
( 2رقم ) امتحان الدرس االول االستاذ : جهاد الىحيدي

 

0797840239 Page 1 
 

 الهنري هو وحدة لٌاس معامل الحث الذاتً للملفات ووحدنه : (1

 ولت/أمبٌر.ثانٌة                  د(أمبٌر .ثانٌة/فولتب(فولت . ثانٌة/أمبٌر                ج(ف                 أ(فولت.امبٌر/ثانٌة  

 فً موصل اذا :حثٌة كهبائٌة ٌتولد لوة دافعة  (2

 أ(وضع فً مجال مغناطٌسً بشكل مواز له                         ب(تحرك فً اتجاه المجال المغناطٌسً

 فً مجال مغناطٌسً بشكل عمودي ج(تحرك عمودٌا على المجال المغناطٌسً                          د(وضع

فتكون الموة الدافعة  (0.1sخالل زمن لدره ) (100μWb)الى  (400μWbاذا تغٌر التدفك المغناطٌسً الذي ٌجتاز ملفا من ) (3

 الكهربائٌة الحثٌة المتولدة فً الملف تساوي :

 (5kVد()                   (3mVج()                 (3mV-ب()                (3Vأ()

 ٌعمل الحث الذاتً لملف فً الدارة الكهربائٌة على : (4

 اضمحالله وابطاء(اسراع نمو التٌار بأ(اسراع نمو التٌار واسراع اضمحالله                            

 اضمحالله واسراعنمو التٌار  ابطاء(داضمحالله                             وابطاءنمو التٌار  ابطاء(ج

 : (Lطرٌك لف طبمة اخرى من اللفات فوق االولى فان المحاثة ) عن ا زٌد عدد لفات ملف مثلً ما كان علٌهاذ (5

 النصف                  د(ٌزداد اربع مرات الىأ(ال ٌتغٌر                   ب(ٌزداد بمقدار الضعفٌن            ج(ٌقل 

عن طرٌك لف طبمة اخرى من اللفات مجاورة للفاته االولى وعلى امتدادها ومالصمة  اذا زٌد عدد لفات ملف مثلً ما كانت علٌه (6

 :  (Lلها فان معامل الحث الذاتً )

 النصف                  د(ٌزداد اربع مرات الىأ(ال ٌتغٌر                   ب(ٌزداد بمقدار الضعفٌن            ج(ٌقل 

ثم  (5Wb. فاذا علمت ان التدفك المغناطٌسً عبر هذه الورلة ٌساوي ) مجال مغناطٌسً منتظم ٌتجه عمودٌا على سطح ورلة (7

 :تمرٌبا ٌصبح  (Wbحول احد حوافها فان التدفك المغناطٌسً خالل الورلة بوحدة ) (30دارت الورلة بزاوٌة )

 5.8د(                              5ج(                          4.3ب(                       2.5أ(

مت ان مجاال مغناطٌسٌا متنالصا ٌتجه عمودٌا على مستوى الحلمة على شكل حلمة موضوع على مستوى افمً ، فاذا عل سلن (8

 للداخل فسٌكون اتجاه التٌار الكهربائً الحثً المار فً السلن اذا نظرنا من اعلى الحلمة :

 د(اتجاهه ٌعتمد على مقدار المجال       عكس اتجاه عقارب الساعة     ج(     رب الساعة          ب(صفرا      أ(باتجاه عقا

 (T 105×5فً منطمة تبلغ فٌها المركبة الراسٌة للمجال المغناطٌسً االرضً ) (20m/sمركبة تسٌر شماال بسرعة ممدارها ) (9

 تساوي : (2mفان الموة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة المتولدة بٌن طرفً محور اطارٌها المامٌٌن والذي ٌبلغ طولها )

 (V 103×2) (د                      (V 104×20) (ج                    (V 104×2) ب(           أ(صفرا      

فان التدفك المغناطٌسً  (2A)فاذا مر به تٌار كهربائً لدره  (3.5mHلفات معامل حثه الذاتً ) (10ملف لولبً ٌتكون من ) (11

 عبر كل لفة : (mWbبوحدة )

 (0.7د()                             (7ج()                      (70ب()                        (35أ()

 لفة : (20)امل الحث الذاتً لملف مشابه مكون من فان مع (L) لفات هو (5اذا علمت ان معامل الحث الذاتً لملف مكون من ) (11

ب()                (4Lأ()
 

 
()د                    (16Lج()                        (

 

  
)                         

 المحول الذي ٌمل عدد لفاته االبتدائٌة عن عدد لفاته الثانوٌة : (12

 التٌار المتردد                ب(ٌرفع     أ(ٌخفض جهد التٌار المتردد                    

 ج(ٌرفع جهد التٌار المتردد                         د(ٌخفض جهد التٌار المستمر

  : تكون على هٌئةاكن استعمالها ان افضل طرٌمة لنمل الطالة الكهربائٌة عبر مسافات طوٌلة من محطة تولٌدها الى ام (31

 ، وتٌار منخفض محول رافع للجهداسالك ذات مقاومة كبٌرة )رفٌعة( ، أ(

 مرتفع، وتٌار  للجهد خافض( ، محول سمٌكة) صغٌرةاسالك ذات مقاومة (ب

 مرتفع، وتٌار  للجهد خافضاسالك ذات مقاومة كبٌرة )رفٌعة( ، محول (ج

 منخفض، وتٌار  للجهد رافع( ، محول سمٌكة) صغٌرةاسالك ذات مقاومة (د

 ل الحث الذاتً :مافان مع(32A/s-عندما ٌكون معدل تغٌر التٌار ) (8Vالدافعة الكهربائٌة الحثٌة المتولدة فٌه )ملف لولبً الموة  (14

 (0.25H-) (د                   (0.25H)(ج                (256H-) ب(                   (256H)أ(



( 2رقم ) امتحان الدرس االول االستاذ : جهاد الىحيدي

 

0797840239 Page 2 
 

. فاذا كان مستوى  (20mTفً مجال مغناطٌسً منتظم ممداره ) (8cm2لفة ، مساحة كل منها ) (200وضع ملف ٌتكون من ) (15

فان الموة الدافعة الكهربائٌة  (0.1sالملف موازٌا لخطوط المجال المغناطٌسً واصبح بعد ذلن عمودٌا على هذه الخطوط خالل )

 ( هً :mHالحثٌة المتولدة فً الملف بوحدة )

 (3.2-د()                           (3.2ج()                   (32-ب()                  (32أ()

ن للبه حدٌدي معامل فان معامل الحث الذاتً للملف اذا كا (31.4cmوطوله ) (4cmلفة ولطره ) (160ملف لولبً عدد لفاته ) (16

 ( :4T.m/A-10×12النفاذٌة المغناطٌسٌة له )

 المعلومات غٌر كافٌةد(                          (122880)ج(                (       12288 (                       ب()122.88)أ(

فاذا كانت النسبة بٌن  (100Vوٌتصل ملفه االبتدائً بمصدر فرق جهد ) (Rمحول كهربائً ٌتصل ملفه ملفه الثانوي بمماومة ) (17

 : (Rفان فرق الجهد بٌن طرفً المماومة ) (10:1) الى عدد لفات الملف الثانوي االبتدائًعدد لفات الملف 

 (50Vد()                   (1Vج()                      (100Vب()                    (10V)أ(

لفة وصل مع مصدر تٌار متردد ٌولد فرلا  (200لفة وعدد لفات ملفه الثانوي ) (20محول كهربائً عدد لفات ملفه االبتدائً ) (18

 من المحول : لٌمة الموة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة التً ٌمكن الحصول علٌها فان (110Vفً الجهد ممداره )

 (1100Vد()                          (        1.1Vج()                      (          110Vب()                   (         11Vأ()

  لحظت غلق الدارة المرسىمت جانبا، فإن التيار الحثي المتىلد في الحلقت يكىن: (19

 عقاربالساعةليقاومالزيادةفيالتدفقالمغناطيسيمع (أ

 مععقاربالساعةليقاومالنقصانفيالتدفقالمغناطيسي (ب

 عكسعقاربالساعةليقاومالنقصانفيالتدفقالمغناطيسي (ج

 عكسعقاربالساعةليقاومالزيادةفيالتدفقالمغناطيسي (د

. فان  (4Aلفة وللبه هوائً وٌمر به تٌار كهربائً ) (400وعدد لفاته ) (25cm2ومساحة ممطعه ) (10cmملف لولبً طوله ) (21

ممدار التدفك المغناطٌسً الذي ٌمطع مساحة الملف ، وممدار الموة الدافعة الكهربائٌة الحثٌة اذا عكس التٌار اتجاهه خالل 

(0.1s) : على الترتٌب 

 (80μWb , 64μV)(د          (80μWb , 640μV)(ج                  (8μWb , 64μV)(ب     (8μWb , 640μV)أ(
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