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 األساس العلمي الجهاز أو الخاصية

 عزم االزدواج المؤثر على ملف يمر به تيار كهربائي موضوع موازيا لفيض الجلفانومتر 

 مغناطيسي

 ن شدةالتأثير المغنطيسي للتيار الكهربي وعزم االزدواج والتناسب العكسي بي األوميتر

 التيار والمقاومة 

 التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وعزم االزدواج  األميتر

يس ه يقوتوصيل مجزئ للتيار ) مقاومة صغيرة على التوازي( يمر به معظم التيار لجعل

  شدة تيار أكبر

 التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي وعزم االزدواج الفولتميتر

د وتوصيل مضاعف للجهد ) مقاومة كبيرة على التوالي ( لجعله يقيس فرق جه

 اكبر

عزم االزدواج المؤثر على ملف يمر به تيار كهربي موضوع موازيا لفيض  المحرك الكهربي)الموتور(

 مغناطيسي

 يتحرك ملف بحيث يقطع خطوط الفيض المغناطيسيالحث المغناطيسي ) عندما  الدينامو

 تتولد فيه ق د ك مستحثة وتيار كهربي مستحث(

 الحث المتبادل بين ملفين  المحول الكهربي

 التيارات الدوامية أفران الحث

 الحث الذاتي ) الحث الكهرومغناطيسي( مصبح الفلوروسنت 

 التأثير الهروحراري –التأثير الكهروضوئي  أنبوبة أشعة الكاثود

 التأثير الكهروحراري ) االنبعاث األيونى الحراري( الخلية الكهروضوئية

الرؤية الليلية باستخدام األشعة 

 تحت الحمراء 

 تحليل اإلشعاع الحراري

 بقاء اإلشعاع الحراري لشخص في المكان لفترة بعد انصرافه االستشعار عن بعد

استخدام االشعاع الحراري يفي 

 جالل األدلة الجنائية م

 بقاء اإلشعاع الحراري لشخص في المكان لفترة بعد انصرافه

 الخاصية المزدوجة لإللكترون والتحكم في الطول الموجي المصاحب لحركته الميكروسكوب اإللكتروني

 تحليل الضوء عند سقوطه على منشور في وضع النهاية الصغري لالنحراف االسبكتوجراف )المطياف(

ت لذرا تناقص طاقة االلكترونات المعجلة عند اصطدامها باإللكترونات الخارجية (Xاألشعة السينية )أشعة 

 الهدف 

استخدام االشعة السينية في 

 معرفة التركيب البلوري للمواد

 قدراتها على الحيود

استخدام االشعة السينية في 

الكشف عن كسور العظام 

 والكشف عن جودة المصنوعات

 األشعة السينية على النفاذ بدرجات متفاوتة خالل األجسامقدرة 

 االنبعاث المستحث والوصول إلي حالة االسكان المعكوس والتضخيم  عمل الليزر )الفعل الليزري(

 االنبعاث التلقائي  مصابيح االضاءة العادية 

 والتضخيماالنبعاث المستحث والوصول إلي حالة االسكان المعكوس  مصابيح الليزر

الهولوجرافيا ) التصوير ثالثي 

 األبعاد(

 ي تتركة التأشعة الليزر واألشعة المرجعية ) التداخل بين األشعة المرجعية واالشع

 الجسم المضاء وتكوين الشفرات(

 1و  0االلكترونيات الرقمية والجبر الثنائي و الكود  عمل الكمبيوتر 

من  قميةرتبني فكرة عملها على أساس الجبر الثنائي لاللكترونيات الرقمية وهي عناصر  البوابات المنطقية 

 يار دوائر الكترونية يمكنها القيام بعمليات منطقية مثل العكس والتوافق واالخت

درجة التوصيل الكهربي للسليكون تزداد بتطعيمه بنسبة ضئيلة من الزرنيخ أو  اشباه الموصالت غير النقية

األنتيمون أو الفوسفور تنشر ذراته بين ذات السليكون وعندئذ تصبح بلورة سالبة أو 

 الفكرة العلمية )األساس العلمي(
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بتطعيمه بنسبة ضئيلة من الجاليوم أو البورون أو االلومنيوم تنشر ذراته بين ذرات 

  السليكون وعندئذ تصبح بلورة موجبة

أشباه الموصالت تتميز بحساسيتها للعوامل المحيطة مثل الضوء والحرارة  النبائط االلكترونية كمحسات

 والضغط والتلوث الذري والتلوث الكيميائي لذا تستخدم لقياس هذه العوامل 

 الترانزستور كمفتاح
 كبير إذا كان الدخل كبير يكون الخرج ضغير وإذا كان الدخل صغير يكون الخرج

تكون وكبير  CIويكون  BIحيث : إذا كان فرق الجهد على القاعدة موجب يمر تيار 

صغير  )توصيل( وإذا كان فرق الجهد على القاعدة سالب أو onالدائرة في حالة 

)  offلة وتكون الدائرة في حا CI 0 =ينقطع تيار القاعدة وال يمر تيار أي يكون 

 عدم توصيل(

 

 

 

 فةـــــــــالوظي لقاعدةأو الخاصية أواالجهاز 

 تحدد اتجاه المجال الناتج عن مرور تيار كهربائي في سلك مستقيم  قاعدة أمبير لليد اليمنى 

 تحدد اتجاه المجال الناتج عن مرور تيار كهربي في ملف دائري  قاعدة البريمة اليمنى

 ي ازدواج اللي مضاد للعزم المغناطيستوليد  -2وصالت للتيار      -1 زوج الملفات في الجلفانومتر

 إرجاع الملف و المؤشر لوضع الصفر بعد انقطاع التيار   -3  

المقاومة المتغيرة )الريوستات( في 

 األوميتر 

صى إكمال المقاومة الالزمة لمعايرة األوميتر لجعل المؤشر ينحرف ألق

 جية ج المقاومة قبل توصيل أي مقاومة خارقيمة له للتيار و بداية تدري

 تدريج و بداية تدريج المقاومة قبلتجعل مؤشر الجهاز ينحرف القصي  وميتر المقاومة العيارية في األ

 توصيل أي مقاومة خارجية 

ضوع تحدد اتجاه القوة المؤثرة على )حركة( سلك مستقيم يمر به تيار مو قاعدة فلمنج لليد اليسرى 

 لى مجال مغناطيسي منتظم )في الموتور(عموديا ع

ور في الحيز الذي يديعمل على زيادة و تركيز خطوط الفيض المغناطيسي  قلب الحديد المطاوع في الجلفانومتر

 فيه الملف لكبر نفاذيته المغناطيسية 

 يجعل مقاومة الجهاز ككل صغيرة جداً ليقيس شدة تيار اكبر و إنقاص مجزيء التيار 

 حساسية األميتر 

 دائرةكبيرة جدا بحيث ال يسحب تيار يذكر من اليجعل مقاومة الجهاز ككل  المقاومة المضاعفه للجهد

 الرئيسية فيقيس فرق جهد اكبر 

 قياس مقاومة مجهولة بطريقة مباشرة  األوميتر 

ض في سلك مستقيم يقطع عموديا خطوط الفيالمستحث  التيار تحدد اتجاه لليد اليمنى  قاعدة فلمنج

 المغناطيسي و كذلك تعيين اتجاه التيار المستحث في ملف الدينامو 

ند عالحلزونية و تحديد قطبية الملف  تحديد اتجاه المستحث في الملفات قاعدة لنز 

 توليد ق د ك مستحثه به 

إلى األسطوانة المعدنية المشقوقة 

 نصفين معزولين في الدينامو 

يهما المتردد ، حيث يتبادل نصفي االسطوانة وضعتعمل على تقويم التيار 

 ه التجاالفرشتي الكربون ليكون التيار في الدائرة الخارجية موحد بالنسبة 

عدة من الملفات بينها زوايا استخدام 

و تقسيم  صغيرة متساوية في الدينامو

االسطوانة لعدد من األجزاء ضعف 

 عدد الملفات

ابت ثتعمل على تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر أي موحد االتجاه 

 : في كل لحظة يكون أحد الملفات موازيا لخطوط السببالشدة تقريبا 

 الفيض و به ق د ك نهاية عظمى و يكون جزءا االسطوانة المتصالن به

 مالمسين للفرشتين فدائما يخرج للدائرة الخارجية ق د ك عظمى 

االسطوانة المعدنية المشقوقة إلى 

 نصفين معزولين في المحرك 

نصفا  السبب :ي اتجاه واحد تجعل ملف المحرك يستمر في الدوران ف

بالنسبة لفرشتي الجرافيت كل نصف دورة االسطوانة يستبدال وضعهما 

صفي نفيتغير اتجاه التيار في الملف مما يجعل اتجاه االزدواج واحد في 

 الدورة للملف فيدور في اتجاه واحد

 تجعل المحرك ال يعمل أي ال يدور الملف  الحلقتان المعدنيتان في المحرك 

: اذكر وظيفة لكل من  
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 والسبب : كل حلقة معدنية مالمسة لنفس الفرشاة من الجرافيت دائما 

ر يتغيفبالتالي يكون اتجاه التيار في الملف واحد في نصفي الدورة للملف 

 اتجاه االزدواج كل نصف دورة و يتذبذب الملف و بالتالي ال يدور 

 تستخدم في صهر المعادن و تعتمد على التيارات الدرامية  افران الحث 

 يار كهربية و توليد التيعمل على تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة  الدينامو 

 الحصول على تيارموحد االتجاه ثابت الشدة تقريبا دينامو التيار المقوم

جرس األجهزة الكهربية كالرفع أو خفض ق د ك المترددة لتشغيل كثير من  المحول الكهربي 

 الكهربي 

المحوالت الرافعة للجهد عند محطات 

 التوليد الكهربي 

بر ار عترفع فرق الجهد التردد عبر االسالك الناقلة و بذلك تقل شدة التي

 األسالك فتقل الطاقة المفقودة عبر االسالك 

يل ركية( لتشغ)حقة ميكانيكية على تحويل الطاقة الكهربية إلى طايعمل  الموتور 

  اآلالت الكهربية

 جية لخاريعتبرا قطبا الدينامو يخرج من خاللهما التيار المستحث للدائرة ا فرشتا الكربون في الدينامو 

عد الب تعمل على إعادة المعلومات المفقودة و التي تعبر عن فرق المسير و االشعة المرجعية 

الثالث )تتداخل مع األشعة التي تترك الجسم المضاء على اللوح 

 الفوتوجرافي مكونة هدب تسمى شفرات تحمل جميع المعلومات( 

في المجاالت الكهربية و المغناطيسية 

 أنبوبة الكاثود 

 ة حتى تمسح الشاشة نقطة بنقطة حتى تكتملتوجيه الحزمة اإللكتورني

 الصورة 

 شارة الكهربية المرسلة لتحكم في شدة تيار اإللكترونات اإلا الشبكة في أنبوبة اشعة الكاثود

المدفع اإللكتروني في أنبوبة أشعة 

 الكاثود 

تسخن فتيلته بإسقاط الضوء عليه و تكون  الكاثود : -1يتكون من : 

 مصدر اإللكترونات 

ية يحمل بجهد موجب يجذب اإللكترونات و يكسبها طاقة حرك اإلنود : -2

 عالية 

 ت( رونايتم تسخين الفتيلة فيسخن الكاثود فتنطلق اإللكترونات )مصدر اإللكت الكاثود في أي جهاز 

هد يكسب اإللكترونات طاقة حركية عالية ليزيد من سرعتها حيث يحمل بج األنود في أي جهاز 

 كهربي موجب عالي 

 التصوير ثالثي األبعاد )المجسم(  الهولوجرافي 

 الرادار  الموجات الميكرومترية 

 االستشعار عن بعد لتصوير األرض و معرفة خيراتها  -1 األشعة تحت الحمراء 

 ظالم الؤية في المجاالت العسكرية و الر -2

 مجال األدلة الجنائية  -3

 الحصول على طيف نفي  المطياف )االسبكترومتر(

 توليد األشعة السينية  أنبوبة كولدج

 من الحرارة الشديدة الناتجة أي التبريد التخلص  الريش المعدنية في أنبوبة كولدج

ن يكسب اإللكترونات المنبعثة من الكاثود طاقة حركية عالية ليزيد م كولدجفرق الجهد العالي في أنبوبة 

 سرعتها لتصطدم بذرات الهدف و إنتاج األشعة السينية المتصلة 

 في عمل شاشات الكمبيوتر و التلفزيون  C R Tأنبوبة اشعة الكاثود 

.. حمولتخدم في شاحن المتقويم التيار المتردد تقويماً نصف موجباً .. تس الوصلة الثنائية )الدايود(

 كمفتاح 

 كمكبر .. كمفتاح في الدوائر اإللكترونية الترانزستور 

 

 

 التطبيقــــــــات الخاصيــــــــــــة

 أذكر تطبيقا لكل مما يأتي :
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. .الجلفانومتر ذو الملف المتحرك .. األميتر .. الفولتميتر  التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي

 األوميتر 

 فرن الحث الذي يستخدم في صهر المعادن  التيارات الدوامية 

 المحول الكهربي الذي يستخدم في رفع أو خفض القود الدافعة الحث المتبادل

 الكهربية المترددة 

 إضاءة مصباح الفلورسنت  الحث الذاتي

  قبالرسال .. دائرة الرنين لإلستالدائرة المهتزة في دوائر اإل المتردد التيار

 األميتر الحراري التأثير الحراري للتيار الكهربي

 أنبوبة أشعة الكاثود  اإلنبعاث األيوني الحراري

 التأثير الكهروضوني ظاهرة كومتون

في مجال الطب كعالج شبكية العين عالج قصر النظر  -1 الليزر

 التشخيص و العالج بواسطة المناظير 

 مجال االتصاالت  -3مجال التصوير ثالثي البعاد     -2

 أعمال المساحة  -5المجاالت العسكرية               -4

 ستخدم في دراسة التركيب البلوري للمواد ت -1 األشعة السينية 

تستخدم في الكشف عن العيوب التركيبية في المواد  -2

 المستخدمة في الصناعات المعدنية 

تستخدم في التشخيصات الطبية مثل تصوير العظام لتحديد  -3

 الكسور أو الشروخ 

 تحديد التركيب البلوري للمواد  حيود األشعة السينية 

 البوابات المنطقية و الكمبيوتر  الجبر الثنائي 

 

 

 

 العوامــــــــــل  الخاصيــــــــة 

∝ 𝑅طول الموصل : تتناسب المقاومة طردياً مع طوله  -1 مقاومة موصل  𝐿 

مساحة مقطع الموصل : تتناسب المقاومة تناسباً عكسياً مع  -2

∝ 𝑅مساحة مقطع الموصل   
𝑙

𝐴
 

     نوع مادة الموصل : تتوقف مقاومة الموصل على نوع مادته -3

 𝑃𝑒 = 𝑅
𝐴

𝐿
          𝑅 =  𝑃𝑒

𝑙

𝐴
  ٌ  ٌ  ٌ 

القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار 

 عمودي على مجال مغناطيسي 
∝ 𝐹كثافة الفيض المغناطيسي  -1 𝐵 

𝐹شدة التيار المار بالسلك  -2 ∝ 𝑙 

∝ 𝐹طول السلك  -3 𝐿 

𝐹العالقة التي يحسب منها القوة  = 𝐵𝐼𝐿 

sinلو ما قالش عمودي ضيف  𝜃  إوعى تنسى 

 عزم ثنائي القطب لملف 
|الشكل الهندسي للملف )مساحة الملف(  -1

𝑚𝑑
→ | 𝐼 𝐴𝑁 

 شدة التيار المار بالملف  -2 -2

 عدد لفات الملف  -3 -3

 

كثافة الفيض المغناطيسي حول سلك 

 مستقيم 

طرديا مع : تتناسب كثافة الفيض تناسباً  Iشدة التيار  -1

 𝐵 𝑎 𝐼شدة التيار المار في السلك 

: تتناسب كثافة الفيض تناسباً عكسياً مع بعد dالمسافة  -2

𝐵النقطة عن السلك  ∝
1

𝑑
 

 ما هي العوامل التي يتوقف عليها كل من 
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𝐵 =  
𝜇𝐼

2𝜋𝑑
 

عند  Bكثافة الفيض المغناطيسي 

 مركز ملف دائري

 B a Nعدد لفات الملف الدائري  -1

 B a Iشدة التيار المار في الملف الدائري :  -2

∝ 𝐵نصف قطر الملف الدائري :  -3
𝑙

𝑟
 

𝐵 =  
𝜇𝑁1

2𝑟
 

ياً مع : تتناسب كثافة الفيض تناسباً طرد Iشدة التيار المار -1 كثافة الفيض في ملف لولبي 

  B  a  Iشدة التيار 

 n  :B a nعدد اللفات في وحدة األطوال من الملف -2

B  a  I   n                            

𝐵 =  𝜇  𝑛  𝐼  
4𝜋النفاذية المغناطيسية الوسط و هي للهواء  μحيث  ×
 متر  0وبر / أمبير  10−7

𝐵تكتب العالقة السابقة أحياناً على الصورة اآلتية و تكتب  =

 𝜇
𝑁𝐼

𝐿
 

𝜏كثافة الفيض المغناطيسي -1 عزم االزدواج المؤثر على الملف  ∝ 𝐵 

𝜏شدة التيار المار في الملف  -2 ∝ 𝐼 

𝜏مساحة مقطع الملف  -3 ∝ 𝐴 

𝜏عدد لفات الملف -4 ∝ 𝑁 

على مستوى الملف و خطوط جيب الزاوية بين العمودي -5

𝜏الفيض المغناطيسي  ∝ 𝑆𝑖𝑛𝜃 

τ = 𝐵𝐼𝐴𝑁  𝑆𝑖𝑛 𝜃 

اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على 

 سلك مستقيم يمر به تيار 

 اتجاه المجال المغناطيسي  -2اتجاه التيار في السلك   -1

طع كثافةا لفيض المغناطيسي أو )الفيض المغناطيس الذي يق -1 ق د ك المستحثة في ملف 

 الموصل عمودياً(

و أسرعة الحركة النسبية )حركة الملف بالنسبة للمغناطيس  -2

 حركة المغناطيس بالنسبة للملف( 

 عدد لفات الملف  -3

 المسافة الفاصلة بين الملفين  -1 امل الحث المتبادل مع

 حجم الملف و عدد لفاته  -2

 وجود قلب من الحديد  -3

 طول الملف  -2الشكل الهندسي للملف    -1 معامل الحث الذاتي 

 مساحة مقطع الملف  -4عدد لفات الملف      -3

 النفاذية المغناطيسية لقلب الملف -5

اتجاه التيار المستحث في سلك مستقيم 

 يقطع خطوط الفيض 

 اتجاه حركة السلك بالنسبة للمجال -1

اتجاه المجال المغناطيسي )اتجاه خطوط الفيض  -2

 المغناطيسي(

القوة الدافعة الكهربي المستحثة في 

 سلك مستقيم 

 سرعة الحركة النسبية بين السلك و المجال المغناطيسي -1

 يض المغناطيسي المؤثر كثافة الف -2

 طول السلك الذي يقطع خطوط الفيض المغناطيسي -4

لملف طردياً مع ( : تتناسب المفاعله الحثية Fتردد التيار) -1 المفاعلية الحثية لملف 

𝑋𝐿التردد  ∝ 𝑓 

ية ( : تتناسب المفاعله الحثLمعامل الحث الذاتي للملف ) -2

 للملف طردياً مع معامل الحث الذاتي له 
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( : تتناسب المكفاعله السعوية للمكثف عكسياً Fتردد التيار )-1 المفاعله السعوية لمكثف 

𝑋𝑐مع التردد   ∝  
1

𝐹
 

( : تتناسب المفاعله السعوية للمكثف عكسياً Cسعة المكثف ) -2

𝑋𝑐مع سعة المكثف   ∝  
1

𝐶
 

تردد التيار في الدائرة المهتزة أو 

 دائرة الرنين

 سعة المكثف -2للملف   معامل الحث الذاتي -1

الطول الموجي للطيف الخطي المميز 

 Xألشعة 

 العدد الذري للعنصر      نوع مادة الهدف 

 واةنفرق الطاقة بين طاقتي المستويين الداخليين القريبين من 

 ذرة الهدف 

الطول الموجي للطيف المتصل ألشعة 

X 

 فرق الجهد بين األنود و الكاثود

 درجة الحرارة بالكلفن الطول الموجي إلشعاع جسم 

 تردد الفوتون      الطول الموجي للفوتون  طاقة الفوتون 

الطاقة الحركية لإللكترونيات في 

 التأثير الكهروضوئي 

 طاقة الفوتون الساقط    تردد الفوتون الساقط 

 دالة الشغل لمادة الهدف )التردد الحرج(

 نوع مادة الهدف     التردد الحرج  وبة كولدجدالة الشغل لهدف بأنب

الطول الموجي المصاحب لحركة 

 اإللكترون

 سرعة اإللركترون    كمية حركة اإللكترون

الطول الموجي المصاحب لحركة 

 جسيم 

 كتلة الجسيم     سرعة الجسيم     كمية حركة الجسيم 

  𝑙∅الفوتونات علي السطحتردد الفوتونات      معدل سقوط  قدرة الفوتونات 

𝑃𝑤 = ℎ 𝑣 ∅𝑙 

 𝑙∅تردد الفوتونات معدل سقوط الفوتونات علي السطح قوة تأثير الفوتونات على السطح 

F = 2 
ℎ𝑣

𝐶
 ∅𝑙 

 2E = m Cكتلة المادة المتحولة  الطاقة الناتجة من تحول مادة 

 تركيز الشوائب الخماسية المضافة  nالتوصيلية الكهربية لبلورة 

 تركيز الشوائب الثالثية المضافة Pالتوصيلية الكهربية لبلورة 

 

 
 

 تنعدم عندما الخاصية أو الكمية الفيزيائية م

 الجهد )الشغل( المفقود من بطارية 1
 دامانعفي حالة عدم مرور تيار اي الدائرة المفتوحة )أو 

 2 المقاومة الداخلية للعمود(
الفرق بين القوة الدافعة الكهربية 

 لعمود و فرق الجهد بين قطبيه

3 
كثافة الفيض لسلكين متوازيين يمر 

 بهما تيار

ر عندما يكون التياران في اتجاهين متضادين و شدة تيا

 األول = شدة تيار الثاني

4 

كثافة الفيض في منتصف المسافة بين 

سلكين مستقيمين متوازيين يمر بهما 

 تيار

 =ول عندما يكون التياران في اتجاه واحد و شدة تيار األ

 شدة تيار الثاني

5 
بين سلكين مستقيمين كثافة الفيض 

 متوازيين يمر بهما تيار
 عندما يكون التياران في اتجاه واحد

6 

القوة المغناطيسية على سلك مستقيم 

مجال  يمر به تيار موضوع داخل

 مغناطيسي

 عندما يكون السلك موازياً لخطوط الفيض حيث

𝜃 = 0    𝐹 = 𝐵𝐼𝐿 𝑆𝑖𝑛 0 = 0 

 متى تكون القيم اآلتية مساوية للصفر )تنعدم( )أو تقترب من الصفر(
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7 
كثافة الفيض في محور )مركز( 

 مشترك لملفين يمر بهما تيار

إذا كان التياران بهما في اتجاهين متضادين بحيث 

اه تتساوى كثافتي الفيض لكل منهما و يتضادان في االتج

 فتكون المحصلة صفر

8 
عزم االزدواج في ملف يمر به تيار 

 عندما يكون مستوى الملف عمودي على المجال حيث موضوع داخل مجال مغناطيسي

𝜃 = 0    𝜏 = 𝐵𝐼𝐴𝑁 𝑆𝑖𝑛 0 = 0 
9 

عزم االزدواج في ملف الموتور 

 )المحرك(

 كثافة الفيض في محور ملف حلزوني 10

مزدوجاً فيكون المجال عندما يكون الملف ملفوفاً 

الناشيء عن التيار في الفرع األول عكسه في الفرع 

 الثاني فيالشي كل منهما اآلخر

 الحث الذاتي لملف 11

عندما يكون الملف ملفوفا لفا مزدوجاً فيكون الحث 

الناشيء عن التيار في الفرع األول عكسه في الفرع 

 الثاني فيالشي كل منهما اآلخر فينعدم الحث 

12 
لتيار المستحث في سلك ق د ك أوا

 مستقيم يتحرك في مجال مغناطيسي

 عندما يتحرك السلك موازياً لخطوط الفيض حيث 

𝜃 = 0    𝑒𝑚𝑓 = 𝐵𝑙𝑣 𝑆𝑖𝑛 0 = 0 

13 

ق د ك أوا لتيار المستحث في سلك 

في مجال عمودياً مستقيم يتحرك 

 مغناطيسي

عندما تكون دائرة السلك مفتوحة حيث شرط مرور تيار 

 مسار مغلق 

14 

ق د ك في ملف الدينامو )ملف 

مستطيل( أثناء دورانه داخل مجال 

 مغناطيسي

 عندما يكون مستوى الملف عمودي على المجال حيث 

𝜃 = 0    𝑒𝑚𝑓 = 𝑁𝐵𝐴𝜔 𝑆𝑖𝑛 0 = 0 

15 
الفاقد في الجهد عبر الخطوط الناقلة 

 الكهربيةللطاقة 

 تقتربعند استخدام موصالت فائقة ذات درجات حرارة 

 من صفر كلفن 

16 
القوة الدافعة الكهربية في ملف 

 حلزوني داخل مجال مغناطيسي
 في حالة عدم تغير الفيض المغناطيسي )ثبات المجال(

17 
Emf  العكسية في ملف حث يتصل

 ببطارية

ن انوعند وصول شدة التيار للقيمة الثابتة التي يحددها ق

 أوم 

18 

زاوية الطور في دائرة تيار متردد بها 

مقاومة أومية و ملف حث و مكثف 

RLC 

وية لسعأذا كانت المفاعلة الحثية للملف مساوية للمفاعله ا

 للمكثف أي : المعاوفه تساوي المقاومة األومية فقط 

 لحظة وصول التيار لقيمته العظمى  المتردد في ملف حثمعدل نمو التيار  19

 شدة التيار بملف يتصل بمصدر متردد 20
ظة المتردد كبير جداً أو : لحعندما يكون تردد التيار 

 غلق دائرة الملف 

21 
 شدة التيار في الملف االبتدائي للمحول

 رغم اتصاله بالمصدر الكهربي

ي فعندما تكون دائرة الملف الثانوي مفتوحة حيث يتولد 

الملف االبتدائي ق د ك مستحثة مترددة مع ق د ك 

 للمصدر فينعدم التيار به 

ً  كتلة الفوتون 22  عندما يكون ساكنا

23 

طاقة حركة الكترون متحرر من 

سطح معدني بتاثير سقوط الضوء 

 عليه

عندما تكون طاقة الضوء الساقط على المعدن مساوية 

رج لدالة الشغل أي أن تردد الضوء الساقط = التردد الح

 للمعدن 

24 

شدة التيار الكهروضوئي رغم رغم 

 زيادة شدة الضوء الساقط على المعدن
من  عندما تكون طاقة الضوء الساقط على المعدن أقل

التردد من دالة الشغل اي أن تردد الضوء الساقط أقل 

 الحرج للمعدن
عدد اإللكترونات المنبعثة من سطح 

 معدني يسقط عليه ضوء

25 
 شدة اإلشعاع في منحنى بالنك

 عند األطوال الموجية الكبيرة جداً أو القصيرة جداً 
 عدد الفوتونات في منحنى بالنك

26 
منبعثان من فرق الطور بين فوتونان 

 ذرة مثارة
 في االنبعاث المستحث
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 إذا كان الضوء ليزر نظراً لشدتها  زاوية اإلنفراج بين اشعة ضوئية 27

 إذا كان كل المدخالت صفر  ORجهد الخرج في دائرة ترانزستور  28

29 
ترانزستور جهد الخرج في دائرة 

AND 
 إذا كان أحد المدخالت أو كالهما صفر 

30 
جهد الخرج في دائرة ترانزستور 

NOT 
 1إذا كان المدخل 

 

 

 

 عظمى عندما الخاصية أو الكمية الفيزيائية م

 فرق الجهد بين قطبي بطارية  1
في الدائرة المفتوحة )عدم مرور تيار( أو إنعدام 

 المقاومة الداخلية للبطارية

2 
القوة المغناطيسية على سلك يمر به 

 تيار موضوع داخل مجال مغناطيسي 

 عندما يكون السلك عمودياً على خطوط الفيض حيث 

𝛉 = 𝟗𝟎    𝑭 = 𝑩𝑰𝒍  𝑺𝒊𝒏 𝟗𝟎 = 𝑩𝑰𝒍 

3 
emf  العكسية في ملف حث يتصل

 ببطارية 

متساوية مع ق د  emfلحظة غلق الدائرة حيث تتكون 

 ك للمصدر 

4 
االزدواج في ملف يمر به تيار م عز

 عندما يكون مستوى الملف موازياً للمجال حيث  موضوع داخل مجال مغناطيسي

𝛉 = 𝟗𝟎    𝝉 = 𝑩𝑳𝑨𝑵  𝑺𝒊𝒏 𝟗𝟎 = 𝑩𝑰𝑨𝑵 
5 

عزم االزدواج في ملف الموتور 

 )المحرك(

6 

ق د ك في ملف الدينامو )ملف 

مستطيل( أثناء دورانه داخل مجال 

 مغناطيسي 

 عندما يكون مستوى الملف موازياً للمجال حيث 

𝛉 = 𝟗𝟎    𝒆𝒎𝒇 = 𝑵𝑩𝑨𝝎  𝑺𝒊𝒏 𝟗𝟎
= 𝑵𝑩𝑨𝝎 

7 
تردد فوتون صادر من ذرة 

 الهيروجين المثارة 

في مجموعة ليمان عندما تعود الذرة من ماال نهاية 

 للمستوى األول

8 
الطول الموجي لفوتون صادر من 

 ذرة الهيدروجين المثارة 

في مجموعة فوند عندما تعود الذرة من المستوى 

 السادس للمستوى الخامس 

9 
جهد الخرج في دائرة ترانزستور 

AND 
 1مدخالت لإذا كان كل ا

10 
 جهد الخرج في دائرة ترانزستور

OR 
 1إذا كان أحد المدخالت أو جميعها 

11 
جهد الخرج في دائرة ترانزستور 

NOT 
  0ذا كان جهد الدخل إ

 

 
 

 ـروطالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـةالجهــــــــــــاز أو الخاصيـــــــ

 تساوي عزم ازدواج اللي مع عزم ازدواج المحرك  االتزان في الجلفانومتر

 تولد تيارات دوامية 
متغير و ليكن وجود قالب معدني مصمت في مجال مغناطيسي 

 ناتج عن تيار متردد

 تساوي المفاعلة الحثية للملف مع المفاعله السعوية للمكثف الحصول على دائرة رنين أو مهتزة 

الحصول على تيار مستحث في 

 ملف 

 حدوث تغير في الفيض الذي يقطع الملف فيتولد في الملف ق د

ث لمستحك مستحثة و ان تكون الدائرة مغلقة ليمر بها التيار ا

 المتولد

 الكهروضوئياالنبعاث 
سقوط فوتون على سطح معدنى بتردد أكبر من التردد الحرج و 

 طاقته أكبر من دالة الشغل للسطح 

 االنبعاث المستحث
 سقوط فوتون على ذرة مثارة قبل انتهاء فترة إثارتها  -3

 ا طاقة الفوتون الساقط = طاقة الفوتون المسبب إلثارته -4

 متى تكون القيم اآلتية نهاية عظمى
 

 ما هي شروط كل من : 
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 انبعاث إلكترونات من سطح معدني 
اقة أن يكون تردد الضوء الساقط أكبر من التردد الحرج أي أن ط

 الضوء الساقط أكبر من دالة الشغل 

 رؤية تفاصيل تركيب جسم دقيق 
أن يكون الطول الموجي للموجات الساقطة على الجسم أصغر 

 من تفاصيل الجسم 

الحصول على الطيف الخطي المميز 

 ما )األشعة السينية ( لعنصر

أن يصطدم إلكترون بأحد إلكترونات مادة الهدف القريبة من 

 النواة 

 لكي تصدر الذرة إشعاعاً مستحثاً 
 ( على ذرة مثارة بالفعل1E – 2hv = Eأن يسقط فوتون طاقته )

2E  قبل انتهاء فترة العمر له 

 اإلسكان المعكوس 
 احتواء الذرة على مستوى شبه مستقر يتميز بطول فترة العمر

 تتراكم فيه الذرات المثارة 

 الفعل الليزري
إلى حالة اإلسكان أن تصل ذرات أو جزيئات الوسط الفعال 

 المعكوس لحدوث االنبعاث المستحث 

 الحصول على صورة مجسمة 
 تتركاستخدام أشعة ليزر لها نفس الطول الموجي لألشعة التي 

 الجسم المضاء تتداخل معا على اللوح الفوتوغرافي 

اشباه الموصالت التي تصنع منها 

 النبائط لتستخدم كمحسات

حساسة للعوامل الطبيعية مثل الضوء الحرارة و الضغط و 

 التلوث الذري و الكيميائي 

 (1يكون جهد الدخل )جهد القاعدة موجب كبير( ) Onدائرة ترانزستور في حالة 

 (0يكون جهد الدخل )جهد القاعدة سالب صغير( ) Offدائرة ترانزستور في حالة 

 مرور تيار في وصلة ثنائية 
بالقطب  nتكون في حالة التوصيل األمامي فتوصل البلورة 

 بالموجب  pالسالب و البلورة 

 تكون في حالة التوصيل العكسي  عدم مرور تيار في وصلة ثنائية 

 

 

 

 توصيل المقاومات على التوالي  -علل 

 للحصول على مقاومة مكافئة أكبر من أكبر مقاومة من المقاومات المتصلة 

 توصيل المقاومات على التوازي  –علل 

 للحصول على مقاومة مكافئة أقل من أقل مقاومة من المقاومات المتصلة 

 ال توصل األجهزة المنزلية على التوالي  –علل 

 ا تيار بهعف شدة الاألجهزة على التوالي يجعل المقاومة الكلية للشبكة الكهربية كبيرة مما يضتوصيل  -1ألن : 

 عند توصيل الجهزة على التوالي ، فإن عندما يتلف أحد األجهزة ، ينقطع التيار عن باقي األجهزة  -2

 توصل األجهزة المنزلية على التوازي  –علل 

 لتيار اوق مرور توصيل األجهزة على التوازي يجعل المقاومة الكلية للشبكة الكهربية صغيرة فال يع -1ألن : 

 زة إذا تلف أحد األجهزة ، ال ينقطع التيار عن باقي األجهعند التوصيل على التوازي ، فإن  -2

 له  الدافعة الكهربيةإذا فتحت دائرة منبع كهربي فإن فرق الجهد بين قطبيه يساوي القوة  –علل 

التيار  فعندما تكون شدة V + I r BV = ألن في هذه الحالة ال يحدث سحب تيار كهربي في دائرته ،حيث 

 V BV =فيصبح  I r صفر ينعدم الحد 

 كلما زاد طول السلك زادت مقاومته  –علل 

 الطول يمثل توصيالً على التوالي للمقاومات ألن زيادة 

 موصل خاصية فيزيائية مميزة لها التوصيلية الكهربية لمادة  –علل 
 ف من مادةتختل ألن لكل مادة مقاومة نوعية خاصة بها عند ثبوت درجة الحرارة ،فال تختلف للمادة الواحدة ، بينما

 ادة . ة للمآلخرى و حيث أن التوصيلية الكهربية مقلوب المقاومة النوعية فإن التوصيلية الكهربية خاصية مميز

 تقل مقاومة موصل عند زيادة مساحة مقطعه  –علل 

 زيادة مساحة المقطع يمثل توصيال على التوازي للمقاومات فتقل الكلية آلن 

 المقاومة النوعية لمادة موصل خاصية فيزيائية مميزة لها  –علل 

 نم بينما تختلف ،ألن لكل مادة مقاومة نوعية خاصة بها عند ثبوت درجة الحرارة ، فال تختلف للمادة الواحدة 

 مادة ألخرى 

 علل لما يأتي 
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 شغل لنقل الشحنات الكهربية من نقطة ألخرى  البد من بذل –علل 

 لوجود فرق في الجهد بين النقطتين فيلزم بذل شغل لنقل الشحنات الكهربية بينهما 

 تسمح بعض المواد بتوصيل التيار الكهربي ، بينما البعض اآلخر عازل للكهربية  –علل 

ال فعازلة ، اد الأما المو، بنتقال الكهربية رنات الحرة تسمحألن المواد الموصلة تحتوي على وفرة من اإللكتو

 على هذا اإللكترونات الحرة ، فال تسمح بانتقال الكهربية . تحتوي 

 إذا احترق مصباح من مصابيح المنزل فإن المصابيح األخرى تظل مضيئة  –علل 

 ألن المصابيح في المنزل متصلة على التوازي 

 العام  المنصهر المستخدمة في المنازل تزداد شدة التيار المار فيعند زيادة قدرة األجهزة الكهربية  –علل 

رة الكهربية طردياً و لذلك مع ثبوت فرق الجهد تتنسب القد   P = V Iألن القدرة الكهربية تتعين من العالقة : 

 مع شدة التيار 

تخدم نما تسفي الدوائر الكهربية المتصلة على التوازى تستخدم أسالك سميكة عند طرفي البطارية بي–علل 

 اسالك أقل سمكاً عند طرفي كل مقاومة في الدائرة 

ن عند ر ما يمكة أكبألن توصيل المقاومات على التوازي يجعل المقاومة الكلية تقل ىفتكون شدة التيار في الدائر

 ة . لى حدالتيار )أي عند قطبي البطارية( بينما تقل قيمتها عند المرور في كل مقاومة ع مدخل و مخرج

 يفضل النحاس لعمل اسالك التوصيل الكهربي  –علل 

 لصغر مقاومته النوعية و كبر توصيليته الكهربية 

 يزداد فرق الجهد بين قطبي بطاري عند زيادة مقاومة دائرتها )المقاومة الخارجية(  –علل 

ث لتشغيل حياعند  ألن كلما زادت المقاومة الخارجية للدائرة قلت شدة التيار فيقل مقدار الشغل المفقود منها

 فيزداد فرق الجهد بين قطبي البطارية  V + Ir BV =يقل الجهد المفقود تبعا للعالقة 

 الفولت = جول / كولوم  –علل 

𝑽كولوم ىبين نقطتين أي أن :  1ألن فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل كمية كهربية  =  
𝑾

𝑸
وبالتالي فإن  

𝑽𝒐𝒍𝒕 =  
𝑱

𝑪
 

 يقل فرق الجهد بين قطبي العمود عن القوة الدافعة الكهربية له عند غلق الدائرة  –علل 

𝑽ألن فرق الجهد بين قطبي البطارية يتعين من العالقة  = 𝑽𝑩 − 𝐈 𝐫   فعند غلق الدائرة يحدث فقد في الجهد

 BV عن  V( فيقلIrنتيجة فقد جزء من الشغل المبذول بسبب المقاومة الداخلية للعمود مقداره )

 يتساوى فرق الجهد بين قطبي العمود مع قوته الدافعة في الدائرة المفتوحة  –علل 

𝑽ألن فرق الجهد بين قطبي البطارية يتعين من العالقة  = 𝑽𝑩 − 𝐈 𝐫  فعند فتح الدائرة يكون الفقد في الجهد

 BV= V( فيكون Ir = 0صفر )

 مضاعفة نصف قطر سلك من النحاس يؤدي إلى نقصان مقاومته الكهربية إلى الربع  –علل 

 ألن المقاومة الكهربية لموصل تتناسب عكسياً مع مربع نصف قطره

 𝑹 =  𝑷𝒆  
𝑳

𝑨
=  𝑷𝒆  

𝑳

𝝅𝒓𝟐
 و على ذلك فإن  

𝑹𝟏

𝑹𝟐
= 

𝒓𝟐
𝟐

𝒓𝟏
𝟐 =  

(𝟐𝒓𝟏)𝟐

𝒓𝟏
𝟐  =  

𝟒 𝒓  𝟏 
𝟐

𝒓𝟏
𝟐 = 

𝟒

𝟏
           ∴  𝑹𝟐 =

𝟏

𝟒 
  R1 

ل على شك إذا ُجعل سلك على شكل متوازي مستطيالت تختلف مقاومة األضالع و إذا ُجعل نفس السلك –علل 

 مكعب تتساوى مقاومة األضالع 

ختالف الت الألن المقاومة تتناسب طردياً مع طول السلك ، لذلك تختلف مقاومة الضالع في متوازي المستطي

 ه ، بينما تتساوى مقاومة األضالع في المكعب لتساوي أطوال أضالعه . أطوال أضالع

 معامل التوصيل الكهربي للنحاس الكبير  –علل 

، ية النوع صغيرة ، و حيث أن معامل التوصيل الكهربي هو مقلوب المقاومةألن المقاومة النوعية للنحاس 

 فإن معامل التوصيل الكهربي للنحاس كبير 

 علل للحصول على مقاومة صغيرة من مجموعة مقاومات كبيرة نوصل المجموعة على التوازي 

 تقل المقاومة المكافئة لعدة مقاومات عند توصيلها على التوازي  –علل 
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∝ 𝑹ألن التوصيل على التوازي يمثل زيادة في مساحة المقطع ، و حيث أن 
𝟏

𝑨
فتقل المقاومة المكافئة ، و  

 كذلك تُحسب المقاومة الكلية من العالقة :

  
𝟏

𝑹 
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐
+

𝟏

𝑹𝟑
 فتكون المقاومة الكلية أصغر من أصغر مقاومة      ⋯+

ة في دائر المسحوبة من مصدر كهربي إذا وصلت مقاومة على التوازي مع مقاومة أخرىتزداد القدرة  –علل 

 المصدر 

ة على فعند توصيل مقاوم I B= V WP ألن القدرة الكهربية المسحوبة من المصدر تتعين من العالقة : 

 فتزداد القدرة المسحوبة . التوازى مع أخرى تقل المقاومة الكلية فتزداد شدة التيار 

 

 تزداد كفاءة البطارية كلما قلت مقاومته الداخلية  –علل 

ود هد المفققل الجيالشغل المفقود منها عند التشغيل حيث ألن كلما قلت المقاومة الداخلية للبطارية قل مقدار 

 فتزيد كفاءة البطارية  Ir – BV = Vتبعا للعالقة اآلتية 

 د محورهإذا مر تيار كهربي في كل من ملف دائري و سلك مستقيم موضوع داخل الملف و على امتدا –علل 

 ك لن يتأثر بقوة مغناطيسية فإن السل

سلك لن مر تيار كهربي في كل من ملف حلزوني و سلك مستقيم منطبق على محور الملف فإن الإذا  –علل 

  يتأثر بقوة مغناطيسية

ألن اتجاه التيار في السلك المستقيم يكون موازيا لخطوط الفيض المغناطيسي الناشيء عن مرور التيار في 

𝛉الحلزوني أي أن الملف  = 𝑭و لذلك فإن  𝟎 = 𝑩 𝑰 𝑳 𝐬𝐢𝐧 𝟎 = 𝟎  

 علل ال ينحرف ملف مستطيل الشكل يحمل تيارا كهربيا موضوع عموديا على مجال مغناطيسي 

 كهربي موضوع في مجال مغناطيسي علل قد ال يدور ملف يمر به تيار 

 علل قد ال يتولد عزم ازدواج على ملف يمر به تيار موضوع في فيض مغناطيسي 

𝛉ألن المجال يكون عمودي على مستوى الملف و تكون  =  فتكون 𝟎

  𝐒𝐢𝐧 𝛉 = 𝐒𝐢𝐧 𝟎 = فيكون عزم االزدواج المؤثر يساوي صفر ، حيث تكون القوتان المؤثرتان على  𝟎

 جانبي الملف متساويتان في المقدار و متضادتان في االتجاه 

ن ع ساق متزداد كثافة الفيض المغناطيسي عند محور ملف حلزوني )لولبي( يمر به تيار كهربي بوض –علل 

 الحديد بداخله 

 يز الفيضلى تركللحديد أكبر من معامل النفاذية للهواء ، فيعمل الحديد عناطيسية ألن معامل النفاذية المغ

 المغناطيسي 

 يوصل مع الجلفانومتر ذي الملف المتحرك مقاومه كبيرة على التوالي  –علل 

في فرق  دث تغيراال يحلجعل مقاومة الفولتميتر عالية فال يسحب الفولتميتر تيارا|ً كبيراً من الدائرة األصلية ف

 الجهد المراد قياسه 

 في الجلفانومتر ذي الملف المتحرك تستخدم اقطاب مغناطيسية مقعرة  –علل 

ار مما يجعل كثافة الفيض المغناطيسي لجعل خطوط الفيض المغناطيسي بين القطبين على هيئة انصاف أقط

 ثابتة في الحيز الذي يتحرك فيه الملف فيجعل انحراف المؤشر متناسب مع شدة التيار في الملف 

 اقسام تدريج األوميتر غير متساوية  –علل 

هولة المج ألن شدة التيار تتناسب عكسيا مع حاصل جمع ثالث مقاومات إحداهم فقط متغيرة و هي المقاومة

 المراد قياسها 
  ي منتظميتحرك السلك المستقيم عندما يمر به تيار كهربي مستمر عندما يوضع عمودي على مجال مغناطيس –علل 

 غناطكيسيل المألنه يتولد عن مرور التيار في السلك مجال مغناطيسي يكون في منطقة ما في نفس اتجاه المجا

جاهين ن في اتلمجاالالمؤثر ، فتزداد كثافة الفيض ، بينما في المنطقة المقابلة للمنطقة السابقة يكون اتجاه ا

 ثافة كبر كثافة إلى المنطقة األقل كمتضادين فتقل كثافة الفيض ، و يتحرك السلك من المنطقة األ

  حساس(علل يرتكز ملف الجلفانومتر على حوامل من العقيق )ما دور حوامل العقيق في الجلفانومتر ال

 لمنع االحتكاك الذي يعوق حركة الملف عند مرور التيار الكهربي فيه 

 يوجد داخل الملف للجلفانومتر اسطوانة من الحديد المطاوع  –علل 
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 عالية و لحديدعلى تركيز و تكثيف الفيض المغناطيسي داخل الملف ألن معامل النفاذية المغناطيسية ل لتعمل

 المغناطيسي في اتجاه انصاف األقطار لكي تساعد على أن تكون خطوط الفيض 

 وجود زوج من الملفات الزنبركية في الجلفانومتر ذو الملف المتحرك  –علل 

 إمرار التيار و خروجه في ملف الجلفانومتر  -1لتعمل علي : 

 توليد ازدواج يقاوم االزدواج الناشيء عن مرور التيار الكهربي في الملف  -2 

 إرجاع المؤشر إلى صفر التدريج عند انقطاع التيار  -3

 توصل مقاومة عيارية في األوميتر  –علل 

 تدريج على أقصى شدة للتيار الذي يتحمله الجلفانومتر أي صفرلمعايرة الجهاز أي ضبط مؤشر الجهاز 

 األوميتر 

جزيء توصل مقاومة صغيرة على التوازي مع ملف الجلفانومتر ذو الملف المتحرك )ما وظيفة( م –علل 

 التيار في

ر في األميت لإدخا مجزيء التيار يجعل مقاومة األميتر ككل صغيرة جدا ال تتغير شدة التيار المراد قياسه بعد 

 الدائرة على التوالي 

 يوصل األميتر في الدائرة على التوالي  –علل 

 حتى يمر فيه نفس التيار المار في الدائرة الكهربية فيقيس شدة التيار في الدائرة كلها 

 صغر مقاومة الميتر  –علل 

دة تيار ى يقيس شو حت حتى ال تتغير شدة التيار المار في الدائرة الكهربية بعد إدخال األميتر فيها على التوالي

 كبيرة 

 تدريج الميتر منتظم  –علل 

 Iطردياً مع شدة التيار تتناسب  𝛉ألن زاوية انحراف الملف 

 كبر مقاومة الفولتميتر  –علل 

وب هد المطلق الجحتى ال يسحب الفولتميتر تيارا كبيرا من الدائرة األصلية و بالتالي ال يحدث تغيراً في فر

 قياسه و حتى يقيس فرق جهد كبير 

 بية علل صول الفولتميتر على التوازي مع الجزء المطلوب قياس فرق الجهد عليه في الدائرة الكهر

 تر مساوياً لفرق الجهد المراد قياسه حتى يكون فرق الجهد بين طرفي الفولتمي

 علل تدريج األوميتر عكس تدريج األميتر 

 التيار تتناسب عكسياً مع المقاومة فمع زيادة المقاومة تقل شدة التيار ألن شدة 

 يجب أن تكون القوة الدافعة الكهربية للعمود المتصل باألوميتر ثابتة  –علل 

ً و معلوما  تناسب ائرة تحيث أن عمله يقوم على أساس أن شدة التيار المار بالدحتى يظل فرق الجهد ثابتا

يتر يرة األما معاعكسياً مع مقاومة الدائرة فقط مما يلزم ثبوت العوامل األخرى و هي ق د ك للعمود ، فيمكنن

 ميتر ألراءة اقمباشرة ، فمع زيادة المقاومة تقل شدة التيار المار بالدائرة و تقل ليعطي قيمة المقاومة 

 علل ال يصلح الجلفانومتر لقياس تيار متردد 

الجلفانومتر بني على أساس التأثيرات المغناطيسية للتيار الكهربي عند ثبوت شدة و اتجاه التيار  -1ألن : 

بينما التيار المتردد متغير الشدة و االتجاه ، حيث يتغير اتجاهه عدة مرات في الثانية الواحدة  (𝑰  𝒂  𝜽)حيث 

 و نتيجة القصور الذاتي يتذبذب الؤشر عند صفر التدريج ، 

 القصور الذاتي للمؤشر يمنعه من سرعة متابعة تردد التيار فال ينحرف المؤشر  -2

 علل يمر تيار كهربي في ملف و ال يوجد بداخله مجال مغناطيس 

 تمر بي مسعلل ال تمغنط ساق من الحديد إذا لف حوله سلك معدني معزول ملفوف مزدودجا يمر به تيار كهر

 علل قد ال تمغنط ساق من الحديد ملفوف حولها ملف يمر به تيار كهربي 

ً حيث يكون اتجاه التيار في نصف عدد اللفات عكس اتجاه ً لفا مزدوجا لنصف اه في ألن الملف يكون ملفوفا

 خر فيتكون مجاالن مغناطيسيان في المقدار متضادان في االتجاه يالشي كل منهما اآلخر اآل

اء طيس أثنيتناقص عزم االزدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربي معلق بين قطبي مغنا –علل 

 دورانه ابتداءا من الوضع الذي يكون فيه مستواه موازيا للمجال المغناطيسي 
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من الوضع الموازي للفيض يقل البعد العمودي بين القوتين الناتج منهما ازدواج فيتناقص ن الملف ألنه بدورا

عزم االزدواج ، و كذلك تقل الزاوية بين العمودي على مستوى الملف و خطوط الفيض تدريجياً مع الدوران و 

𝛕حيث أن  ∝ 𝑺𝒊𝒏 𝜽  فيقل عزم االزدواج 

 مستقيمين متوازيين يمر بهما تيار كهربي علل تنافر سلكين 

ين بلفيض األن المجاالن الناشئان حول السلكين يكونا بين السلكين في اتجاه واحد فتكون محصلة كثافة 

ثافة كر لألقل ض أكبالسلكين أكبر منها خارج السلكين فيتحرك السلكان للخارج من المنطقة التي فيها كثافة الفي

 فيض . 

 لكين مستقيمين متوازين يمر بهما تيار كهربي تجاذب س –علل 

 لفيض بيناثافة ألن المجاالن الناشئان حول السلكين يكونا بين السلكين في اتجاهين متضادين فتكون محصلة ك

ثافة لألقل ك أكبر السلكين أقل منها خارج السلكين فيتحرك السلكان للداخل من المنطقة التي فيها كثافة الفيض

 فيض 

 ينصح ببناء المساكن بعيد عن مناطق الجهد )الضغط( الكهربي العالي  –علل 

يسية مغناط الكهربي مجاالتنسان و على البيئة حيث ينشأ عن التيار ألن الضغط العالي يؤثر علي صحة اإل

 تزداد شدتها قرب المحطات الكهربية 

 علل ملفات المقاومة القياسية ملفلوفة لفا مزدوجا 

يتولد فخر ، لتالفي الحث الذاتي ، حيث يكون اتجاه التيار في نصف عدد اللفات عكس اتجاهه في النصف اال

 مجاالنم مغناطيسيان متساويان في المقدار متضادان في االتجاه يالشي كال منهما االخر . 

 قدج ال تتولد ق د ك مستحثة في ملف لحظة مرور أو قطع التيار عنه  –علل 

في نصف  لتيارالمكون منه الملف يكون ملفوفا لفا مزدوجا فيه الحث الذاتي ، حيث يكون اتجاه ا ألن السلك

ن في تضادامعدد اللفات عكس اتجاهه في النصف االخر ، فيتولد مجاالن مغناطيسيان متساويان في المقدار 

 االتجاه يالشي كل منهما االخر 

 يتحرك في داخل مجال مغناطيسي علل قد ال تتولد ق د ك مستحثة في سلك مستقيم 

𝛉ألن السلك يكون موازيا لخطوط الفيض المغناطيسي فال يقطع خطوط الفيض أي أن  = 𝒆𝒎𝒇فتكون  𝟎 =
𝑩𝑳𝒗 𝑺𝒊𝒏 𝟎 = 𝟎  

 يستفاد من التيارات الدوامية في صهر المعادن  –علل 

 ت حراريةاثيراتألن عند مرور التيار المتردد في ملف حول قطع معدنية مصمتة يتولد عدة تيارات دوامية لها 

 يستفاد منها في أفران الحث لصهر المعادن 

 تزداد ق د ك المستحثة المتولدة في ملف إذا كان قلبه مصنوعا من الحديد المطاوع –علل

لذاتي االحث  ة الوسط المغناطيسية ، وهو للحديد عالي جدا فيزيدنفاذيألن الحث الذاتي يتوقف على معامل 

 بوجود قلب من الحديد داخل الملف 

 ها عن بعض يصنع قلب المحول الكهربي من عدة صفائح رقيقة من الحديد المطاوع السيليكوني معزولة –علل 

تحريك  دة فيلسهولة حركة جزيئاته المغناطيسية و كبر مقاومته النوعية فيحد من الطاقة الكهربية المفقو

 يمكن الحد من التيارات الدوامية . جزيئاته المغناطيسية ، و على ذلك 

 علل ق د ك المستحثة المتولدة بالحث الذاتي في الملف أكبر منها في سلك مستقيم 

مجاورةو لفة الفي ملف لولبي نجد أن خطوط الفيض المتزايدة حول إحدى اللفات تخترق الألن عند نمو التيار 

، فإن  لتوالياق د ك مستحثة عكسية و هكذا في كل اللفات ، و حيث أن اللفات متصلة على لها و يتولد فيها 

 القوة الدافعة المستحثة العكسية المحصلة تزداد عن تلك المتولدة في سلك مستقيم 

 علل ينمو التيار الكهربي في سلك مستقيم أسرع من نموه في ملف ذو قلب حديدي 
ألن في حالة السلك المستقيم تتولد ق د ك عكسية صغيرة تؤول للصفر ، بينما في حالة الملف تتولد ق د ك عكسية 

 الحديدي فإن القلب  في حالة الملف ذو القلبكبيرة نتيجة الحث الذاتي تقاوم نمو التيار األصلي ، أما 

 ر أكبر ر بقدالحديدي يجمع خطوط الفيض و يقويها فتتولد ق د ك عكسية أكبر من الحالتين السابقتين تقاوم التيا

 بطء انقطاع التيار في دائرة تحتوى على ملف حث لحظة فتح الدائرة  –علل 

طردية  ستحثةلد في الملف ق د ك مالن معدل تغير الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور التيار فيه يقل فتتو

 طء لتعويض النقص في الفيض ينتج عنها تيار مستحث طردي في نفس اتجاه التيار االصلي فينقطع بب
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عدم في ما ال ينة ، كعلل ال يصل التيار إلى قيمته الثابتة التي يحددها قانون أوم في نفس لحظة إمراره في دائر

 نفس اللحظة التي يقطع فيها 

 ألن : تتولد ق د ك مستحثة بالحث الذاتي تكون : 

القيمة )عظمى عكسية : لحظة توصيل التيار فتقاوم توصيل التيار فتقاوم سرعة وصول التيار إلى النهاية ال -1

 الثابتة( ألنها عكس اتجاه التيار األصلي 

 صلي طردية : لحظة قطع التيار فتقاوم سرعة إنعدام التيار في نفس اتجاه التيار األ -2

 دورة  2/1دورة = متوسط ق د ك المتولدة خالل  4/1علل متوسط ق د ك في ملف دينامو خالل 

مني للتغير دورة يقابله تضاعف الزمن الحادث فيه فيكون المعدل الز 2/1ألن تضاعف التغير في الفيض في 

 في الفيض كما هو 

 كهربية مكان قطع دائرة تحتوي على ملف حث علل حدوث شرارة 

تحدث فتتولد ق د ك مستحثة طردية لقطع التيار ينتج عنها تيار مستحث طردي يسري بينم طرفي السلك 

 شرارة كهربية بسبب كبر مقاومة الهواء للكهربية 

 علل يفقد جزء من الطاقة في المحول عند انتقالها من الملف االبتدائي إلى الملف الثانوي 

  يوجد محول مثالي علل ال  % 100علل ال يوجد محول كفاءته 

 ألنه يحدث فقد في الطاقة الكهربية لألسباب االتية : 

متها مقاو جزء من الطاقة الكهربية يتحول إلى طاقة حرارية في السالك ، و للحد منها تستخدم أسالك -1

 النوعية صغيرة )أسالك نحاسية غليظة( 

و للحد  مية ،دي بسبب التيارات الدواجزء من الطاقة الكهربية يتحول إلى طاقة حرارية في القلب الحدي -2

 ى لنوعيمنها يصنع القلب الحديدي من شرائح معزولة من الحديد المطاوع السليكوني ، لكبر مقاومته ا

لقلب سية لجزء من الطاقة الكهربية يتحول إلى طاقة ميكانيكية تستنفذ في تحريك الجزيئات المغناطي -3

  حديد المطاوع ، لسهولة حركة جزيئاته المغناطيسيةمن المحول الالحديدى ،و للحد منها يصنع 

توى كون مسالمتولدة في ملف الدينامو نهاية عظمى عندما يثة ون القوة الدافعة الكهربية المستحعلل تك

 الملف موازيا للمجال 

𝜽ألن الزاوية بين العمودي على الملف و خطوط الفيض  =  و بذلك فإن  𝟗𝟎°

𝜺 = 𝐍 𝑨 𝑩 𝒘 𝐬𝐢𝐧 𝟗𝟎 = 𝑵  𝑩  𝑨 𝒘 =  𝜺𝒎𝒂𝒙   أي نهاية عظمي 

وانة ة عن اسطعبار علل االسطوانة المعدنية التي يتصل بها طرفا الملف في الدينامو لتوليد تيار موحد االتجاه

 مشقوقة إلى نصفين معزولين تماماً عن بعضهما 

 ة عة المعدنية المصمتلتالفي حدوث التيارات الدوامية ، حيث تحدث التيارات الدوامية في القط

 علل المحول الرافع للجهد خافض لشدة التيار 

𝑽𝒑 𝑰𝒑 𝒕الطاقة الكهربية المستنفذة في الملف االبتدائي = الطاقة الكهربية المستنفذة في الملف الثانوي  =

 𝑽𝒔 𝑰𝒔 𝒕  

𝑽𝒑 𝑰𝒑أي أن قدرة الدخل = قدرة الخرج   =  𝑽𝒔 𝑰𝒔                 

𝑽𝒔
𝑽𝒑
 =  

𝑰𝒑

𝑰𝒔
 

ً مع شدة التيار المار به ، فيرفع  نخفض تلجهد اأي أن فرق الجهد بين طرفي الملف الثانوي يتناسب عكسيا

 شدة التيار 

 علل تصنع ملفات المحول الكهربي من اسالك نحاس 

حرارة  ى شكللصغر المقاومة النوعية للنحاس فتكون المقاومة للملفات صغيرة ، و تقل الطاقة المفقودة عل

 فيها 

علل يستخدم محول رافع للجهد عند محطة توليد الكهربية و يستخدم محول خافض عند مناطق توزيع الطاقة 

 الكهربية عند محطة توليد الكهربية 

 وفضة جدا ة منخيتم رفع الجهد إلى قيمة عالية تبلغ مئات اآلالف من الفولتات حتى تقل شدة التيار إلى قيم

( شدة التيار I) حيث R 2I بذلك يقل الفقد في الطاقة الكهربية عبر اسالك النقل ، حيث أن الفقد في الطاقة = 

 ( مقاومة أسالك النقل ، Rالكهربي في السالك ، )
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ف ىا لمل: حيث يكون فرق الجهد علخدم محول خافض للجهد عند مناطق توزيع الطاقة الكهربية بينما يست

 لمنازل وفولت ، وهو جهد التشغيل لمصابيح اإلضاءة ، و كثير من األجهزة الكهربية في ا 220الثانوي 

 المصانع 

 علل يصنع القلب الحديدي في المحول من شرائح معزولة من الحديد المطاوع السليكوني 

ديد يسية للحمغناطلكبر المقاومة النوعية له فيحد من التيارات الدوامية باإلضافة إلى أن معامل النفاذية ال

 عالية فيعمل على تركيز الفيض المغناطيسي 

لوضع امروره بالوضع الرأسي رغم أن عزم االزدواج في هذا علل يستمر ملف الموتور في الدوران عند 

 يساوي صفر 

 بسبب القصور الذاتي للملف اثناء دورانه من الوضع الفقي و بعد عبوره الوضع الرأسي 

 علل ال يعمل المحول الكهربي بالتيار المستمر 

طع قي مما يلزم أن ائي و الثانوي ،ألن عمل المحول الكهربي يعمل على اساس الحث المتبادل بين الملفين االبتد

 الملف الثانوي فيض كتغير القيمة و التيار المستمر تيار ثابت الشدة . 

 علل يصنع القلب الحديدي في المحول من الحديد المطاوع 

تحريك  دة فيلسهولة حركة جزيئاته المغناطيسية و كبر مقاومته النوعية فيحد من الطاقة الكهربية المفقو

 المغناطيسية و كذلك الحد من التيارات الدوامية جزئياته 

 الشدة  ها متغيرر عليعلل ال تتولد التيارات الدوامية في الكتل المعدنية إال إذا كان المجال المغناطيسي المؤث

 ة المعدني لقطعةألن التيارات الدوامية تيارات مستحثة تنتج فقط من تغير عدد خطوط الفيض التي تخترق على ا

لقلب املف ذو انعدام التيار المستحث في السلك المستقيم أسرع منه في ملف قلبه هوائي و انعدام ال –علل 

 الهوائي أسرع منه في ملف ملفوف حول قلب من الحديد المطاوع 

ر مستحث د تياألن في الملف تتولد ق د ك مستحثة طردية في كل لفة من الملف تزداد بزيادة عدد اللفات تول

 وستقيم ، ك المس اتجاه التيار الصلي فيستغرق انعدام التيار في الملف وقتاً اطول منه في السلطردي في نف

 اد ق د كفتزد في الملف ذو القلب الحديدي يزداد الحث الذاتي لكبر النفاذية المغناطيسية للحديد المطاوع

 المستحثة المتولدة بالملف و يزداد زمن انعدام التيار 

 القوة الدافعة المستحثة الطردية أكبر دائماً من القوة الدافعة المستحثة العكسية  –علل 

 ألن معدل أنهيار التيار أكبر من معدل نمو التيار دائماً 

 تتولد ق د ك مستحثة بين طرفي سلك يقطع عموديا فيض مغناطيسي  –علل 

سلك إلى الفي السلك المتحرك فتندفع من أحد طر ألن الفيض المغناطيسي يؤثر على اإللكترونات الحرة لذرات

 الطرف األخر أي ينشأ فرق الجهد بين طرفي السلك فتتولد 

 ق د ك مستحثة بين طرفيه 

 علل للتيارات الدوامية فوائد و اضرار 

يارات هي ت وألن المجال المغناطيسي المتغير حول الكتلة المعدنية لقلب الملف يولد تيارات دوامية بها 

 نادفوائد في أفران الحث لصهر المعتحثة لها تأثيرات حرارية لها فوائد وأضرار مثل : )أ( المس

 طاقة حرارية حدي صور فقد الطاقة الكهربية في شكل بر إعت)ب( الضرر: ت

ألجزاء د من امشقوقة إلى عدد من األجزاء إلى عدعلل يتصل أطراف ملفات الدينامو بأسطوانة معدنية مجوفة 

 يساوي ضعف عدد الملفات 

ن دائما فرشتيلنحصل على ق د ك عظمى في كل لحظة و تيار موحد االتجاه ثابت الشدة تقريبا ، حيث تالمس ال

 جزئي االسطوانة المتصلتين بالملف الموازى للفيض المغناطيسي 

 علل الطاقة المستنفذة عند مرور تيار كهربي متردد في مقاومة أومية ال يساوي صفر 
ي مجموع تساو ألن الطاقة الكهربية المستنفذة على شكل حرارة خالل الدورة الكاملة نتيجة حركة الشحنة الكهربية

 تيار مع مربع شدة الالمستنفذة تتناسب الطاقة المستنفذة خالل نصفي الدورة ، حيث أن الطاقة الكهربية 

 علل تنتقل القدرة الكهربية من محطة توليد الكهرباء إلى المستهلك تحت فرق جهد مرتفع و تيار ضعيف 

ألنه يستخدم عند محطات توليد الكهرباء محوالت رافعة للجهد حتى تقل شدة التيار إلة قيمة منخفضة جدا و 

( شدة التيار Iحيث ) 𝑰𝟐 𝑹في القدرة = بذلك يقل الفقد في الطاقة الكهربية عبر أسالك النقل ، حيث أن الفقد 

 ( مقاومة اسالك النقل Rالكهربي في األسالك ، )

 14 متردد در الل المحول إذا كانت دائرة ملفه الثانوي مفتوحة رغم اتصال ملفه االبتدائي بالمصل ال يعمعل
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 الن الحث الذاتي للملفاالبتدائي يعمل على توليد قوة دافعة كهربية مستحثة قدرها 

   𝑽𝒑 =  −𝑵𝒑  
∆∅

∆𝒕
 تتزن مع القوة الدافعة للمصدر فال يمر تيار كهربي به  

 علل يعمل المحول عند غلق دائرة ملفه الثانوي فقط 

لملف اتولد في وي فيألن الفيض المغناطيسي الناتج عند مرور التيار في الملف االبتدائي يقطع لفات الملف الثان

ثانوي لف الالثانوي ق د ك مستحثة بالحث المتبادل ، يتولد عن هذا التيار المستحث مجال مغناطيسي بالم

ذاتي به حث اللفات الملف االبتدائي فيتولد في الملف االبتدائي تيار مستحث ضد التيار المست تقطع خطوطه

 فيقضي عليه و يمر تيار المصدر 
  = صفر علل يستمر ملف الموتور في الدوران عند مروره بالوضع الرأسي رعم أن زعم االزدواج في هذا الوضع 

 بسبب القصور الذاتي المؤثر علي الملف 

 متوسط ق د ك المتولدة خالل دورة كاملة في الدينامو = صفر علل 

رة بإشا ألن ق د ك في نصف الدورة االول الموجب يساوي ق د ك في نصف الدورة الثاني السالب ، و لكن

 مخالفة ، فيكون المتوسط صفر 

 علل ليس هناك تأثير للبحث الذاتي للملف إذا كانت أسالكه ملفوفة لفا مزدوجا 

ي خر فيالشع اآلث النالتج عن مرور التيار في أحد الفرعين ضد الحث الناتج عن مورو التيار في الرفألن الح

 كل منهما اآلخر فينعدم الحث الذاتي بالملف 

 علل لزيادة قدرة الموتور تم استخدام عدة ملفات بينها زوايا صغيرة 

ي قطعت ازدواج في كل لحظة و تالمس ليكون دائما أحد الملفات موازيا لخطوط الفيض في وضع أقصي عزم

 F 1F ,2 االسطوانة المشقوقة الخاصة بهذا الملف بالفرشتين 

 الشدة  ها متغيرر عليعلل ال تتولد التيارات الدوامية في الكتل المعدنية إال إذا كان المجال المغناطيسي المؤث

ة المعدني لقطعةألن التيارات الدوامية عبارة عن تيارات مستحثة فتنتج بتأثير التغير في خطوط الفيض على ا

 المصمتة 

 علل عند الترددات العالية تكون الدائرة التي تحتوي على مكثف مع مصدر متردد دائرة مغلقة 

𝑿𝒄  ألن المفاعله السعوية تتعين من العالقة  = 
𝟏

𝟐𝝅𝑭𝑪
اسب المفاعله السعوية للمكثف عكسياً مع تردد أي تتن 

التيار ، و بالتالي عند الترددات العالية تكون المفاعلة السعوية صغيرة جدا تكاد تنعدم فتصبح الدائرة مغلقة و 

 يمر بها تيار كبير جدا 

 علل ال يسمح المكثف بمرور التيار المستمر 

( بالقطب الموجب و A) ألن عند توصيل مكثف بالبطارية حيث يتصل اللوح

(بالقطب السالب للبطارية كما بالشكل فإن شحنة سالبة تنتقل من Bاللوح )

( B( و يقل جهدة و تؤثر شحنة اللوح )Bالقطب السالب إلى اللوح )

( A( فتجذب نحوها الشحنة الموجبة إلى السطح )Aالسالبة على اللوح )

عيد حيث تنتقل إلى ( و تطرد شحنة سالبة إلى الوجه البBالقريب من )

 ( Aالقطب الموجب للبطارية و يرتفع جهد )

تم شحن يات و و عندما يتساوى فرق الجهد بين اللوحين مع فرق الجهد بين قطبي البطارية يقف انتقال الشحن

رق ف× كثف ثم يقف ويشحن المكثف و يكون الشحنة = سعة المالمكثف معنى ذلك يمر تيار لحظي في الدائرة 

 الجهد 

  زله منهالك مع عيُشد سلك سبيكة االيريديوم و البالتين على لوحة من مادة لها نفس معامل التمدد للس –علل 

اللوحة  ولسلك اللتغلب على الخطأ الصفري في داللة الميتر الحراري فعند مرور التيار الكهربي يسخن كل من 

 و يتمددان بنفس المقدار 

 ر الحراري لضبط المؤشر عند صفر التدريج قبل استخدامه في الميتعلل وجود المسمار المحوي 

 ر ألميتاسلك االيرديوم البالتيني يتاثر بحرارة الجو ارتفاعا و انخفاضا و ذلك يسبب خطأ في داللة 

 وقتا حتى يستقر المؤشر على قراءة تدل على شدة التيار علل يستغرق األميتر الحراري 

تا حتى رق وقألنه يعمل بالتاثير الحراري للتيار الكهربي فعند مرور التيار الكهربي يسخن السلك و يستغ

 تتساوي كمية الحرارة المتولدة فيه مع المفقوده منه ، فيثبت المؤشر 

 علل يستخدم األميتر الحراري لقياس كل من التيار المستمر و القيمة الفعالة للتيار المتردد 
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القيمة  وستمر ألن فكرة عمل األميتر الحراري هي التأثير الحراري للتيار الكهربي و أن كل من التيار الم

 الفعالة للتيار المتردد لهما نفس التأثير الحراري 

 علل حدوث خطأ صفري في داللة األميتر الحراري 

 الناتجة لحرارةاتضاف حرارة الجو مع يتأثر بحرارة الجو ارتفاعا و انخفاضا فألن سلك االيرديوم البالتيني 

 عن مرور التيار به فيحدث الخطأ في القياس 

 تيار دة الشعلل تدريج األميتر الحراري غير منتظم و اقسامه ليست متساوية و يزداد اتساعها كلما زادت 

دياً تناسب طرتلسلك األن فكرة عمله تبني على التأثير الحراري للتيار الكهربي و أن كمية الحرارة المتولدة في 

 و ليس مع شدة التيار  2Iشدة التيار مع مربع 

 المتحرك في قياس شدة التيار المتردد علل ال يستخدم األميتر )الجلفانومتر( ذو الملف 

 ربينما التيا ،ذو الملف المتحرك تعتمد فكرة عمله على ثبات شدة و اتجاه المجال المغناطيسي ألن األميتر 

شر في اف المؤالملف و يعمل القصور الذاتي على عدم انحرشدته و اتجاهه باستمرار فيتذبذب المتردد تتغير 

 حالة التردد العالي 

 

 علل يفضل التيار المتردد عن التيار المستمر 

 ألنه يتميز بما يلي : )مميزات التيار المتردد( 

 ية لكهربايمكن رفع أو خفض القوة الدافعة للتيار المتردد حسب الحاجة و ذلك باستخدام المتحوالت  -1

ة فات بعيدك لمسااالستهالك عبر األساليمكن نقل الطاقة الكهربية المترددة من مصادر التوليد إلى أماكن  -2

 دون فقد كبير نسبيا و ذلك باستخدام المحوالت 

 المتردد إلى تيار مستمر يمكن تحويل التيار  -3

 علل ال تستهلك قدرة )طاقة( كهربية في المكثف 

 في شكل مجال كهربي ثم يعيدها إلى المصدر الكهربي عند التفريغ ألن المكثف يخزن الطاقة 

 علل ال تستهلك قدرة )طاقة( كهربية  في الملف 

 ألن الملف يخزن الطاقة في شكل مجال مغناطيسي ثم يعيدها إلى المصدر الكهربي عند التفريغ 

ية مة األوملمقاوعلل ال تستهلك قدرة )طاقة( كهربية في المكثف بينما القدرة الحقيقية المستهلكة تكون في ا

 فقط 

خزن لملف يافي شكل مجال كهربي ثم يعيدها إلى المصدر الكهربي عند التفريغ و  ألن المكثف يخزن الطاقة

 قط فومية الطاقة في شكل مجال مغناطيسي و بالتالي تكون القدرة المستهلكة الحقيقية في المقاومة األ

 تكون الدائرة التي تحتوي على ملف مع مصدر متردد دائرة مفتوحة علل عند الترددات العالية 

𝑿𝑳ألن المفاعله الحثية للملف تتعين من العالقة  = 𝟐𝝅 𝑭𝑳  أي تتناسب المفاعله الحثية للملف طرديا مع

المفاعله الحثية كبيرة جدا يكاد ينعدم معها التيار فتصبح تردد التيار و بالتالي عند الترددات العالية تكون 

 الدائرة مفتوحة و ال يمر بها تيار 

 علل عند زيادة عدد لفات ملف حث تزداد المفاعله الحثية له للتيار المتردد 

 ً 𝑿𝑳مع معامل الحث الذاتي للملف تبعا للعالقة ألن المفاعله الحثية تتناسب طرديا = 𝟐𝝅 𝑭𝑳  و أن معامل

ً مع مربع عدد اللفات تبعا للعالقة  𝑳الحث الذاتي للملف يتناسب طرديا =  
𝝁𝑵𝟐𝑨

𝒍
تتناسب المفاعله الي و بالت 

 للملف طردياً مع مربع عدد لفات الملف الحثية 

 علل اتخاذ الجسم االسود أساساً في تفسير ظاهرة الشعاع لبالنك 

ي ثم مثال ألن الجسم السود هو الذي يمتص كل ما يسقط عليه من أشعة ذات أطوال موجية مختلفة فهو ممتص

 يعيد إشعاعه بصورة مثالية أي يكون باعثاً مثالياً أيضاً 

 علل الضوء الصادر من المصادر المشعه يكون متغيرا 

الصادر  لموجييتغير الضوء تبعا للطول ا ألن المصدر المشع ال يشع كل األطوال الموجبة بنفس المقدار لذا

 الذي يتوقف علي درجة حرارة المصدر 

 شعاع الجسم األسود يثبت الخاصية الجسمية للضوء علل إ

 حركة أي كمية وألن من تفسير بالنك أن الشعاع يتكون من كميات الطاقة )الفوتونات( و أن الفوتون له كتلة 

 حيان تعمكل كجسيمات أن الفنوتونات في سلوكها في بعض األ
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 علل يقل الطول الموجي المصاحب لإللكترون لزيادة سرعته 

∴ألن الطول الموجي يتناسب عكسيا مع سرعة اإللكترون  𝛌 ∝
𝟏

𝑽
 

 علل الميكروسكوب اإللكتروني له قوة تحليلية كبيرة 

ة قصيرة موجب ألن اإللكترونات بإمكانها أن تحمل طاقة حركة عالية جدا و بالتالي يمكن الحصول علي أطوال

ن أعادي جدا فيكون معامل تكبيره كبير جدا بحيث يستطيع أن يرصد أجساما صغيرة ال يستطكيع الضوء ال

 يرصدها 

 علل يستطيع الميكروسكوب اإللكتروني تكبير الفيروسات 

له بفرق تعجي كروسكوب اإللكتروني يمتاز بقوة تحليلة كبير جدا حيث إن اإلشعاع اإللكتروني يمكنألن المي

 يره ن تكبجهد كبير ، و بزيادة سرعته يقل الطول الموجي له إلى أن يكون أقل من تفاصيل الفيروس فيمك

 ال يصلح الميكروسكوب الضوئي لرؤية تفاصيل الفيروسات  1998أغسطس 

 لموجيايروس أصغر من أقصر طول موجي للضوء المرئي ، و شرط التكبير هو أن يكون الطول ألن طول الف

 للضوء المستخدم أقل من طول الجسم المراد تكبيره . 

 

 علل يقل الطول الموجي المصاحب لحركة الإللكترون بزيادة كمية الحركة 

∴ألن الطول الموجي يتناسب عكسيا مع كمية حركة اإللكترون  𝛌 ∝
𝟏

𝑷𝑳
 

 علل تنحرف أشعة المهبط بتاثير كل من المجال الكهربي و المجال المغناطيسي 

 ألنها عبارة عن إلكترونات سالبة الشحنة فتتأثر بكل من المجاالت الكهربية و المغناطيسية 

 علل تستخدم األشعة السينية في دراسة التركيب البلوري للمواد 

من  لتي تنفذجات األن الشعة السينية لها قابلية للحيود عند مرورها في البلورات ، حيث يحدث تداخل بين المو

يث حود ، بين الذرات كما لو كانت فتحات عديدة ، مثلما يحدث في الشق المزدوج و هو يشبه محزوز الحي

 .  تتكون هدب مضيئة و مظلمة تبعا لفرق المسار بين الموجات المتداخلة

 معدنية عات الشعة السينية في الكشف عن العيوب التركيبية  في المواد المستخدمة في الصناتستخدم األعلل 

ة في ستخدمة على النفاذ و لذلك فهي تستخدم في الكشف عن العيوب التركيبية في المواد المألن لها قدر

 الصناعات المعدنية 

جهد رق العلل يعتمد الطول الموجي للطيف المميز في األشعة السينية على نوع مادة الهدف و ليس على ف

 المسلط بين الكاثود و الهدف 

ل وقف الطولك يتألنه كلما زاد العدد الذري للعنصر)مادة الهدف( ينقص الطول الموجي لإلشعاع المميز . و لذ

 يس على فرق الجهد بين الكاثود و األنود الموجي المميز على نوع مادة الهدف و ل

 علل يحتوي الطيف المتصل لألشعة السينية على جميع األطوال الموجية الممكنة 

 ألن اإللكترونات تفقد طاقتها على دفعات و بدرجات متفاوتة 

 علل األشعة السينية عالية الطاقة 

 ة جاما و أشع الموجية لألشعة فوق البنفسجيةألن طولها الموجي قصير اي عالية التردد و تقع بين األطوال 

 علل لألشعة السينية قدرة عالية على النفاذ 

 ألن طولها الموجي قصير أي عالية التردد و طاقتها كبيرة جدا 

 علل أمكن للعلماء بدراسة الطيف الشمسي التعرف على عناصر كثيرة في جو الشمس

ن ي باطألن الغازات و األبخرة الموجودة في الجو الخارجي للشمس درجة حرارتها أقل من درجة الحرارة ف

ء سودا الشمس ، فتمتص هذه األبخرة و الغازات من ضوء الشمس خطوط الطيف المميزة ، فيظهر مكانها خطوط

  لشمسيصر المكونة للغالف او هي خطوط فرونهوفر فيمكن بمعرفه هذه األطوال الموجية أن نعرف أنا لعنا

 علل وجود خطوط مظلمة في الطيف الشمسي معروفة بخطوط فرونهوفر 

اطن بة في ألن الغازات و األبخرة الموجودة في الجو الخارجي للشمس درجة حرارتها أقل من درجة الحرار

وط ا خطهر مكانهالشمس ، فتمتص هذه األبخرة و الغازات من ضوء الشمس خطوط الطيف المميزة لها ، فيظ

 سوداء و هي خطوط فرونهوفر 

ت ضغط زية تحال يصدر الطيف الخطي من المادة إال إذا كانت في صورة ذرات منفصلة أو في الحالة الغاعلل 

 منخفض 
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و لذلك  غازيةنتيجة سهولة إثارة الذرات من مستوى أدني إلي مستوى أعلى عندما تكون المادة في الحالة ال

ول الحص فإن هذه الذرات تمتص من الضوء الساقط عليها نفس األطوال الموجية التي يمكن أن تشعها عند

 بط أوال على طيف االنبعاث الخاص بها ، أما الجسم الصلب يمتص الطاقة لكسر الروا

 أشعة الليزر ال تخضع لقانون التربيع العكسي في الضوء ؟ علل 

ية ن زاوأألن أشعة الليزر عبارة عن حزمة رفيعة جدا موحدى االتجاه و أقرب ما تكون إلى التوازي أي 

 انفراجها صغيرة جدا كما أنها ال تفقد شدتها مع زيادة بعدها عن المصدر إال ببطء شديد 

 علل تسير أشعة الليزر في خطوط مستقيمة أقرب ما تكون إلى التوازي ؟ 

 ألن زاوية انفراج أشعة الليزر تكون صغيرة جدا أي أن األشعة شديدة التركيز 

 علل التعدد  في درجات اللون الواحد للضوء العادي عند رؤيته بالعين المجردة 

جبة المو العادية يحتوي على مدى كبير من األطوال ألن كل خط من خطوط الطيف الضوئي في مصادر نالضوء

 و تتفاوت في شدتها من طول موجي آلخر 

 علل اختيار عنصري الهيلوم و النيون لعمل الليزر 

 لتقارب قيم طاقة مستويات اإلثارة شبه المستقرة في كل منهما 

 

 علل يعتبر شعاع الليزر ضزء أحادي الطول الموجي 

د هذا دة عنخطا طيفيا واحدا له مدى ضئيل جدا من األطوال الموجية و تتركز الش ألن مصادر الليزر تنتج

 الطول الموجي المحدد 

 علل اشعة الليزر ذات تركيز عال )عالية الشدة( و ال تعاني من التشتت أو االنتشار 

تجاه و و اال ألن الليزر ينتج عن االنبعاث المستحث للفوتونات فيكون للفوتونات نفس التردد و نفس الطور

 تكون الفوتونات مترابطة عالية الشدة و ال تعاني من التشتت أو االنتشار 

 علل وجود مرآه عاكسة و أخرى شبه منفذة عند نهايتي اسطوانة الليزر 

 ثارة شبهى اإلألن أثناء حركة الفوتونات بين المرآتين داخل االنبوبة ، تصطدم ببعض ذرات النيون في مستو

 لفوتوناتاتجاه المستقر ، و التي لم تنتهي فترة العمر لها ، فتحتها على إطالق فوتونات لها نفس طاقة و ا

 ين المرآتين . المصطدمة بها فيتضاعف عدد الفوتونات المتحركة داخل األنبوبة ب

 علل يشترط في مصادر الليزر أن يصل الوسط الفعال لوضع األسكان المعكوس 

و ة غير مثارات الألن وضع اإلسكان المعكوس هو الحالة التي يكون فيها عدد الذرات المثارة أكبر من عدد الذر

 ت المتتايه بذلك يكون الوسط الفعال مناسب لحدوث انبعاث مستحث و يتضخم العدد باالنعكاسا

 علل يعتبر ليزر الهيليوم نيون مثاال لتحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة ضوئية وحرارية 

ون رات النيوم بذذرات الهيليألن فيه تثار ذرات الهيليوم عن طريق التفريغ الكهربي )طاقة كهربية( ثم تصطدم 

عند  وئية ، واقة ضفتنتقل الطاقة لذرات النيون التي عندما تهبط باالنبعاث المستحث ينتج شعاع الليزر و هو ط

كونة مجدار الهبوط للمستوى األرضي تشع حرارة كذلك الفوتونات الغير موازية لمحور األنبوبة تصطدم بال

 طاقة حرارية 

 ت الرقمية على اإللكترونات التناظرية علل تفضل اإللكترونا

ركة ن الحمألن في الطبيعة توجد إشارات كهربية غير منتظمة و غير مفيدة تسمى الضوضاء الكهربية تنتج 

ضوضاء ذه الهالعشوائية لإللكترونات و هي تسبب تداخال في اإلشارات التي تحمل المعلومات و تشوشها ، و 

 تحمل المعلومات و يصعب التخلص منها تضاف دائما إلى اإلشارات التي 

أوا  ي الشفرةكمن فأما في حالة اإللكترونيات الرقمية فإن المعلومات ليست هي قيمة اإلشارة و لكن المعلومة ت

ضاف إليه م 1أو للحالة  0( و ال يهم إن كانت قيمة الجهد المخصص للحالة  1أو  0لكود هل تحتوي على )

 ضوضاء 

 علل يعتبر السيلكون من أشباه الموصالت النقية 

روابط عض البألن مادة السيلكون تكون عازلة تماما عند درجة صفر كلفن ، و عند رفع درجة حرارتها تنكسر 

 و تنطلق اإللكترونات الحرة فتصبح موصلة للتيار الكهربي 

 زرنيخ الكهربي للجرمانيوم بتطعيمه بنسبة من العلل تزداد درجة التوصيل 
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رة ذفأن كل  ائبة(ألن عند استبدال بعض ذرات الجرمانيوم بذرات اآلنتيمون أو الزرنيخ الخماسية التكافؤ )الش

رون إللكتأنتيمون أو زرنيخ ترتبط بأربع ذرات جرمانيوم مجاورة بواسطة أربع روابط تساهميه و يبقى ا

 جة أكبر بية بدرالبلورة موصلة للكهرلذلك تصبح الخامس حرا غير مرتبط فينتقل طليقا داخل البلورة و نتيجة 

 علل الوصلة الثنائية تستخدم في تقويم التيار المتردد تقويما نصف موجي فقط 

ً فإن مقاومتها لمرور التيار تكون صغرة ج ر سمح بمرودا فتألنه عند توصيل الوصلة الثنائية توصيالً أماميا

 ،  ل تقريباانتقاالتيار أما إذا وصلت توصيال عكسيا فإن مقاومتها لمرور التيار تكون كبيرة جدا فال تسمح ب

 على تقويم التيار المتردد .  تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد فقط أي تعملو بذلك فإنها 

 علل مرور تيار ضعيف نسبياً في وصلة ثنائية في حالة التوصيل العكسي 

د عن المنطقة نحو القطب الموجب للبطارية و تبتع nتنجذب اإللكترونات الحرة في البلورة السالبة  -1ألن 

 الفاصلة 

 فاصلة نحو القطب السالبة للبطارية وتبتعد عن المنطقة ال pتنجذب الفجوات في البلورة الموجبة -2

ً حتى دريجينتيجة لذلك الوصلة المنطقة الفاصلة الخالية من حامالت الشحنة و يزداد الجهد الحاجز ت -3 ا

الوصلة  قاومةيقترب من جهد البطارية و بذلك ال تسمح الوصلة إال بمرور تيار كهربي ضئيل جدا ، و تكون م

 للتيار العكسي كبيرة جدا  الثنائية

 بي علل ال يفضل استخدام التسخين للمادة شبه الموصلة النقية لرفع درجة توصيلها للتيار الكهر

 ألن التسخين يعمل على زيادة كسر الروابط و بالتالي تحطيم البلورة 

 علل يجب أن يكون سمك القاعدة في الترانزستور صغير 

مر عدة أي ير القاال تستهلك القاعدة نسبة كبيرة من تيار الباعث فيكون تيار المجمع أكبر كثيراً من تياحتى 

 معظم تيار الباعث إلى المجمع و تزداد نسبة التكبير 

كهرباء يل للعلل في درجات الحرارة المنخفضة )الصفر المطلق( يكون الجرمانيوم أو السيليكون رديء التوص

 )تكون البلورة النقية عازلة( 

رات في ين الذحيث تكون جميع الروابط بألن ارتباط اإللكترونات بذراتها يكون قوي جدا لدرجة يصعب كسرها 

 حرة البلورة سليمة و ال توجد إلكترونات 

 علل في درجة الحرارة العادية يكون الجرمانيوم أو السيلكون موصل للكهرباء )شبه موصل( 

 بلورة لكترونات فتكونالروابط و تحرير نسبة ضئيلة من اإلألن الطاقة الحرارية تؤدي إلى كسر بعض 

ر بعض تنكسرارية فالجرمايوم موصلة بدرجة ما ، أي أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة الطاقة الح

 الروابط فتتحرر بعض اإللكترونات لتصبح البلورة موصلة بدرجة ما 

 علل ال نسمي الذرة التي كسرت أحد روابطها أيونا 

لذرة اتعود ألن الفجوة سرعان ما تقتنص إلكترونا حرا إما من رابطة مجاورة أو من اإللكترونات الحرة ف

 متعادلة كما كانت و تنتقل الفجوة إلى رابطة أخرى و هكذا 

 متعادلة كهربيا  nعلل بلورة الجرمانيوم من النوع السالب 

  تحررةع الشحنات السالبة لإللكترونات المألن الشحنات الموجبة لذرات الزرنيخ )المعطي( تتعادل م

 متعادلة كهربيا  pعلل بلورة الجرمانيوم من النوع الموجب 

 رة ألن مجموع الشحنات الموجبة للفجوات تتعادل مع مجموع الشحنات السالبة لإللكترونات المتحر
  ي التكافؤر ثالثيلة من شوائب لعنصتزداد التوصيلية الكهربية لشبة الموصل الرباعي التكافؤ بتطعيمه بنسبة ضئعلل 

ث اورة بثالوم مجالشائبة( ترتبط بثالث ذرات جرمانيألن عند استبدال بعض ذرات الجرمانيوم بذرات الجاليوم )

لكترون ان اإلروابط تساهميه و يبقي مكان خالي في الرابطة الرابعة فيبدو و كأن البلورة بها فجوة في مك

ا ت و كأنهلفجواالناقص فيتنقل أحد إلكترونات رابطة مجاورة للفجوة تاركا مكانه فجوة جديدة و هكذا تبدو ا

 لبلورة و نتيجة لذلك تصبح البلورة موصلة للكهربية بدرجة أكبر تتجول داخل ا

 علل ال نرى المسافات البيئية بين ذرات أو جزئيات المادة 

 ه بألن المسافة البيئية أصغر بكثير من الطول الموجي لفوتونات الضوء المرئي الذي تحس العين 

 ن النقية ؟ علل تضاف شوائب عنصرية إلى بلورة الجرمانيوم أو السيلكو

وسفور و الفأألن درجة التوصيل الكهربي للسيلكون تزداد بتطعيمه بنسبة ضئيلة من الزرنيخ أو األنتيمون 

أو  اليومتنتشر ذراته بين ذرات السليكون و عندئذ تصبح بلورة سالبة أو بتطعيمه بنسبة ضئيلة من الج

 عندئذ تصبح بلورة موجبة  تنتشر ذراته بين ذرات السليكون والبوربون أو األلومونيوم 
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 علل يشبه عمل الوصلة الثنائية عمل مفتاح 

ً تكون المقاومة كبيرة فيمر التيار كما لو المفتاح مغلقاً  ألن عندما يكون التوصيل في الوصلة الثنائية أماميا

 بينما عندما يكون التوصيل عكسيا تكون المقاومة كبيرة جدا فال يمر تيار تقريبا كما لو كان المفتاح مفتوحا 

 ة( محطة التلفزيونية ضعيفة )أو األذاعيعلل ظهور نقاط بيضاء و سوداء على الشاشة إذا كانت ال
عشوائية ركة الكهربية غير منتظمة و غير مفيدة تسمى الضوضاء الكهربية تنتج من الحألن في الطبيعة توجد إشارات 

ما إلى ف دائلإللكترونيات و هي تسبب تداخال في األشارات التي تحمل المعلومات و تشوشها ، و هذه الضوضاء تضا

 بوضوح  األشارات التي تحمل المعلومات و يصعب التخلص منها فتظهر في حالة المحطات الضعيفة

 الرقمية أفضل من األجهزة التناظرية علل األجهزة 

داد قيمة بأعدد الألن األجهزة الرقمية ال يوجد بها مؤشر يدل انحرافه على القيمة المقاسة ،و لكن الجهاز يح

جزءا  لزنبركمن شدته أو فقد ارقمية على الشاشة مباشرة، و ال توجد فيه أخطاء مثل فقد المغناطيس لجزء 

 رونته أو خطأ في قياس زاوية االنحراف نتيجة وضع العين بالنسبة للمؤشر من م

حمول متخدم علل يستخدم محول تناظري رقمي في الطرف المرسل في أجهزة الإللكترونات الرقمية ، بينما يس

 رقمي تناظري في الطرف المستقبل 

  ات رقميةاشار الرقمي بتحويل االشارات الكهربية التي تصله الي يقوم المحول التناظري ألن عند االرسال :

لك 1و ذ ،ظرية يقوم المحول الرقمي التناظري بتحويل االشارات الرقمية الي اشارات تنا و عند االستقبال :

 حتى يتخلص من الضوضاء إلى الشارات الكهربية التي تسبب التشوش 

 

 

  األجهزة الكهربية بالمنازل على التوالي إذا وصلت

  جهزةتزداد المقاومة الكلية للشبكة الكهربية ، و إذا تلف أحد الجهزة ينقطع التيار عن باقي األ

 ين استبدال الحلقتين المعدنيتين في الدينامو باسطوانة معدنية جوفاء مشقوقة إلى نصفين معزول

 تيار موحد االتجاه غير ثابت الشدة  يتم تقويم التيار المتردد و تحويله إلى

 جب مننصفي االسطوانة تستبدل وضعيهما بالنسبة للفرشتين كل نصف دورة فيخرج التيار المو السبب :

 نفس الفرشاة دائما فيكون التيار موحد االتجاه في الدائرة الخارجية 

 ماذا يحدث مع ذكر السبب في حالة مرور تيار كهربي عالي التردد في ملف يحيط بقطعة معدنية 

 تنتج طاقة حرارية تعمل على تسخين الملف و القطعة المعدنية 

 تولد تيارات دوامية بسبب وجود القلب المعدني المصمت داخل الملف السبب : 

 

 

 في الدائرة المرسومة  Sغلق المفتاح 

 (emf)2فتتولد ق د ك مستحثة  1Lيمر التيار الكهربي في دائرة الملف 

 لجلفانومتر فينحرف مؤشر ا 2Lتبعا لقانون فاراداي و يتولد تيار مستحث في الملف   2Lفي الملف الثانوي 

ماذا يحدث مع ذكر السبب عند .....؟ غلق دائرة الملف االبتدائي و فتح دائرة الملف الثانوي في المحول 

 المرسوم أمامك 
 ال يمر تيار بالملف االبتدائي و ال تسحب طاقة كهربية منه 

الحث الذاتي للملف يعمل على توليد قوة دافعة كهربية عكسية تتزن مع ألن  السبب :

 القوة الدافعة للمصدر و تكاد تساويها في المقدار فتكاد أن توقف مرور التيار األصلي 

 ماذا يحدث عند استخدام عدم ملفات بينها زوايا صغيرة متساوية في الدينامو 

 شدة تقريبا تحصل على تيار مستمر موحد االتجاه ثابت ال

 دد يساويعإلى  زيادة عدد الملفات يقلل من التغير في شدة التيار و تثبت الشدة و تقسم االسطوانة السبب :

 ضعف عدد الملفات لتقويم التيار 

 ماذا يحدث عند استخدام عدة ملفات بينها زوايا صغيرة متساوية في المحرك )الموتور( 

 تزداد كفاءة المحرك و يدور بسرعة ثابتة 

 دوران رعة الفي كل لحظة أحد الملفات مواز للمجال فيكون عزم االزدواج أقصى قيمة فتثبت سيكون  السبب :

 ئرة ماذا يحدث لقراءة الفولتيميتر المتصل بطرفي بطارية عند زيادة المقاومة الخارجية في الدا

 تزداد قراءة الفولتيميتر 

 ماذا يحدث مع ذكر السبب 

 ما النتائج المترتبة على كل مما يأتي 
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 Irدار رة و يقل المقفإن بزيادة المقاومة الخارجية تقل شدة التيار في الدائ Ir – BV = Vتبعا للعالقة  السبب :

 Vفتزيد قراءة الفولتيميتر 

 ماذا يحدث عند توصيل المحول الكهربي بجهد مستمر 

 ال يمر تيار في الملف الثانوي 

و لشدة اتغير مألن فكرة عمل المحول تبني على الحث المتبادل بين ملفين و يلزم لذلك تيار متردد  السبب :

 االتجاه يولد فيض متغير يقطع الملف الثانوي ، أما التيار المستمر ال يولد فيض متغير 

 إال لحظات فتح أو غلق الدائرة أو زيادة و نقص شدة التيار 

 ذو طاقة عالية على إلكترون حر ؟ عند سقوط فوتون 

 يقل تردد الفوتون و يغير اتجاهه و تزداد سرعة اإللكترون و يغير اتجاهه 

 الخاصية الجسيمية للفوتون  السبب :

 عند اصطدام ذرات الهيليوم بذرات النيون في التجويف الرنيني لجهاز الليزر 

 ر ذرات النيون تنتقل الطاقة من ذرات الهيليوم إلى ذرات النيون فتثا

 إلثار لكل من الهيليوم و النيون تقارب مستويات ا السبب :

 عند سقوط شعاع ضوئي عالي الشدة على سطح معدني بتردد أقل من التردد الحرج 

 ال تنبعث إلكترونات من سطح المعدن 

ال تقوى فلسطح لتردد الضوء الساقط أقل من التردد الحرج فيتكون طاقة الفوتون أقل من دالة الشغل  السبب :

 على تحرر اإللكترون 

 عند سقوط شعاع ضوئي عالي الشدة على سطح معدني بتردد أكبر من التردد الحرج 

 تنبعث إلكترونات من سطح المعدن 

ح فتعمل ل للسطالحرج فيتكون طاقة الفوتون أكبر من دالة الشغتردد الضوء الساقط أكبر من التردد  السبب :

 على تحرر اإللكترون 

 عند زيادة فرق الجهد بين األنود و الكاثود في الميكروسكوب اإللكتروني 

 تزداد قوة تكبير الميكروسكوب و قدرته التحليلية 

ن عموجية طول الموجي لحركته البزيادة فرق الجهد تزيد طاقة اإللكترون فتزيد سرعته فيقل ال السبب :

 تفاصيل الجسم المراد تكبيره تبعا لمبدأ دي براولي 

 عند غلق دائرة الملف الثانوي في المحول و غلق الملف االبتدائي 

 يمر تيار في الملف االبتدائي و يتم سحب طاقة من المصدر 

ه خطوط بسبب الحث المتبادل ق د ك مستحثة في الملف الثانوي ينشأ عنها فيض مغناطيسي تقطع السبب :

و يتم ه ي عليلفات الملف االبتدائي فينشأ بالملف االبتدائي تيار مستحث ضد التيار المستحث الذاتي فيقض

 سحب الطاقة و يمر التيار الصلي بالملف االبتدائي 

نبوبة في أ الية جدا بإلكترون في مستوى طاقة قريب من نواة ذرة هدف ثقيلعند تصادم إلكترون له طاقة ع

 كولدج )عند اختراق إلكترون لذرات مادة الهدف( 

 )الطيف المميز(  Xتنطلق أشعة 

ته ن طاقمجزء إلكترون ذرة الهدف ينطلق للخارج ويحل محله إلكترون من مستوى أعلى الذي يفقد  السبب :

 في شكل أشعة سينية 

 عند تصادم إلكترون ذو طاقة عالية جدا بإلكترونات حول ذرات الهدف في أنبوبة كولدج 

 أشعة الكابح( –)الطيف المتصل  Xتنطلق اشعة 

  Xة ل أشعتفقد اإللكترونات المتصادمة جزء من طاقتها في شكل موجات كهرومغناطيسية و هي تمث السبب :

 عند هبوط اإللكترونات في ذرة الهيدروجين من مستويات أعلى إلى المستوى الثاني 

ة مجموع)تنبعث فوتونات طاقتها حسب المستويات األعلى العائدة منها و تقع في منطقة الضوء المنظور 

 بالمر( 

 طيف تفقد الذرات طاقة تساوي الفرق بين طاقة المستويين في صورة  السبب :

∆𝑬 = 𝑬𝟐 − 𝑬𝟏 = 𝒉𝒗 

 ماذا يحدث عند إكساب مصعد خلية كهروضوئية جهد سالب يزيد تدريجياً في دائرتها 

 اف جهد االيقتقل شدة التيار المار في دائرة الصعد حتى يتوقف مرور التيار عند جهد معين يسمى 
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 2E( بذرة مثارة في منسوب الطاقة األعلى 1E – 2hv = Eيمر فوتون طاقته )

شعاع  ينتج يحدث االنبعاث المستحث و ينطلق فوتونان لهما نفس التردد و متفقين في الطور ومترابطان أي

 الليزر 

  لشمس ؟االصادر من باطن الشمس خالل الطبقة الخارجية لجو ماذا يحدث مع ذكر السبب عند مرور الضوء 

 تظهر خطوط سوداء هي خطوط فرونهوفر 

نها و مكاألن الغازات المكونة لغالف الشمس الخارجي تمتص من طيف الشمس الطيف الذري الخاص بها فيبد

 خطوط سوداء 

  ماذا يحدث مع ذكر السبب عند استخدام أشعة الليزر كأشعة مرجعية في التصوير الهالوجرافي ؟

  تظهر المعلومات المفقودة مثل فرق المسار و يظهر البعد الثالث للصورة

ئية مثل الضو ألن األشعة المرجعية تلتقي مع األشعة التي تترك الجسم حاملة المعلومات األخرى غير الشدة

ب هر هدفرق المسار ، و يتم اللقاء عند اللوح الفوتوغرافي و يحدث تداخل ضوئي ، و بعد التحميض تظ

 صورة المشفرة( التداخل و يتكون الهولوجرام )ال

 ى هذادرة شعاع ضوئي ساقط على سطح للضعف بالنسبة للقوة التي يؤثر بها علماذا يحدث عند زيادة ق

 السطح 

 تزيد القوة المؤثرة للضعف 

∴القوة تتعين من العالقة اآلتية  السبب : 𝑭 = 𝟐 
𝑷𝒘

𝑪
أي تتناسب القوة المؤثرة طرديا مع قدرة الشعاع  

 الضوئي 

 على سطح معدن مع ذكر السبب  hvcطاقته أكبر من ماذا يحدث عند سقوط فوتون 

ينطلق من سطح المعدن إلكترون تبعا للظاهرة الكهروضوئية بطاقة حركة 
𝟏

𝟐
  𝒎𝒗𝟐 

 أكبر من دالة الشغل للسطح طاقة الفوتون الساقط على السطح المعدني  السبب :

 عند زيادة شدة الضوء الساقط على سطح فلز عندما يكون تردده أقل من التردد الحرج 

 ال تنبعث إلكترونات من سطح المعدن 

 طاقة الضوء الساقط أقل من دالة الشغل للسطح  السبب :

 ظمي( ععندما ترتفع درجة حرارة الجسم السود )بالنسبة للطول الموجي الذي عنده تكون الشدة نهاية 

 يقل الطول الموجي 

ً  السبب :  لفن كدريج ت مع درجة الحرارة على تبعا لقانون الطول الموجي المصاحب ألقصى شدة إشعاع عكسيا

 عند تطعيم بلورة السيلكون النقية بأحد عناصر المجموعة الخامسة

بط ع روابأربيزداد توصيل البلورة للكهربية حيث ترتبط ذرة العنصر الخماسي بأربع ذرات من السيلكون 

موصلة  بلورةتساهمية و يبقى اإللكترون الخامس بدون ارتباط )حر( فيتجول بحرية داخل البلورة و تصبح ال

 للكهربية بدرجة أكبر و تسمى البلورة من النوع السالب 

 عكسياً في دائرة كهربية توصيل الوصلة الثنائية توصيالً 

 لتيار الكهربي فيمر تيار ضعيف جدا يزداد الجهد الحاجز و تزداد مقاومة الوصلة ل

 تطعيم بلورة الجرمانيوم النقية ببعض ذرات الجاليوم 

ابط ث رويزداد توصيل البلورة للكهربية حيث ترتبط ذرة العنصر الثالثي بثالث ذرات من السيلكون بثال

و هكذا  لفجوةتساهمية و يبقى مكان خالي من االرتباط يسمى فجوة فيتحرك إلكترون من رابطة مجاورة لملء ا

 وجب تصبح البلورة موصلة للكهربية بدرجة أكبر و تسمى البلورة من النوع الم

 توصيل الوصلة الثنائية في دائرة كهربية توصيال أماميا 

 يقل الجهد الحاجز و تقل مقاومة الوصلة للتيار الكهربي فيمر تيار أكبر شدة 

 

 

 

 تية : القة االن العاشرح كيف يمكن إثبات أنا لمقاومة المكافئة لثالث ماقومات متصلة معا على التوالي تتعين م

 3+ R 2+ R 1R = R 
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و  وستاتتندمج مجموعة المقاومات المتصلة على التوالي في دائرة تشتمل على بطارية و اميتر و ير -1

 مفتاح موصلة جميعا على التوالي 

امبير ، و نقيس فرق الجهد  Iتغلق الدائرة و نعدل من مقاومة الريوستات لليمر تيار كهربي مناسب شدته  -2

، و فرق الجهد بين  2Vو ليكن  2R،و فرق الجهد بين طرفي المقاومة  1Vو ليكن  1Rبين طرفي المقاومة 

  V، ثم نقيس فرق الجهد بين طرفي المجموعة و ليكن  3Vو ليكن  3Rطرفي المقاومة 

طبقا  و هذانالحظ ان فرق الجهد بين طرفي المجموعة يساوي مجموع فروق الجهد على المقاومات بالدائرة )

 لقانون كيرشوف( 

𝑽 = 𝑽𝟏 + 𝑽𝟐 + 𝑽𝟑 

𝑰𝑹′ =  𝑰𝑹𝟏 + 𝑰𝑹𝟐 + 𝑰𝑹𝟑 

𝑰𝑹′ = 𝑰 (𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝟑)  
∴  𝑹′ = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝟑 

لمجموعة من المقاومات المتصلة على التوالي  R'أي أن المقاومة المكافئة 

 تساوي مجموع هذه المقاومات 

قيمة المقاومة  Rحيث    N R=  'R في حالة مقاومات متساوية القيمة فإن :

 الواحدة 
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