٣ أمبیر، عكس عقارب الساعة            ب) ٣ أمبیر، مع عقارب الساعة

ج) ١ أمبیر، عكس عقارب الساعة            د) ١ أمبیر، مع عقارب الساعة
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٣) عملیة سقوط ضوء على سطح فلز وتحریر إلكترونات منھ ، تسمى ھذه الظاھرة بـ :

أ) السرعة اإلنسیاقیة               ب) الكھروضوئیة             ج) تكمیة الشحنة                    د) التدفق المغناطیسي  

٤) التیار الناتج من حركة اإللكترونات المنبعثة من المھبط والمتجھ إلى المصعد یسمى بـ :

أ) التیار اإلصطالحي              ب) التیار اإللكتروني          ج) التیار الكھروضوئي           د) التیار الحثي  

٦) أكبر قیمة للتیار الكھروضوئي عند وصول جمیع اإللكترونات المتحرره من المھبط  إلى المصعد ، یسمى بـ : 

أ) تیار اإلشباع                ب) التیار اإللكتروني              ج) التیار اإلصطالحي           د)  التیار الحثي  

٧) أقل فرق جھد كھربائي عكسي  یلزم لجعل التیار الكھروضوئي صفرا ، یمثل :ً

أ) تیار اإلشباع               ب) إقتران الشغل                   ج) تردد العتبة                    د ) جھد القطع   

٨) أقل تردد للضوء یلزم لتحریر اإللكترونات من سطح الفلز ، تمثل : 

أ) تیار اإلشباع               ب) إقتران الشغل                   ج) تردد العتبة                    د) طاقة التأین  

٩) أقل طاقة یمتلكھا فوتون الضوء تلزم لتحریر إلكترون من سطح الفلز من غیر إكسابھ طاقة حركیة ، یمثل :

أ) تیار اإلشباع               ب) إقتران الشغل                   ج) تردد العتبة                    د) طاقة التأین  

٢) فشلت الفیزیاء الكالسیكیة في تفسیر الظاھرة الكھروضوئیة ألنھا تعتبر أن طاقة الموجة الضوئیة تعتمد على :

أ) طول موجة الضوء              ب) التردد                      ج) اإلتساع                          د ) الزمن الدوري

١) النظرة لطبیعة اإلشعاع التي جعلت الفیزیاء الكالسیكیة تواجھ صعوبة في تفسیر الظاھرة الكھرضوئیة :

أ) یتألف اإلشعاع من موجات كھرومغناطیسیة تصدر على شكل سیل مستمر.

ب) تعتمد طاقة الموجة على االتساع

ًج) تتناسب طاقة اإلشعاع مع شدتھ طردیا

د) جمیع ما ذكر صحیح

٥) عند إسقاط إشعاع فوق بنفسجي على كشاف مشحون بشحنة سالبة :

أ) یزداد انفراج الورقتین                             

ب) یقل االنفراج حتى تنطبقان

ج) یقل انفراج الورقتین فقط                      

    د) یقل االنفراج حتى تنطبقان ثم تنفرجان
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١٢) إذا كان جھد القطع لفلز ( ٣ ) فولت فإن ذلك یساوي : 

( e.v  ) أ) إقتران الشغل                                  ب) الطاقة الحركیة لإللكترون بوحدة

                   ج) طاقة الفوتون                                 د ) ال شيء مما ذكر   

١١) العالقة بین شدة الضوء وجھد القطع :

أ) طردیة                             ب) عكسیة                      ج) طردیة ثم عكسیة               د) الیوجد عالقة   

١٠) إذا تضاعفت شدة الضوء الساقط على فلز مع بقاء تردد الضوء ثابت فإن العبارة الصحیحة :

أ) تضاعف قیمة تیار اإلشباع مع بقاء الطاقة الحركیة لإللكترونات ثابتة 

                                 ب) تتضاعف الطاقة الحركیة لإللكترونات المتحررة

ج) تتضاعف قیمة تیار اإلشباع وجھد القطع 

د) تتضاعف قیمة جھد القطع فقط  

١٣) تزداد الطاقة الحركیة لإللكترونات الضوئیة المنبعثة من الخلیة الكھروضوئیة بزیادة :

أ) طول الموجة الساقطة                     ب) إقتران الشغل للمھبط        

   ج) تردد الضوء الساقط                       د) عدد الفوتونات الساقط

١٤) شدة التیار في الخلیة الكھروضوئیة تتأثر بكل من :
أ) شدة الضوء                   ب) نوع مادة الفلز           ج) فرق الجھد بین اللوحین       د) جمیع ما ذكر 

١٥) إذا علمت أن تردد اإلشعاع الساقط أكبر من تردد العتبة للمھبط فإنھ عند زیادة فرق جھد المصدر 

: ( A) فإن قراءة المیكروأمیتر

أ) تزداد فقط                       ب) تزداد ثم تثبت

ج) تقل فقط                         د) تقل ثم تنعدم

١٦) إذا علمت أن تردد اإلشعاع الساقط أكبر من تردد العتبة للمھبط فإنھ عند زیادة فرق جھد المصدر 

: ( A) فإن قراءة المیكروأمیتر

أ) تزداد فقط                       ب) تزداد ثم تثبت

ج) تقل فقط                         د) تقل ثم تنعدم
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١٧) النقطة التي تصل فیھا كل اإللكترونات المحررة من المھبط إلى المصعد :

أ) أ                               ب) ب

ج) ج                             د) د

١٨) في الفقرة (١٧) ، النقطة التي تصل فیھا اإللكترونات المحررة من المھبط إلى المصعد 

بفعل طاقتھا الحركیة فقط :

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

١٩) في الفقرة (١٧) ، النقطة التي ال یصل أي إلكترون عند الى المصعد :

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

٢٠) سقط إشعاعان بنفس التردد على فلزین مختلفین في خلیتین كھرضوئیتین لذا فإن اإلشعاع ذا الشدة األكبر

 والفلز ذا طول موجة العتبة األكبر على الترتیب :  

أ) ١ ، ١                             ب) ١ ، ٢

ج) ٢ ، ٢                             د) ٢ ، ١

٢١) سقط إشعاعان بترددین مختلفین على فلز في خلیة كھرضوئیة لذا فإن اإلشعاع ذا الشدة األكبر 

واإلشعاع ذا طول الموجة األكبر على الترتیب :  

أ) ١ ، ١                             ب) ١ ، ٢

ج) ٢ ، ٢                             د) ٢ ، ١

٢٢) سقط فوتونان على فلزین مختلفین بحیث أن (              ) فإن 

( د١تردد الفوتون األول (ت

د٢أ) ت = ت                           ب) ت > ت د١ د٢ د١

< ت د٢ج) ت < ت                           د) ت د١ د٢ د١

١

٢

التیار الكھروضوئي

فرق الجھد

١

٢

التیار الكھروضوئي

فرق الجھد
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٢٣) قیمة التیار عند غیاب فرق الجھد في خلیة كھرضوئیة حسب العالقة البیانیة، بوحدة میكروأمیتر: 

أ) صفر                                    ب) ١٠٠

ج) ٢٠٠                                    د) ٤٠٠

٢٤) إذا كان أكبر طول موجة فوتون تلزم لنزع إلكترون من فلز 
) م وعند سقوط إشعاع على سطح ذلك الفلز -٧ معین (٦٫٦×١٠

كانت العالقة البیانیة بین التیار وفرق الجھد لذا فإن تردد الفوتون 
الساقط بوحدة ھیرتز :

١٥ أ) ٠٫٣×١٠                            ب) ٠٫٦×١٠          ١٥

١٥ ج) ٠٫٧٣×١٠                          د) ٠٫٢١×١٠ ١٥

٢٥) في الفقرة (٢٤) عند زیادة شدة الضوء ، عند إنقاص تردد العتبة ماذا یحدث لتیار اإلشباع ، 

وفرق جھد القطع على الترتیب : 

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

٢٦) في الفقرة (٢٤) عند زیادة شدة الضوء فقط ، ماذا یحدث لتیار اإلشباع وفرق جھد القطع على الترتیب :

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

٢٧) في الفقرة (٢٤)عند إنقاص طول موجة العتبة للفلز ، ماذا یحدث لتیار اإلشباع ، وفرق جھد القطع على الترتیب :

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

٢٨)  یمكن حساب طول موجة العتبة للفلز في الظاھرة الكھروضوئیة بالعالقة : 

د)ج) ب) أ)    
س س ھـ  

ھـ  

ھـ  
س س 
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 * الرسم البیاني المجاور یمثل العالقة بین التردد والطاقة الحركیة إللكترونات تنبعث من الخلیة الكھروضوئیة ، 

أجب عن الفقرات (٢٩ ، ٣٠)  

٢٩) تشترك جمیع المنحنیات في : 

       أ) المیل                                 ب) اقتران الشغل           

           ج) تردد العتبة                          د) الطاقة الحركیة العظمى 

 ٣٠) عند سقوط ضوء تردده ( ٠٬٧ × ١٠ ) ھیرتز ، إن المعادن التي تبعث إلكترونات بطاقة حركیة ھي : 

        أ)  Na  فقط                        ب)        فقط                     ج)        ،                    د)        فقط                          

٠٬٥ ٠٬٧ ١

١٥

٣١) جھاز اإلنذار من تطبیقات :

أ) ظاھرة الحث الكھرمغناطیسي                    ب) قانون لنز         

 ج) الظاھرة الكھرضوئیة                              د) قانون لورنتز

٣٢) عند سقوط ضوء تردده ( ٥ × ١٠ ) ھیرتز على سطح إقتران الشغل لھ ( ٣ × ١٠ ) جول ، فإن 

الطاقة الحركیة لإللكترونات المنبعثة من سطح الفلز بوحدة ( الجول ) تساوي : 

أ) (  ٨ × ١٠  )                  ب) ( ٣ × ١٠  )               ج) ( ٦ × ١٠  )             د) ( ١٬٥ × ١٠   )

١٤١٩-

٤-١٩-٢٠-٥-

٣٣) إذا كان تردد العتبة لفلز یساوي ( ٠٬٧٥ × ١٠  ) ھیرتز ، فإن طول موجة الضوء التي تسبب إنبعاث 
إلكترونات على سطحھ عند سقوطھا ھو :

أ) (  ٤٢٠ نانومیتر )       ب) ( ٣٠٠ نانومیتر )         ج) ( ٦٠٠ نانومیتر  )          د) ( ٥٠٠ نانومیتر  )

١٥
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٣٤) األطیاف الذریة التي تعطي صفات ممیزة للعنصر ھي : 

       أ) طیف اإلنبعاث الخطي وطیف اإلنبعاث المتصل                 

 ب) طیف اإلمتصاص الخطي وطیف اإلنبعاث المتصل

     ج) طیف اإلنبعاث الخطي وطیف اإلمتصاص الخطي                 

د) طیف اإلنبعاث المتصل وطیف اإلمتصاص المتصل 
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*) اعتماًدا على الشكل أجب عن الفقرات (٣٥، ٣٦ ،٣٧، ٣٨) : 

٣٥) الخطوط التي تنتمي لمتسلسلة براكیت :

أ) (٩) فقط                   ب) (٧ ، ٥ ، ٣)

ج) (٧ ، ٥ ، ٣ ، ٩)          د) (٤) فقط

٣٦) الخط ذو الطول الموجي األقصر في متسلسلة بالمر :

أ) (١)                    ب) (٢)                            ج) (٤)                                   د) (٦)

٣٧) الخط ذو الطول الموجي األكبر في كل المتسلسالت :

أ) (٣)                    ب) (٦)                           ج) (٧)                                   د) (٩)

٣٨) الخط ذو الطول الموجي األقصر في كل المتسلسالت :

أ) (٣)                    ب) (٦)                           ج) (٧)                                   د) (٩)

٣٩) عند ھبوط اإللكترون من أي مستوى إلى المستوى الثالث فإن سلسلة الطیف ھي سلسلة :

٤٠) أكبر طول موجي یمكن الحصول علیھ في سلسلة لیمان إذا إنتقل اإللكترون في ذرة الھیدروجین من المدار :

٤١) إذا كان أقل طول موجي لفوتون إحدى المتسلسالت           م ، فإن الطیف الخطي المنبعث ینتمي إلى متسلسلة : 

             أ) بالمر                          ب) باشن                            ج) براكت                    د) فوند   

١٦ ))

٤٢) إذا انتقل إلكترون من مستوى الطاقة الرابع إلى مستوى اإلستقرار ، فإن الطیف الخطي المنبعث ینتمي إلى متسلسلة  :
       

             أ) لیمان                           ب) باشن                           ج) براكت                     د) فوند   

     أ) لیمان                          ب) باشن                           ج) بالمر                    د) براكت      

     أ) الماالنھایة                      ب) الرابع                         ج) الثالث                    د) الثاني       

ن=١

ن=٢

ن=٣
ن=٤
ن=٥

١ ٢ ٣

٤ ٥ ٦

٧ ٨
٩

٧٩
 ����� ��� ������0788230257

 ������ ����  ������0799369406

٤٣) انتقل الكترون من المدار الخامس إلى المدار األول لذا فإن رقم الخط ونوع الطیف ھما :

أ) الخامس، تحت األحمر                        ب) األول، فوق البنفسجي

ج) الرابع، تحت األحمر                          د) الرابع، فوق البنفسجي

٤٤) الخط ذو الطول الموجي األقصر في كل المتسلسالت :

أ) األول فوند                  ب) األخیر فوند                        ج) األول لیمان              د) األخیر لیمان
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٤٥) الخط ذو الطول الموجي األكبر في كل المتسلسالت :

أ) األول فوند                  ب) األخیر فوند                        ج) األول لیمان              د) األخیر لیمان

أ) لیمان                        ب) بالمر                                ج) باشن                       د) براكیت

(٤٦

٤٧) إذا كان أقصر طول موجة في متسلسلة في طیف ذرة الھیدروجین یساوي (    ) فإن أكبر طول موجي لھا:

٤٨) العالقة بین طاقة المدار ورقم المدار :

أ) طردیة                                          ب) عكسیة

ً ج) أحیانا طردیة وأحیانا عكسیة                د) ال عالقةً

٤٩) العالقة بین طاقة التأین ورقم المدار :

أ) طردیة                                           ب) عكسیة

ً ج) أحیانا طردیة وأحیانا عكسیة                  د) ال عالقةً

٥٠) إلكترون في ذرة الھیدروجین زخمھ الزاوي (     ) لذا یكون نصف قطر المدار الذي یتواجد فیھ :

بأ) ٢ نق                     ب) ٤ نق                 ج) ٨ نق                                  د) ١٦ نق ب ب  ب
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٥١) إلكترون یوجد في المدار الرابع بعث فوتونا طاقتھ (٢٫٥٥)ev لذا سینتقل إلى مدار طاقتھ :ً

ev د) -٢٫٧                               ev ج) ٣٫٤                     ev ب) ٢٫٧                      ev أ) -٣٫٤

٥٢) إلكترون یوجد في المدار األول من ذرة الھیدروجین لذا فإن طاقة الفوتون التي ال یمكن أن یمتصھا :

ev د) ١١                            ev ج) ١٠٫٢                       ev ب) ١٥                     ev أ) ١٣٫٦

٥٣) إلكترون یوجد في المدار الرابع من ذرة الھیدروجین لذا فإن طاقة الفوتون التي ال یمكن أن یبعثھا :

ev د) ٠٫٣١                            ev ج) ٠٫٦٥                   ev ب) ٢٫٥٥                   ev أ) ١٢٫٧٥

٥٤) تكون سرعة اإللكترون أكبر ما یمكن في المدار :

أ) ١                               ب) ٢                             ج) ٣                                      د) الماالنھایة  
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٥٥) إلكترون موجود في مدار رقمھ ( ن ) بعث فوتون مرئي طاقتھ (٢٫٥٥) ev فانتقل إلى المدار (ن) 

لذا فإن (ن ، ن)

أ) (٢ ، ٣)                       ب) (٣ ، ٢)                   ج) (٢ ، ٤)                               د) (٤ ، ٢)

٥٦) إلكترون موجود في مدار رقمھ ( ن ) سقط علیھ فوتون فوق بنفسجي طاقتھ (١٢٫١) ev فانتقل إلى المدار (ن) 

لذا فإن (ن ، ن) على الترتیب :

أ) (٢ ، ١)                     ب) (١ ، ٢)                   ج) (٣ ، ١)                               د) (١ ، ٣)

٥٧) مقدار الطاقة التي یجب تزوید اإللكترون بھا لیتحرر من المستوى الثاني لذرة الھیدروجین مع إكسابھ طاقة حركیة 

مقدارھا (١٣٫٦)e.v تساوي:

evد) ١٦                               ev ج) ١٧                    evب) ٣٫٤                   ev أ) ١٠٫٢
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٥٩) عند نفس السرعة تظھر الطبیعة الجسیمیة أكبر ما یمكن في :

أ) اإللكترون               ب) البروتون                   ج) النیوترون                        د) جسیم ألفا

 : (R ٦٠H) وحدة ثابت ریدبیرغ (

أ) جول                     ب) جول                         ج) م                                   د) م

٦١) أي من اآلتي تكون موجة دي بروي لھ أطول إذا كانت جمیعھا تمتلك نفس الزخم :

     أ) كرة قدم                          ب)  ذرة ھیدروجین               ج) إلكترون            د) جمیعھا لھا نفس الطول      

٦٢) الوحدة ( جول ٠ ثانیة ) ھي وحدة قیاس :

     أ) الزخم الزاوي                  ب)  الزخم الخطي                 ج) ثابت بالنك        د) ( أ ، ج ) معا      ً

٦٣) الوحدة ( جول ٠ ثانیة / م ) ھي وحدة قیاس :

     أ) الزخم الزاوي                  ب)  الزخم الخطي                  ج) ثابت بالنك        د) ( أ ، ج ) معا      ً

١- ١-

٥٨) عند نفس السرعة تظھر الطبیعة الموجیة أكبر ما یمكن في :

أ) اإللكترون                     ب) البروتون                   ج) النیوترون                             د) جسیم ألفا
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١) عدد اإللكترونات في نواة (        )  :  

أ) صفر                   ب)١٣                     ج) ١٤                           د) ٢٧

) وعدد نیوتروناتھا (٤)، لذا فإن نصف قطرھا :              ٢) نواة شحنتھا (+٤

أ) ٨ نق        ب) ٢ نق              ج) ٤ نق                                د) ٦٤ نق

*) (س ، ص) نواتان بحیث أن العدد الكتلي للنواة (س) ثمانیة أمثال العدد الكتلي للنواة (ص) ، 

أجب عن الفقرات (٣، ٤، ٥) : 

٣) نسبة كثافة النواة (س) إلى كثافة النواة (ص) :

أ) ١ : ١                     ب) ٢ : ١                     ج) ٤ : ١                            د) ٨ : ١

٤) نسبة حجم النواة (س) إلى حجم النواة (ص) :

أ) ١ : ١                      ب) ٢ : ١                     ج) ٤ : ١                           د) ٨ : ١

٥) نسبة كتلة النواة (س) إلى كتلة النواة (ص) :

أ) ١ : ١                       ب) ٢ : ١                    ج) ٤ : ١                            د) ٨ : ١

٦) تشترك النظائر في الخصائص التالیة :

أ) نفس الشحنة، نفس الكتلة                             ب) نفس الشحنة، تختلف في الكتلة

ج) تختلف في الشحنة، تختلف في الكتلة               د) تختلف في الشحنة، نفس الكتلة

) م فما عددھا الكتلي :-١٥ ٧) نواة قطرھا (١٢×١٠

أ) ٥                 ب) ١٠                    ج) ١٢٥                          د) ١٠٠٠

٨) واحدة فقط ال تعد من خصائص القوة النوویة : 

         أ) مداھا قصیر                                            

 ب) مقدارھا كبیر      

     ج) یمكن أن تكون قوة تجاذب أو تنافر                 

 د) تؤثر في النیوكلیونات المتجاورة سواء كانت بروتونات أو نیوترونات 

٩) القوى التي تنشأ بین بروتونین متجاورین داخل النواة :

ب) تنافر كھربائي فقطأ) جذب نووي فقط            

   د) تجاذب كھربائي وجذب نوويج) جذب نووي وتنافر كھربائي        

١٠) القوى التي تنشأ بین بروتون ونیوترون متجاورین داخل النواة :

ب) تنافر كھربائي فقطأ) جذب نووي فقط           

 د) تجاذب كھربائي وجذب نوويج) جذب نووي وتنافر كھربائي             
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١١) القوى التي تنشأ بین بروتونین غیر متجاورین داخل النواة :

أ) جذب نووي فقط                                                ب) تنافر كھربائي فقط

ج) جذب نووي وتنافر كھربائي                                   د) تجاذب كھربائي وجذب نووي

١٢) القوى التي تنشأ بین بروتون ونیوترون غیر متجاورین داخل النواة :

أ) جذب نووي فقط                                                ب) تنافر كھربائي فقط

ج) ال یوجد بینھما قوى نوویة أو قوى كھربائیة                د) تجاذب كھربائي وجذب نووي

ُّد نظیرا للعنصر   (        ) : ً ١٣ُ) أحد الرموز اآلتیة یع
76

د)ج)ب)أ) 

33
76

34

77

33

90

35

80

32

ّ  ١٤) النوى ذات العدد الذري ( ٨٣ ) أو أكثر تعّد نوى غیر مستقرة بسبب : 

    أ) صغر حجم النواة وتباعد نیوكلیوناتھا                        ب) صغر حجم النواة وتقارب نیوكلیوناتھا

    ج) كبر حجم النواة وتباعد نیوكلیوناتھا                            د) كبر حجم النواة وتقارب نیوكلیوناتھا  

    ١٥) أحد العناصر اآلتیة غیر مستقرة : 

8د)ج)ب)أ) 

4

١٦) طاقة الربط النوویة ھي تلك الطاقة التي : 

         أ) تلزم لفصل البروتونات فقط من النواة            ب) تلزم لفصل بعض من الینوكلیونات في النواة

ً      ج) تلزم لفصل النیوترونات فقط من النواة            د) تلزم لفصل جمیع مكونات النواة عن بعضھا نھائیا

١٧ًً) ترتیب النوى تنازلیا من حیث األكثر استقرارا :

Y          Z        B      X (ب                  X       Y          Z         B (أ

X      Z       Y       B (د                    B        Z       Y      X (ج
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١٨ً) طاقة الربط النوویة للنواة E والنواة األكثر استقرارا على الترتیب : 

B ،Mev ب) ٢٠                          C ،Mev أ) ٢٠

C ،Mev د) ١٢٨٠                       B ،Mev ج) ١٢٨٠

١٩) في الفقرة (١٨) النواة األكثر قابلیة لالنشطار، والنواة األكثر قابلیة لالندماج ؛ على الترتیب :

B , C (د                              B , E (ج                     C , D (ب                        D , E (أ

٢٠ً) في الفقرة (١٨) الترتیب التنازلي للنوى األكثر استقرارا :

                     E     D      C         B(ب                            B      E      D     C (أ

B         C           D        E (د                              C        D      E      B (ج

٢١) قدرة جسیمات ألفا على النفاذ ضعیفة ألن : 

أ) كتلتھا كبیرة            ب) شحنتھا كبیرة          ج) قدرتھا على التأیین كبیرة               د) جمیع ما ذكر صحیح

٢٤) ناتج التفاعل النووي :  (                                             )

أ) بوزیترون + نیوترینو                      ب) بوزیترون + ضدید النیوترینو

ج) إلكترون + نیوترینو                         د) إلكترون + ضدید النیوترینو

٢٥) ناتج التفاعل النووي :  (                                            )

٢٢) اإلشعاع األكثر قدرة على النفاذ :

٢٣) اإلشعاع األكثر قدرة على التأیین :

٢٦) ما یطرأ على باعثات بیتا الموجبة من حیث العدد الكتلي، والعدد الذري وعدد النیوترونات على الترتیب:

أ) یثبت، یقل بمقدار (١)، یزداد بمقدار(١)                     ب) یثبت، یزداد بمقدار (١)، یقل بمقدار (١)

ج) یزداد بمقدار (١)، یقل بمقدار (١)، یثبت                   د) یقل بمقدار (١)، یثبت، یزداد بمقدار (١)
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٢٧) تمتاز دقائق ألفا بقدرتھا العالیة على تأیین ذرات المادة التي تصطدم بھا ، وذلك بسبب : 

         أ) قدرتھا العالیة على النفاذ                            ب) كبر كتلتھا وكبر شحنتھا 

     ج) كبر كتلتھا وكبر سرعتھا                            د) كبر شحنتھا وكبرسرعتھا

٢٨) افترض باولي أن انبعاث النیوترینو یرافق انبعاث البوزیترون (أو أن انبعاث ضدید النیوترینو 

یرافق انبعاث اإللكترون) حتى یتحقق مبدأ حفظ :  

أ) الزخم والعدد الكتلي                               ب) الزخم والشحنة

ج) الطاقة والشحنة                                      د) الزخم والطاقة

٣٠) یتم تسمیة سالسل التحلل الطبیعي نسبة إلى العنصر : 

         أ) األكثر استقرارا                                     ب) الذي یحتوي على أكبر عدد من البروتونات ً

        ج) األطول عمرا                                        د) الذي یحتوي على أكبر عدد من النیوترونات  ً

٢٩) سلسة اإلضمحالل اإلشعاع الطبیعي التي تبدأ بنواة عنصر (         ) تسمى بـ :  

         أ) الیورانیوم                                           ب) الثوریوم  

        ج) الكربون                                             د) األكتینیوم  

٣١) في الشكل المجاور ، إن عدد دقائق ألفا وعدد دقائق بیتا السالب الناتجة 

عن تحلل نواة (   Rn  ) إلى نواة (  Bi  ) ھو :  

      أ) ٣ ألفا ، ٢ بیتا                                 ب) ٢ ألفا  ، ١ بیتا 

     ج) ٢ ألفا ، ٢ بیتا                                 د ) ١ ألفا ، ١ بیتا   

136

137

135

134

133

132

131
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Z
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٣٥) جسیمات (    ) ، جسیمات (   )  في السلسلة الموجودة في الشكل على الترتیب :

أ) ٤ ، ١                                          ب) ١ ، ٤

ج) ٢ ، ٢                                           د) ٤ ، ٢

Z

N

٣٢) تحلل نواة (        ) إلى نواة (        )، لذا فإن عدد جسیمات ألفا وبیتا على الترتیب :

أ) ٥ ،٣                               ب) ٣ ،٥                            ج) ٧ ، ٥                                 د) ٥ ، ٧

٣٣) تحللت نواة (       ) بحیث تم انبعاث (٥) جسیمات ألفا و(٤) جسیمات بیتا لذا فالعدد الكتلي والعدد الذري 

للنواة الناتجة على الترتیب : 

أ) ٢١٥ ، ٨٦                        ب) ٨٦ ، ٢١٥                 ج) ٢١٥ ، ٧٨                               د) ٧٨ ، ٢١٥

٣٤) تحللت نواة في سلسلة معینة فنتجت نواة عددھا الذري أقل بمقدار (٤) من النواة األساسیة 

وعددھا الكتلي أقل بمقدار (٨) من النواة األساسیة لذا فإن عدد جسیمات ألفا وبیتا على الترتیب : 

أ) ٤ ، ٤                             ب) ٢ ، صفر                     ج) ٤ ، صفر                                 د) ٢ ، ٤
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٣٧)                                                                 ، الجسیم الناتج، والجسیم القذیفة على الترتیب :

أ) بوزیترون، دیتیریوم                          ب) نیوترون، دیتیریوم

ج) بوزیترون، تریتیوم                            د) نیوترون، تریتیوم

٣٦) اإلشعاعات (١) ، (٢) ، (٣) على الترتیب :

أ) إلكترون، غاما، بوزیترون                      ب) إلكترون، إلكترون، غاما

ج) بوزیترون، بوزیترون، غاما                     د) غاما، غاما، إلكترون

٣٨) أفضل قذیفة نوویة :

أ) نیوترون                  ب) دیتیریوم                   ج) إلكترون                        د) بروتون
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Z

N

A

B

C
D

٣٩) النواتان اللتان تمثالن نظیرین لنفس العنصر : 

C , B (ب                                      B, A (أ

D, A (د                                       D, C (ج

٤٠) ینتج عن اإلنشطار النووي لنواة ثقیلة : 

    أ) نواتین متوسطتي الكتلة و یصاحب التفاعل نقص في الكتلة                                    

ب) نواتین متوسطتي الكتلة ویصاحب التفاعل زیادة في الكتلة 

     ج) نواة واحدة متوسطة الكتلة ، ویصاحب التفاعل نقص في الكتلة                         

د) نواة واحدة متوسطة الكتلة ویصاحب التفاعل زیادة في الكتلة 

٤١) الوقود النووي في االنشطار النووي:
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٤٢) التفاعل النووي اآلتي : (                                 ) یسمى اإلندماج النووي تكون كتلة نواة الھیلیوم : 

          أ) أكبر من مجموع كتلتي المواد الداخلة في التفاعل                  ب) أقل من مجموع كتلتي المواد الداخلة في التفاعل  

          ج) مساویا لمجموع كتلتي المواد الداخلة في التفاعل                    د) أقل من كتلة إحدى المواد الداخلة في التفاعل  ً

٤٣) تفاعل اإلندماج النووي اآلتي : (                                )  یحتاج لظروف لكي یحدث وتتمثل في : 

          أ) حرارة ھائلة فقط                                      ب) ضغط ھائل فقط 

          ج) حرارة ھائلة وضغط كبیر                            د) قذف المواد الداخلة في التفاعل بجسیم صغیر الكتلة. 

ً ً ٤٥) یحدث التعرض المباشر لألشعة النوویة أثرا بیولوجیا خطیرا على جسیم اإلنسان ، إن أكثر اإلشعاعاتً

 النوویة خطورة عندما یتعرض لھا اإلنسان من الوسط الخارجي المحیط ھي :   

         أ) ألفا                 ب) غاما                         ج) بیتا الموجب                       د) بیتا السالب 

٤٤) عند اندماج أربعة بروتونات ینتج جسیم ألفا وینتج :

أ) (٢) بوزیترون فقط                                      ب) (٢) إلكترون فقط

ج) (٢) بوزیترون و(٢) نیوترینو                          د) (٢) إلكترون و(٢) ضدید النیوترینو

حسن جبرین
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مع ام�یايت �لجمیع �لتوف�ق والن�اح 

حسن �رب�ن 

مت حبمد هللا

حسن جبرین

hassan jebreen
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