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- عدد أسئلة كراسة االمتحان )45( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )28( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ثالث ساعات(.

- الدرجة الكلية لالختبار )60( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المس���احة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المسودة مع اإلش���ارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن ) أ ( أو )ب( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة مثاًل

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.

ملحوظة :
في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم 

تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

تعليمات مهمة
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1- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اكتب الم�صطلح العلمي الدال على:

 )اأ(  معامل الحث الذاتي لملف تتولد فيه قوة دافعة كهربية م�ستحثة مقدارها

1 فولت عندما تتغير �سدة التيار المار فيه بمعدل 1 اأمبير/ ث.
)ب(  �سدة التيار الم�ستمر الذي يولد نف�س القدرة التي يولدها التيار المتردد في 

نف�س المقاومة.

2 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اذكر ا�صتخداًما واحًدا:

)اأ( الت�سوير الحراري.

)ب( الميكرو�سكوب الإلكتروني.

3 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

ماذا نعني بقولنا اأن:

)اأ(   القوة الدافعة الكهربية لم�سدر 1.5 ڤولت؟

الثانية  في  المو�سل  من  مقطع  خالل  تمر  التي  الكهربية  ال�سحنة  )ب(  كمية 

الواحدة 10 كولوم؟
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4 - اختر الإجابة ال�صحيحة:

من خ�سائ�س الفي�س المغناطي�سي النا�سئ عن مرور تيار كهربي في ملف لولبي:

على �سكل دوائر منتظمة متحدة المركز.

ي�سبه الفي�س المغناطي�سي لق�سيب مغناطي�سي.

ي�سبه الفي�س المغناطي�سي لمغناطي�س ق�سير.

يتحدد اتجاهه بقاعدة فلمنج لليد اليمنى.

5 - علل :

اإذا ات�سل ملفه  ل ي�سيء م�سباح مت�سل في دائرة الملف الثانوي لمحول كهربي 

البتدائي ببطارية.

6 - علل :

وجود خطوط �سوداء في الطيف ال�سم�سي عند تحليله بالمطياف.



في  للبطارية  الكهربية  ال��داف��ع��ة  ال��ق��وة  ك��ان��ت  كمفتاح،  الترانز�ستور  دائ���رة  7 -  ف��ي 

،  98 Ω  = )RC( وم��ق��اوم��ة دائ����رة المجمع ،   10 V = (VCC 
) ال��م��ج��م��ع    دائ����رة 

0.2V اح�سب �سدة تيار المجمع. وفرق الجهد بين المجمع والباعث

8 -  ماذا يحدث لقراءة  الأميتر الحراري في الدائرة المو�سحة 

بال�سكل عند ا�ستبدال الملف ب�سلك مقاومته 200Ω؟

     مع ذكر ال�سبب.

R XL=200Ω

A



ا على في�س مغناطي�سي منتظم كثافته  cm 25 و�سع عموديًّ 9 -  �سلك م�ستقيم طوله 

 ، 0.3 m/s ، فاإذا تحرك ال�سلك داخل الفي�س المغناطي�سي ب�سرعة منتظمة  0.5 T
الدافعة  القوة  الفي�س. اح�سب  اتجاه  30º على  بزاوية  اتجاه الحركة يميل  وكان 

الكهربية الم�ستحثة في ال�سلك.
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10 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اكتب العالقة الريا�صية التي تعّبر عن:

لتجاه  مواٍز  وم�ستواه  كهربي  تيار  به  يمر  ملف  على  الموؤثر  الزدواج  )اأ(  عزم 

في�س مغناطي�سي.

)ب( قيمة مجزئ التيار في الأميتر.

11 - اختر الإجابة ال�صحيحة:

.)V( بتاأثير فرق في الجهد مقداره )ν( يتحرك اإلكترون ب�سرعة

اإذا زاد فرق الجهد الموؤثر على الإلكترون اإلى )2V(، تزيد �سرعة الإلكترون اإلى:

2ν 

 √  2 ν
 4ν 
1
2  ν 

12 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

)اأ( اذكر ن�س قاعدة لنز.

)ب( عرف تردد التيار المتردد.



I

X Z Y O
y

الطول املوجي

�سدة

الإ�سعاع

14 - علل:

اختيار عن�سري الهيليوم والنيون في جهاز الليزر.

13 -  يمثل ال�سكل البيانى طيف الأ�سعة ال�سينية الناتج من اأنبوبة كولدج.

      اأي الأطوال الموجية )X, Z, Y, O( يقل بزيادة العدد الذري لمادة الهدف؟
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15 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب( :

اذكر تطبيًقا واحًدا:

)اأ( الحث الذاتي لملف.

)ب( الحث المتبادل بين ملفين.

0.08

0

0.08
0.02 0.06 0.08

Y

(Wb)mØ

t (s)

الفي�س  في  التغير  البياني  ال�سكل  16 -  يمثل 

ال���م���غ���ن���اط���ي�������س���ي ال�����م�����ار خ������الل م��ل��ف 

اأث��ن��اء دوران���ه ف��ي مجال  م��ول��د كهربي 

مغناطي�سي منتظم.

الملف  م��ق��ط��ع  م�����س��اح��ة  اأن  ع��ل��م��ت         ف�����اإذا 

m 2 0.12 ، وعدد لفاته 10 لفات.

) π = 3.14 اعتبر( )Y( الم�ستحثة عند اللحظة emf اح�سب 
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17 - ما المق�سود بترابط فوتونات الليزر؟

   ما التطبيق الذي يعتمد على هذه الخا�سية لليزر؟

اأم��ث��ال قيمته مع ثبوت طوله ودرج��ة  اأرب��ع��ة  اإل��ى  18 -  عند زي��ادة قطر �سلك معدني 

حرارته، و�سح ماذا يحدث لكل من مقاومته الكهربية ومقاومته النوعية.

19 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اذكر الفكرة العلمية التى بني عليها عمل:

)اأ( الأميتر الحراري في قيا�س التيار المتردد.

)ب( دائرة الرنين في ا�ستقبال موجة ل�سلكية.
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20 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اذكر ا�صم جهاز ي�صتخدم في:

)اأ(   تحويل الطاقة الميكانيكية اإلى طاقة كهربية.

)ب( تحويل الطاقة الكهربية اإلى طاقة ميكانيكية.

21 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

يمر   )M، N( متوازيين  طويلين  �سلكين  ال�سكل  )اأ(  يبين 

بهما تياران كهربيان )2I، I( على الترتيب. 

     ما التغير الالزم حدوثه لمو�سع ال�سلك )M( لكي تنعدم 

كثافة الفي�س المغناطي�سي عند النقطة )X(؟

ن�سف  قطعت  فاإذا  الداخلية.  المقاومة  مهملة  ببطارية  يت�سل  دائري  )ب(  ملف 

ل طرفا الجزء المتبقي بنف�س البطارية، ما التغير الحادث  لفات الملف، وُو�سّ

لكثافة الفي�س المغناطي�سي عند مركزه؟

X

2 I

M

I

N

d d

�سلك �سلك 
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اإ�سعاع الج�سم الأ�سود مع  التف�سير الذي قدمه ماك�س بالنك لتناق�س �سدة  22 -  ما 

زيادة التردد عن حد معين؟

L

C

R

k

R

23 - الدائرة المو�سحة بال�سكل في حالة رنين. 

المفتاح  رنين عند غلق  الدائرة في حالة  هل تظل 

)K( ؟ ولماذا؟
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24 - يو�سح ال�سكل عدة انتقالت لإلكترون في ذرة الهيدروجين.

اح�سب طاقة الفوتون المنبعث في منطقة الطيف المرئي.

E4 = _ 0.85 eV

E2 = _ 3.4   eV

E3 = _ 1.51 eV

E1 = _ 13.6 eV

25 - في الدائرة الكهربية المو�سحة بال�سكل، 

المقاومة  اإهمال  مع   )A( الأميتر  قراءة  اأوجد 

.)VB1 و VB2( الداخلية للبطاريتين

A

4Ω
8Ω

2Ω

2Ω

I1

I3
I2

B

C

4V 16V
VB1

VB2
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26 - ف�صر:

�سبب حدوث تيار النت�سار في الو�سلة الثنائية.

28 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(: 

ما �صبب:

)اأ( ارتفاع درجة حرارة القلب الحديدي في المحول الكهربي اأثناء ت�سغيله؟

)ب( ا�ستمرار دوران ملف المحرك الكهربي في نف�س التجاه؟

27 - يبين ال�صكل تركيب محرك كهربي ب�صيط. 

�أوًل :  ما ا�سم القاعدة الم�ستخدمة لتحديد اتجاه 

م��رور  ع��ن  ال��ن��ا���س��ئ  المغناطي�سي  ال��ف��ي�����س 

التيار الكهربي في ال�سلع )a b(؟

ثانًيا : حدد اتجاه دوران ملف المحرك.

b c

I

a
d
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29 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(: 

علل:

)اأ( يقل تردد فوتون اأ�سعة جاما بعد ا�سطدامه باإلكترون حر في ظاهرة كومتون.

)ب(  اللون الغالب على ال�سوء ال�سادر من الم�سباح الكهربي يختلف عن اللون 

الغالب على ال�سوء ال�سادر من قطعة الفحم المتقدة.

30 -  ثالثة مكثفات مت�ساوية ال�سعة، �سعة كل منها µf 20 ، مت�سلة على التوازي مع 

50 Hz م�سدر تيار متردد تردده 

)  π = 22
7

اأوجد المفاعلة ال�سعوية الكلية لها علًما باأن )
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31 -  في دينامو التيار المتردد ، ا�سُتبدلت الحلقتان المعدنيتان باأ�سطوانة م�سقوقة 

اإلى ن�سفين معزولين.

ار�سم ال�سكل البياني للتيار المتولد في هذه الحالة.

0
90 180 270 360

32 - اختر الإجابة ال�صحيحة:

العد�سة ال�سيئية للتلي�سكوب في جهاز المطياف:

تقوم بتحليل الطيف اإلى مكوناته.

ت�ستقبل الطيف من الم�سدر مبا�سرة.

تركز الطيف على المن�سور الثالثي.

تجمع الأ�سعة المتوازية لكل لون في بوؤرة خا�سة.

33 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اكتب الم�صطلح العلمي الذي يدل على:

)اأ(  النبعاث الناتج عن انتقال الذرة المثارة من م�ستوى الإثارة اإلى م�ستوى اآخر 

اأقل منه في الطاقة بعد انتهاء فترة العمر لها.

)ب( ت�سخيم �سدة ال�سوء بوا�سطة النبعاث الم�ستحث.

I
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34 -  في الدائرة الكهربية المو�سحة بال�سكل، ماذا يحدث 

لقراءة كلٍّ من:

الفولتميتر)V1(، والفولتميتر )V2( ، عند زيادة قيمة 

المقاومة المتغيرة )R1(؟

+

R1R2

I

V1V2

  2000Ω 1000، ومفاعلته الحثيةΩ 35 -  دائرة تيار متردد تتكون من ملف حث مقاومته

مت�سل على التوالي مع مكثف مفاعلته ال�سعوية 1000Ω وم�سدر متردد تردده 

. 
500
π

 Hz

اح�سب المعاوقة في الدائرة.
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36 -  اأوميتر مقاومته )R( ينحرف موؤ�سره اإلى �سفر تدريجه عند مرور تيار كهربي 

لت مقاومة خارجية )Rx( بطرفي الأوميتر  µA 400 خالل دائرته. ُو�سِّ �سدته 

. 
R
Rx

1 تدريج التيار. اح�سب الن�سبة: 
8

فانحرف موؤ�سره اإلى 
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37 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

قارن بين:

)اأ( 

املفاعلة ال�سعوية ملكثف املفاعلة احلثية مللف وجه املقارنة

تاأثري زيادة             

تردد التيار 

لل�سعف

)ب(

 دائرة بها م�سدر

مرتدد ومكثف

 دائرة بها م�سدر مرتدد

وملف حث عدمي املقاومة الأومية
وجه املقارنة

فرق الطور             

بين الجهد 

والتيار

في الدائرة

38 - اختر الإجابة ال�صحيحة:

ات�سل جلفانومتر مقاومة ملفه )Rg( بم�ساعف جهد مقاومته )2Rg( لتحويله 

ل الجلفانومتر بم�ساعف جهد مقاومته  اإلى فولتميتر مدى قيا�سه )V1(. فاإذا ُو�سّ

)5Rg(، فاإن مدى قيا�س الفولتميتر ي�سبح:

3V1
2.5V1

2V1
0.4V1
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39 - اختر الإجابة ال�صحيحة:

في تجربة فاراداي للحث الكهرومغناطي�سي، تزداد emf الم�ستحثة في الملف عند:

بقاء المغناطي�س �ساكًنا داخل الملف.

زيادة �سرعة حركة المغناطي�س بالن�سبة للملف.

تو�سيل جلفانومتر مع الملف.

زيادة الم�سافة بين لفات الملف.

الحرج  تردده  �سطح معدن  ، على   6×1014 Hz تردده  اللون  اأحادي  40 -  �سقط �سوء 

. 7×1014 Hz
   ما تاأثير زيادة �سدة هذا ال�سوء على اإمكانية تحرر الإلكترونات من ال�سطح؟

41 - اختر الإجابة ال�صحيحة:

الفي�س  فيكون  م�ستوية،  اأقطاب  له  الجلفانومتر  في  الثابت  المغناطي�س  كان  اإذا 

المغناطي�سي في الحيز الذي يتحرك فيه الملف:

ذو كثافة متغيرة ح�سب زاوية و�سع الملف.

على هيئة اأن�ساف اأقطار.

عمودي دائًما على م�ستوى الملف.

موازي دائًما لم�ستوى الملف.
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42 - اختر الإجابة ال�صحيحة:

في الدائرة الكهربية المو�سحة بال�سكل، تكون المقاومة الداخلية للبطارية:

0.5Ω
+

44

4 1
VB

14 V ΩΩ

Ω A

1Ω
2Ω
4Ω

43 - �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

)اأ( قارن بين:

n بلورة من النوع بلورة �سيليكون نقية وجه املقارنة

الن�سبة بني             

تركيز الفجوات 

املوجبة وتركيز 

الإلكرتونات احلرة

تجمًعا  ال�����س��ك��ل  )ب(  ي��و���س��ح 

من البوابات المنطقية.

        اكتب في الجدول التالي 

قيمة الخرج )OUT( عندما 

يكون الدخل متماثاًل.

A B C OUT الخرج 

A

B

C

AND NOT

OUTOR

OR



20

44 -  متى تنعدم القوة الدافعة الكهربية الم�ستحثة بين طرفي �سلك م�ستقيم يتحرك 

داخل في�س مغناطي�سي؟ علل لإجابتك.
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العمودي والبعد   )I( التيار  نف�س  منهما  بكل  يمر  ومتوازيان  طويالن   45 -  �سلكان 

.)d( بينهما

     ي�سجل الجدول التالي القوة المغناطي�سية المتبادلة لكل وحدة اأطوال من ال�سلك 

.) 
1
d )f( ومقلوب البعد العمودي بينهما )

f (N/m) 0.8 x 10 -5 1.6 x 10 -5 2 x 10 -5 4 x 10 -5 8 x 10 -5

1
d

(m -1) 10 20 25 50 100

 ( على المحور الأفقي.
1
d

�أوًل: ار�سم العالقة بين )f( على المحور الراأ�سي، و )

ثانًيا: من الر�سم البياني اأوجد: �سدة التيار )I( المار في كل من ال�سلكين:

)μ = 4 π * 10-7 
 Wb/A.m(



- عدد أسئلة كراسة االمتحان )45( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )28( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ثالث ساعات(.

- الدرجة الكلية لالختبار )60( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المس���احة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المسودة مع اإلش���ارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن ) أ ( أو )ب( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة مثاًل

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.

ملحوظة :
في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم 

تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

تعليمات مهمة

1

2

3

4

5

6
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1- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

ما المق�صود بـ ... ؟

)اأ( قانون فاراداي في الحث الكهرومغناطي�سي.

)ب( قاعدة لنز.

2- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اذكر وظيفة واحدة لـ:

)اأ( الكاثود في الخلية الكهرو�ضوئية.

)ب( المجاالت الكهربية اأو المغناطي�ضية في اأنبوبة اأ�ضعة الكاثود.

3- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اكتب الم�صطلح العلمي:

)اأ(  مقدار ال�ضغل الكلي المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم خارج 

وداخل البطارية.

)ب( مقلوب المقاومة النوعية لمادة.
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4- اذكر ا�صتخداًما واحًدا لقاعدة فلمنج لليد الي�صرى.

5- علل:

ُت�ضنع ملفات المحول الكهربي من اأ�ضالك معدنية مقاومتها اأقل ما يمكن.

6- اختر الإجابة ال�صحيحة:

وت�ضاحبه  الهيدروجين  ذرة  نواة  حول   )n=4( طاقة  غالف  في  اإلكترون  يتحرك 

.) λ ( موجة موقوفة طولها الموجي

يمكن تقدير ن�ضف قطر الغالف )r( من العالقة:

4 λ
π

n   4 

y

2 λ
π
λ
π
λ

2 π
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:2A 7- في الدائرة المو�صحة بال�صكل قيمة التيار المار

اأوًل: هل الدائرة في حالة رنين؟

.)C( ثانًيا: اح�ضب �ضعة المكثف

)π = 
22
7

)علًما باأن 

C R=25Ω

L=1H

V=50 V
f = 50 Hz

8- اختر الإجابة ال�صحيحة:

ال مًعا على التوالي مع م�ضدر  مكثفان �ضعتاهما )C1 و C2( حيث )C1= 2 C2( ُو�ضِّ

متردد.

على  ال�ضحنة   .............  C1 المكثف  لوحي  على  ال�ضحنة  تكون  الحالة  في هذه 

.C2 لوحي المكثف

 �ضعف

ت�ضاوي

ن�ضف

ربع
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9-  ملف دينامو تيار متردد يعطي  emf قيمتها العظمى 100V عندما يدور في مجال 

3s–10× 2.5 ابتداًء  emf اللحظية بعد مرور  50Hz . اح�ضب  مغناطي�ضي بتردد 

من و�ضعه العمودي على خطوط الفي�ض المغناطي�ضي.

10- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اذكر وظيفة واحدة:

)اأ( المقاومة المتغيرة في جهاز االأوميتر.

)ب( الملفات الزنبركية في الجلفانومتر.

. 3 ×10–19J 11-  �ضعاع ليزر قدرته 30Watt، وطاقة الفوتون الواحد 

     اح�ضب معدل انبعاث فوتونات الليزر )في الثانية الواحدة(.
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12- اذكر عاماًل واحًدا تتوقف عليه emf  الفعالة المتولدة في ملف الدينامو.

13- يمثل ال�ضكل طيف االأ�ضعة ال�ضينية الناتج في اأنبوبة كولدج. اأي االأطوال الموجية

hc
Δ Eλ= ) K, L, M, N( يمكن تعيينه من العالقة: 

حيث )Δ E( فرق الطاقة بين م�ضتويين في ذرة الهدف.

14- اختر الإجابة ال�صحيحة:

في ليزر الهيليوم - نيون، تتم اإثارة ذرات النيون عن طريق:

التفريغ الكهربي.

ال�ضخ ال�ضوئي.

الطاقة الكيميائية.

الت�ضادم مع ذرات هيليوم مثارة.
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15- اختر الإجابة ال�صحيحة:

ا على مجال مغناطي�ضي. ُو�ضع ملف عدد لفاته 500 لفة عموديًّ

فاإذا تغير الفي�ض المغناطي�ضي خالل الملف بمعدل 0.01Wb/s، فاإن القوة الدافعة 

الكهربية الم�ضتحثة في الملف ت�ضاوي:

5V
0.7V
0.5V
zero

16- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

)اأ( قارن بين:

البوابة )AND( لها مدخالن البوابة )OR( لها مدخالن وجه املقارنة

عدد حاالت             

احل�ضول على 

)O( خرج

)ب( يوجد في البلورة )n( عدد من ال�ضحنات الكهربية بع�ضها �ضالب واالآخر موجب.

اأواًل: حدد هذه ال�ضحنات.

ثانًيا: اكتب العالقة الريا�ضية التي تربط بين تركيز هذه ال�ضحنات في البلورة.
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17- يبين كل �ضكل تخطيطي )Z  و X( ذرة و�ضط فعال الإنتاج الليزر.

E2
                   • E2

E1
E1

                   •
)Z( الشكل

   
)X( الشكل

        

ماذا يحدث عندما يمر بكل ذرة منهما فوتون طاقته ت�ضاوي )E2 -  E1(؟

لت مرة على التوالي ومرة اأخرى على التوازي مع  18-  ثالث مقاومات متماثلة، ُو�ضِّ

نف�ض البطارية.

      اأوجد الن�ضبة بين �ضدة تيار البطارية في الحالتين.

)مع اإهمال المقاومة الداخلية للبطارية(.
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19- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اكتب العالقة الريا�صية الم�صتخدمة لح�صاب:

)اأ( المفاعلة ال�ضعوية لمكثف.

)ب( المعاوقة فى دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة وملف حث.

20- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

اذكر تطبيًقا واحًدا:

)اأ( الحث المتبادل بين ملفين.

)ب( التيارات الدوامية.
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21- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

 .)I( ضلكان م�ضتقيمان ومتوازيان وطويالن يمر في كل منهما تيار كهربي �ضدته�  )اأ(

المتبادلة  القوة  مقدار  يبقى  لكي  ال�ضعف،  اإلى  ال�ضلكين  بين  الم�ضافة  زيادة  تم 

بينهما كما كانت اأواًل، فاإنه يلزم تعديل �ضدة التيار في كل منهما لت�ضبح:

I
2√ 

2I √ 

2 I

4 I

)ب( قارن بين:

اجللفانومرت احل�ضا�ض االأميرت احلراري وجه املقارنة

            

�ضبب ثبوت 

املوؤ�ضر عند 

قراءة معينة 

على تدريجه
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  ،0.5μm اإ�ضعاع �ضادر عن ال�ضم�ض  اأق�ضى �ضدة  22-  اإذا كان الطول الموجي الذي له 

اح�ضب الطول الموجي الذي له اأق�ضى �ضدة اإ�ضعاع �ضادر عن االأر�ض.

.)300K 6000، ودرجة حرارة �ضطح االأر�ضK علماً باأن درجة حرارة �ضطح ال�ضم�ض(

23- اختر الإجابة ال�صحيحة:

تيار  وم�ضدر   )y( مجهول  عن�ضر  مع  االأومية  المقاومة  مهمل  حث  ملف  ات�ضل 

متردد كما بال�ضكل ؛ فوجد اأن:

 )y( فرق الجهد الكلي = فرق الجهد بين طرفي الملف + فرق الجهد بين طرفي

: )y( فيكون العن�ضر

مقاومة اأومية.

(y)عنصر

مصدر متردد

ملف ملف حث مهمل المقاومة االأومية.

مكثف.

ملف حث له مقاومة اأومية.
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24- في ذرة الهيدروجين، ما ترتيب م�ضتوى الطاقة )n( الذي طاقته )1.51eV-(؟

25- في الدائرة المو�ضحة بال�ضكل:

.)I1( با�ضتخدام قانوني كير�ضوف اأوجد قيمة

VB1= 6V

r1= 1Ω

VB2= 12V
r2= 2Ω

I1I2

I3

5Ω 3Ω2Ω
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26-  ما المق�ضود بال�ضو�ضاء الكهربية؟ وما تاأثيرها على نقل المعلومات في اأجهزة 

اال�ضتقبال التناظري؟

اإلى  الجلفانومتر  لتحويل  الالزمة   )Rm( الجهد  م�ضاعف  مقاومة  اأن  27-  اأثبت 

V-Vg
IgRm= فولتميتر تتعين من العالقة: 

)مع التو�ضيح بالر�ضم(
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28- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

ماذا يحدث عندما ..؟

دون  توزيعها  اأماكن  اإلى  الكهرباء  توليد  محطة  الكهربية من  القدرة  )اأ(  تنقل 

ا�ضتخدام محول رافع للجهد عند محطة التوليد.

)ب(  يدور ملف الموتور من الو�ضع الموازي لخطوط الفي�ض المغناطي�ضي حتى 

ي�ضل اإلى الو�ضع العمودي.

29- قارن بين:

الفوتون االإلكرتون وجه املقارنة

ال�ضحنة             

الكهربية
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التيار )I( وفرق الجهد )V( مع  التغير في كل من �ضدة  30-  ار�ضم عالقة بيانية تعبر عن 

الزمن خالل دورة كاملة في دائرة تيار متردد تتكون من مقاومة اأومية وم�ضدر متردد.

 

t

(I , V)

31- اكتب الم�صطلح العلمي الدال على:

الطيف الذي يت�ضمن توزيًعا غير م�ضتمر للترددات اأو االأطوال الموجية.

32- اكتب الم�صطلح العلمي الدال على:

عملية اإثارة ذرات الو�ضط الفعال في الليزر با�ضتخدام الطاقة ال�ضوئية.
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33- اختر الإجابة ال�صحيحة:

جهد  بين  العالقة  البياني  ال�ضكل  يو�ضح 

الزمن )t( لمحول خاف�ض  الدخل )Vp( مع 

للجهد.

 )Vs( فيكون المنحنى الذي يمثل جهد الخرج

من الملف الثانوي هو ........

120

0

120

20 t (ms)

vs

120

0

120

20
t (ms)

vs

120

0

120

20 t (ms)

vs

120

0

120

20 t (ms)

vs

120

0

120

20
t (ms)

VP
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34-  في الدائرة المو�ضحة، اإذا كانت قراءة الفولتميتر ت�ضاوي 4.8V . فكم تكون قراءة 

االأميتر؟
12Ω

6Ω

4Ω

+ A

V
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35- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

)اأ( قارن في الو�ضلة الثنائية:

التو�ضيل العك�ضي التو�ضيل االأمامي وجه املقارنة

            
�ضمك المنطقة 

القاحلة

            
اإمكانية مرور تيار 

خالل الو�ضلة

.)ON( كمفتاح في حالة االإغالق n.p.n ار�ضم دائرة ترانز�ضتور )ب(
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36-  جلفانومتر ح�ضا�ض مقاومة ملفه 40Ω، ينحرف موؤ�ضره اإلى نهاية تدريجه بمرور 

تيار �ضدته3A–10× 5 . و�ضل معه مجزئ للتيار )Rs( لتحويله اإلى اأميتر يقي�ض 

.1A تياًرا اأق�ضاه

اح�ضب المقاومة الكلية لالأميتر.

37- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

علل:

)اأ(   ال يمر تيار كهربي تقريًبا في دائرة للتيار المتردد تحتوي على ملف حث عند 

الترددات العالية جًدا مع ثبوت جهد الم�ضدر.

)ب( تقل قيمة التيار المتردد في الدائرة المهتزة بمرور الزمن.
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-  ُلفَّ �ضلك م�ضتقيم على �ضكل ملف دائري ُمكون من 5 لفات واأمر به تيار كهربي  38

�ضدته )I(، فكانت كثافة الفي�ض المغناطي�ضي عند مركزه )B1(. ثم ُلفَّ ال�ضلك 

 )I(التيار �ضدة  نف�ض  بها  واأمر  دائرية،  واحدة  لفة  �ضكل  على  اأخرى  مرة  نف�ضه 

B1
B2

فاأ�ضبحت كثافة الفي�ض المغناطي�ضي عند مركزه )B2(.  اأوجد الن�ضبة: 

39- قارن بين:

املحرك الكهربي دينامو التيار املرتدد وجه املقارنة

            

الفكرة 

العلمية التي 

ُبني عليها 

عمله.

�ضقوط  تاأثير  ما  اإلكترونات.  منه  فتحررت  معدن  �ضطح  على  اأزرق  �ضوء  40-  �ضقط 

اأ�ضعة فوق بنف�ضجية لها نف�ض ال�ضدة على نف�ض ال�ضطح؟
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41- علل:

ُت�ضتخدم اأقطاب مغناطي�ضية مقعرة في اأجهزة القيا�ض الكهربية التناظرية.

42-  متى يت�ضاوى فرق الجهد بين قطبي عمود كهربي له مقاومة داخلية مع قوته 

الدافعة الكهربية؟

43- �ختر �لإجابة عن )�أ( �أو )ب(:

علل:

)اأ( ال تتولد emf م�ضتحثة بين طرفي �ضلك يتحرك في مجال مغناطي�ضي.

)ب(  تتولد emf م�ضتحثة عك�ضية في ملف ثانوي لحظة غلق دائرة ملف ابتدائي 

داخله.
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44-  ملف لولبي يمر به تيار كهربي، ماذا يحدث لكثافة الفي�ض المغناطي�ضي عند نقطة 

بداخله وتقع على محوره عند اإنقا�ض الم�ضافة الفا�ضلة بين لفاته اإلى الن�ضف.

)مع ثبوت م�ضاحة مقطع الملف و�ضدة التيار(.
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كثافة  مغناطي�ضي  مجال  في  ومو�ضوع  كهربي،  تيار  به  يمر  م�ضتطيل  45-  ملف 

على  الموؤثر  االزدواج  عزم  التالي  الجدول  ي�ضجل  مختلفة.  بزوايا   0.1T في�ضه 

واتجاه  المغناطي�ضي  القطب  ثنائي  عزم  اتجاه  بين  الزاوية  وجيب   ،)τ( الملف 

.)sinθ( المجال المغناطي�ضي

τ (N.m) 0.08 0.16 0.24 0.32 0.4

sinθ 0.2 0.4 0.6 0.8 1

ال��راأ���ض��ي، ال��م��ح��ور  ب��ي��ن ع���زم االزدواج )τ( ع��ل��ى  ال��ب��ي��ان��ي��ة  ال��ع��الق��ة   اأوًل:  ار���ض��م 

وجيب الزاوية )sinθ( على المحور االأفقي.

ثانيًا: من ال�ضكل البياني اأوجد عزم ثنائي القطب المغناطي�ضي للملف.



- عدد أسئلة كراسة االمتحان )45( سؤااًل.
- عدد صفحات كراسة االمتحان )28( صفحة.

- تأكد من ترقيم األسئلة، ومن عدد صفحات كراسة االمتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن االختبار )ثالث ساعات(.

- الدرجة الكلية لالختبار )60( درجة.
عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية :

اقرأ التعليمات جيًدا سواء في مقدمة كراسة االمتحان أو مقدمة األسئلة، وفي ضوئها أجب عن األسئلة.
اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيدًا قبل البدء في إجابته.

استخدم القلم الجاف األزرق لإلجابة ، والقلم الرصاص في الرسومات، وعدم استخدام مزيل الكتابة .
عند إجابتك لألس���ئلة المقالية، أجب في المس���احة المخصصة لإلجابة وفي حالة الحاجة لمساحة 
أخرى يمكن اس���تكمال اإلجابة في صفحات المسودة مع اإلش���ارة إليها ، وإن إجابتك بأكثر من 

إجابة سوف يتم تقديرها .
مثال: 

عند إجابتك عن األسئلة المقالية االختيارية أجب عن ) أ ( أو )ب( فقط .
عند إجابتك عن أسئلة االختيار من متعدد إن وجدت:

ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على اإلجابة الصحيحة تظلياًل كاماًل لكل سؤال.
( مثاًل مثال: اإلجابة الصحيحة )

اإلجابة الصحيحة مثاًل

- في حالة ما إذا أجبت إجابة خطأ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة صحيحة تحسب اإلجابة صحيحة.
- وفي حالة ما إذا أجبت إجابة صحيحة ، ثم قمت بالشطب وأجبت إجابة خطأ تحسب اإلجابة خطأ.

ملحوظة :
في حالة األسئلة الموضوعية )االختيار من متعدد( إذا تم التظليل على أكثر من رمز أو تم 

تكرار اإلجابة ؛ تعتبر اإلجابة خطأ.

تعليمات مهمة

1

2

3

4

5

6
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 نموذج للتدريب
 

 أجت ػه األسئٍخ األريخ:
 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -1

 

 ػشف أحذ اٌمصطٍحبد األريخ:

 ثىقيَز ثىفؼجىز ىيضيجس ثىَضشدد ( أ)

 قجػذر ىْض  ( ة)

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

………………..……………………………………..………………………………

……..……………………………………..……………………………………..….. 

 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -2

 

 أوزت اٌزؼجيش اٌشيبضي ألحذ اٌمىاويه األريخ:

 ٍؼجدىز دٙ دشٗىٚ. ( أ)

 ٗثىطجقز. ثىؼالقز ديِ ثىنضيز ( ة)

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -3

 

 ممب يٍي:واحذ لبسن صوج 

 ثىَقجٍٗز ثىنٖشديز ٗثىَقجٍٗز ثىْ٘ػيز ٍِ فيظ ٗفذر ثىقيجط. ( أ)

 .ثىَقجٍٗز ثىَنجفتزقيَز ص٘صيو ػذد ٍِ ثىَقجٍٗجس ثىَضَجعيز ػيٚ ثىض٘ثىٚ ٗػيٚ ثىض٘ثصٙ ٍِ فيظ   ( ح)

  ٗؽٔ ثىَقجسّز

 

 

 ………………………...………

…............……………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

 

………………………...………

……………............…... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 
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 نموذج للتدريب
 

 :ػًٍ ٌمب يأرً -4

 .ٗؽ٘د ؽٖذ ٍؼيً٘ ٗعجدش فٚ دثةشر ثألٍٗيضش

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 ىغْجةي.( فٚ ثىْظجً ث11ػذش ػِ ثىقيَز ثىؼششيز ) -4

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 :لبسن -6

 .ثىطيف ثىخطٚ ٗثىطيف ثىَسضَش ٍِ فيظ ٍغجه ىَصذسَٕج

 ثىطيف ثىَسضَش ثىطيف ثىخطٚ 

  ٍغجه ىَصذسَٕج

………………………... 

………………………... 

………………………... 

 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

 

 

 يضصو ٍيف فيضّٗٚ دَصذس ىيضيجس ثىَضشدد. -7

 ٍج صأعيش ثىضؼذيالس ثألصيز ػيٚ ٍفجػيضٔ ثىقغيز؟

 : ثدخجه سجق ٍِ ثىقذيذ ثىَطجٗع دذثخئ.أوال

 : ثدؼجد ىفجصٔ قييال دؼيذث ػِ دؼعٖج ثىذؼط.صبويب

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 
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 نموذج للتدريب
 

 ثدسط ٍخطػ ثىذثةشر ثىزٙ أٍجٍل: -8

 

 ٍج ّ٘ع ثىضشثّضسض٘س ثىَذيِ فٚ ٕزث ثىشنو؟أوال: 

 

 : ٍج صأعيش صيجدر ثىَقجٍٗز ثىَضغيشرصبويب

  (RV)     ػيٚ قيَز ثىؾٖذ(V2)؟ 

 

 

 

 

 

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 يذيِ ثىشنو ثىضغيش فٚ قيَز ثىضيجس ثىَض٘ىذ ٍِ ديْجٍ٘ دسيػ أعْجء دٗسثُ ٍيفٔ.  -9

 :أوجذ

 

 : ثىسشػز ثىضثٗيز ىذٗسثُ ثىَيف.أوال

  0.04: ٍض٘سػ قيَز ثىضيجس ثىَض٘ىذ خاله صبويب

 .عجّيز

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 
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 نموذج للتدريب
 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -11

 اروش دوس أي مه:

 فٚ ؽيفجٍّ٘ضش ثىَيف ثىَضقشك. ثسط٘ثّز ثىقذيذ ثىَطجٗع ( أ)

 ٍؾضا ثىضيجس فٚ ثألٍيضش. ( ة)

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 أخزش اإلجبثخ اٌصحيحخ: -11
 ثىَسضخذٍز فٚ ثعجسر رسثس ثى٘سػ ثىفؼجه فٚ ىيضس ثىصذغجس ثىسجةيز ٕٚ ...صورة الطالة 

 

 ظ٘ةيز

 مٖشديز

 فشثسيز

 ميَيجةيز

 

 ػضً عْجةي ثىقطخ ثىَغْجغيسي ىَيف.ثصؾجٓ رمش ػجٍو ٗثفذ يؤعش ػيٚ أ -11

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 :ًٍ ٌمب يأرًػ -13

 يسضخذً ثىييضس فٚ ػَييز ثػجدر ثىضقجً شذنيز ثىؼيِ.     

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 
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 نموذج للتدريب
 

  أخزش اإلجبثخ اٌصحيحخ: -13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ػىذ ....1( إًٌ اٌطشف )2فٚ ثىشنو ثىَذيِ ، ى٘فع ٍشٗس صيجس مٖشدٚ خاله ثىؾيفجٍّ٘ضش ٍِ ثىطشف )

 

       (S) المفتاح  غلك              

          (R)زيادة مماومة الريوستات             

        (A)ٍِ ثىَيف  (B)صقشيخ ثىَيف              

        (B)ٍِ ثىَيف  (A)صقشيخ ثىَيف         

 
 

 :لبسن -15

 

 اٌزصىيش صالصً األثؼبد واٌزصىيش اٌؼبدي مه حيش اٌمؼٍىمبد اٌمسجٍخ ػًٍ ٌىح اٌزصىيش اٌحسبط.

 
 ٗؽٔ ثىَقجسّز

 
 اٌزصىيش اٌؼبدي  اٌزصىيش صالصً األثؼبد

اٌمؼٍىمبد اٌمسجٍخ ػًٍ 

  ٌىح اٌزصىيش اٌحسبط

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 
 

 

 أ

 ب

 جـ

 د

 مفتاح جلفانومتر
 ريوستات
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 نموذج للتدريب
 

ػَ٘ديج ػيٚ  m/s 8يضقشك دسشػز ٍْضظَز  m 0.2غ٘ىٔ  (AB)يذيِ ثىشنو ثىضجىٚ سجق ٍؼذّٚ  -16

 ثصؾجٕٔ إىٚ ثىذثخو ػَ٘ديج ػيٚ ٍسض٘ٙ ثىصفقز. T 2.5ٍؾجه ٍغْجغيسي مغجفز فيعٔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ثفشض اهمبي ممبومخ اٌسبق اٌمؼذوً( 6Ωشذر ثىضيجس ثىَجس خاله ثىَقجٍٗز  احست

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 ٍ٘ؽٚ ىيع٘ء ثىَشةي ثىَْذؼظ ٍِ رسر ثىٖيذسٗؽيِ.غ٘ه أفسخ أغ٘ه  -17

(h= 6.625 x 10 
-34

 J.s, c = 3 x 10 
8
 m/s)           

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

A 

B 
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 نموذج للتدريب
 

 أخزش اإلجبثخ اٌصحيحخ: -18

ٍضصيز ٍغ دطجسيز ٍَٖيز ثىَقجٍٗز ثىذثخييز مَج ٍذيِ دجىشنو.  A  ٗB  ٗC  ٗDأسدغ ٍصجديـ ٍضَجعيز 

، صنُ٘  C  ٕ٘3Vفئرث مجُ فشق ثىؾٖذ ديِ غشفٚ ثىَصذجؿ 

 ثىق٘ر ثىذثفؼز ثىنٖشديز ىيذطجسيز ...........

 

6 V 

9 V 

12 V 

15 V 

 

 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -11

 أوزت اٌصيغخ اٌشيبضيخ اٌزً رسزخذَ ٌحسبة أي مه :

 .LCRصشدد ثىشّيِ فٚ دثةشر  ( أ)

 صيجس ٍسضَش.مَيز ثىشقْز ثىَضشثمَز ػيٚ ٍنغف ػْذ ص٘صيئ دَصذس  ( ح)

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..………… 

 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -21

 لبسن صوج ممب يٍي:

 قجػذر ثىيذ ثىيَْٚ ألٍذيش ٗقجػذر ثىيذ ثىيَْٚ ىفيَْؼ ٍِ فيظ ثسضخذثً مو ٍَْٖج. ( أ)

ح)

 

)

 

ثىقيجط ثىشقَيز ٗأؽٖضر ثىقيجط ثىضْجظشيز ٍِ فيظ غشيقز ػشض قيَز ثىنَيز ثىَقجسز.أؽٖضر 

 

   ٗؽٔ ثىَقجسّز

 ………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

 

 
 

 أ

 ب

 جـ

 د
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 نموذج للتدريب
 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -21

 ػًٍ إلحذي اٌظبهشريه :

 يَنِ ثسضنشجف ثىَ٘ثسد ثىطذيؼيز صقش سطـ ثألسض ػِ دؼذ ( أ)

 ال يسضطيغ ثىع٘ء ثىَشةي ثىَشٗس خاله يذك.  ( ح)

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 أخزش اإلجبثخ اٌصحيحخ: -11

ٗظؼش  يَش دَٖج صيجسُ مٖشديجُ مَج ٍذيِ دجىشنو. سينجُ ٍض٘ثصيجُ 

ػيٚ أدؼجد فسخ ٍقيجط سسٌ ٍْجسخ. ػْذ أٙ  a, b, c, dثىْقجغ:  

 ّقطز ٍْٖج صْؼذً مغجفز ثىفيط ثىَغْجغيسي؟ 

         a 

                b  

                c 

          d 

 

فٚ ظجٕشر مٍ٘ضُ٘ ، ىَجرث ينُ٘ ىيف٘صُ٘ ثىَضشضش غ٘ه ٍ٘ؽٚ أمذش دثةَج ٍِ ثىط٘ه ثىَ٘ؽٚ  -12

 ىيف٘صُ٘ ثىسجقػ؟

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 أ

 ب

 جـ

 د
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 نموذج للتدريب
 

 ٍج ثىَقص٘د دجىَْطقز ثىقجفيز فٚ ثى٘صيز ثىغْجةيز؟ -13

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

  I2 فٚ ثىذثةشر ثىنٖشديز ثىَذيْز دجىشنو ، ثفسخ شذر ثىضيجس    -14

…………………………..…………………

…………………..…………………………

……………………..………………………

……………..………………………………

…………………………..…………………

…………………..…………………………

…………..…………………………………

…..…………………………………………

……..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..…

……………………………………………..……………………………………..… 
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 نموذج للتدريب
 

فئرث مجُ . Ω 1500 ٍسؾو ػييٖج قيَز    (  - 0)٘سطز ػيٚ صذسيؼ  ثألٍٗيضيش ديِ ثىْقطز ثىَض -15

ٗسي٘سضجس ، ٗدطجسيز ، kΩ 1 ٍٗقجٍٗز عجدضز ،  Ω 250 ثألٍٗيضيش يضشمخ ٍِ ؽيفجٍّ٘ضش ٍقجٍٗضٔ

قيَز ثىَقجٍٗز ثىَطي٘دز ٍِ ثىشي٘سضجس ىؾؼو ثىَؤشش يْقشف إىٚ صفش . أوجذ ٍَٖيز ثىَقجٍٗز ثىذثخييز

 ثألٍٗيضش. صذسيؼ

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 ىفجس.   10ىفز ٍٗيفٔ ثىغجّ٘ٙ ػيٚ   500ٍق٘ه مٖشدي ٍغجىٚ يقض٘ٙ ٍيفٔ ثالدضذثةٚ ػيٚ  -17

ديِ غشفٚ ؾٖذ فشق ثىثىَيف ثىغجّ٘ٙ إرث مجّش دثةشصٔ ٍفض٘فز ٗديِ غشفٚ ؾٖذ فشق ثى: أٗؽذ أوال

 .V 120ثىَيف ثالدضذثةٚ 

 ؟Ω 15: أٗؽذ صيجس ثىَيف ثالدضذثةي إرث ثصصو ٍيفٔ ثىغجّ٘ٙ دَقجٍٗز ٍقذثسٕج صبويب

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

……………………………………..……………………………………..…………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -18

 ثىق٘ر ثىذثفؼز ثىنٖشديز ىذطجسيزػشف :  ( أ)

 . ثىض٘صيييز ثىنٖشديز ىَجدرػشف : ( ة)

………………………..……………………………………..………………………

……………………..……………………………………..…………………………

……………………..……………………………………..………………………….

........……………………..……………………………………..…………………… 
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 نموذج للتدريب
 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -19

 اروش اسزخذامب واحذا ألحذ اٌجهبصيه:

 ثالسذنضشٍٗيضش )ثىَطيجف( ( أ)

  أّذ٘دز م٘ىذػ ( ة)

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

يؤعش ػيٚ ثىط٘ه ثىَ٘ؽٚ رٙ أقصٚ شذر ثشؼجع فٚ ثالشؼجع ثىصجدس ػِ ؽسٌ  ػبمال واحذاأرمش  -23

 سجخِ.

…………………………..……………………………………..…………………… 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -21

 أي أجضاء  اٌجٍفبوىمزش يحمك اٌششط اٌزبًٌ ؟

 صأعش ٍيفٔ دَؾجه ٍغْجغيسٚ عجدش.  ( أ)

  إػجدر ٍؤششٓ إىٚ صفش صذسيؾٔ دؼذ فضـ ثىذثةشر ثىَضصو دٖج. ( ة)

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 أخزش اإلجبثخ اٌصحيحخ: -21

دَصذس ٍضشدد  30Ω ٍٗقجٍٗضٔ ثألٍٗيز 40Ω  دد ، يضصو ٍيف فظ ٍفجػيضٔ ثىقغيزفٚ دثةشر صيجس ٍضش

  فئُ ثىقذسر ثىَفق٘در فٚ ثىذثةشر صسجٗٙ .... V 60 قيَز ؽٖذٓ ثىفؼجه

                       43.2 W 

               51.4 W 

               72 W 

              120W 

 

 أ

 ب

 جـ

 د
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 نموذج للتدريب
 

 ػًٍ ٌمب يأرً: -33

 رضداد  لشاءح اٌفىٌزميزش اٌمجيه ثبٌشىً 

 ػىذ إحزشاق فزيٍخ أحذ اٌمصجبحيه.

 
 

……………………..……………………………………..…………………………

……………………..……………………………………..…………………………

……………………..……………………………………..…………………………

……………………..……………………………………..……………………....... 

 

اششح اٌذوس اٌزي رمىَ ثه اٌمحىالد اٌىهشثيخ فً ومً اٌطبلخ اٌىهشثيخ مه محطبد رىٌيذ  -23

 .ٌالسزخذاَ  باٌىهشثبء إًٌ مىبطك رىصيؼه

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

ؤششٓ إىٚ أقصٚ صذسيؾٔ ػْذ ٍشٗس صيجس خاله ٍيفٔ يْقشف ٍ Ω 200ؽيفجٍّ٘ضش ٍقجٍٗز ٍيفٔ     -24

 .mA 10شذصٔ 

 : ثفسخ أقصٚ فشق ؽٖذ يقيسٔ ثىؾيفجٍّ٘ضش.أوال

 ؟V 20: ٍج قيَز ٍقجٍٗز ٍعجػف ثىؾٖذ ثىالصٍز ىضيجدر ٍذٙ قيجسٔ إىٚ صبويب

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 V 

 فولتميتر عمود كهربي مصباح

 

 مصباح
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 نموذج للتدريب
 

 ٍقجٍٗز ، ٍٗيف فظ ، ٍٗنغف ٍضصيز ػيٚ ثىض٘ثىٚ ٍغ ٍصذس ؽٖذ ٍضشدد . ٗمجّش قشثءثس -25

ػيٚ ثىضشصيخ.   V  ٗ15.5 V   ٗ10.5 V 12.0ف٘ىضَيضشػْذ ص٘صيئ ػذش مو ٍْٖج ػيٚ فذر  ٕٚ  

 فنٌ صنُ٘ قيَز ؽٖذ ثىَصذس؟

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 أخزش اإلجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -27

 اروش رطجيمب واحذأ ػًٍ إحذي اٌظبهشريه األريزيه:

 ثىقظ ثىنٖشٍٗغْجغيسٚ ( أ)

 ثىضيجسثس ثىذٗثٍيز ( ة)

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 أّذ٘دز أشؼز ثىنجع٘د ٗثىخييز ثىنٖشٗظ٘ةيز ٍِ فيظ سذخ ثّذؼجط ثالىنضشّٗجس ٍِ ثىنجع٘د.لبسن ثيه:  -28

 اٌخٍيخ اٌىهشوضىئيخ أوجىثخ أشؼخ اٌىبصىد 

سجت اوجؼبس 

االٌىزشووبد
 

 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

………………………... 

 

 ثرمش صأعيشيِ ىألشؼز ثىسيْيز يؾؼيٖج ٍْجسذز ىضص٘يش مس٘س ثىؼظجً. -29

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 
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 نموذج للتدريب
 

 أخزش اإلجبثخ اٌصحيحخ: -33

 

 ثىفيط ثىَغْجغيسي ػْذ ٍشمض ٍيف دثةشٙ ثىْجشب ػِ ٍشٗس صيجس مٖشدي خالىٔ دضقييو ...صضدثد مغجفز 

 

 مسبحخ ممطغ اٌمٍف.

 ػذد ٌفبد اٌمٍف

 شذح اٌزيبس فً اٌمٍف

 اٌىفبريخ اٌمغىبطيسيخ ٌمٍت اٌمٍف

 

 مب اٌممصىد ثزشاثط فىرىوبد اٌٍيضس؟ -41

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 اٌفىشح اٌؼٍميخ اٌزً ثىً ػٍيهب ػمً اٌمحشن اٌىهشثي؟ مب -42

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

 

 أ

 ب

 جـ

 د
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 نموذج للتدريب
 

 أخزش االجبثخ ػه )أ( أو )ة(: -43

 

اٌذائشح اٌمجيىخ ثبٌشىً فً حبٌخ سويه. مبرا يحذس ٌمشاءح األميزش اٌحشاسي ػىذ وضع سبق اٌحذيذ  ( أ)

اٌمطبوع مه مٍف 

 اٌحش؟ 

 ػًٍ إلجبثزه.

 

 

 

 

 

مبرا يحذس ٌمشاءح األميزش اٌحشاسي  ( ة)

 (؟ ػًٍ إلجبثزهKػىذ غٍك اٌمفزبح )

 

 

 

 

 

……………………..……………………………………..…………………………

……………………..……………………………………..…………………………

……………………..……………………………………..…………………………

……………………..……………………………………..…………………………

………………..……………………………………..………………………………

………………..……………………………………..………………………………

………………..……………………………………..………………………………

…………….……………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

  

A 

 ملف حث

الحديد المطاوع ساق من  مصدر متردد 

 أميتر حرارى

 مكثف

  

A 

K مصدر متردد 

 أميتر حرارى

 مكثف مكثف
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 نموذج للتدريب
 

 : ثسسٌ شنال صخطيطيج ىذي٘سر سيينُ٘ ٍطؼَز دزسثس ٍِ ثىف٘سف٘س. أوال -33

 :  ثششؿ ىَجرث صنُ٘ ثىذي٘سر ٍضؼجدىز مٖشديج دجىشغٌ ٍِ ثخضالف صشميض ّ٘ػٚ فجٍالس ثىشقْز دٖج.صبويب

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 

ىؾذٗه ثىضجىٚ قيٌ ثىق٘ر ثىذثفؼز ثىنٖشديز ثىَض٘ىذر فٚ ٍيف ديْجٍ٘ ٗ ؽيخ ثىضثٗيز ثىضٚ يسؾو ث -34

 يصْؼٖج ثىؼَ٘دٙ ػيٚ ٍسض٘ثٓ ٍغ ثصؾجٓ ثىفيط ثىَغْجغيسي .

100 80 60 40 20 0 Emf induced (Volts) 

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Sin Ѳ 
 

 

دقيظ صنُ٘ ثىق٘ر ثىذثفؼز ثىنٖشديز ػيٚ ثىَق٘س ثسسٌ ثىشنو ثىذيجّٚ ثىزٙ يَغو ٕزٓ ثىذيجّجس : أوال

 ثىشأسٚ ، ٗؽيخ ثىضثٗيز ػيٚ ثىَق٘س ثألفقٚ

 ثٗؽذ ثىق٘ر ثىذثفؼز ثىنٖشديز ثىؼظَٚ ثىَض٘ىذر فٚ ثىذيْجٍ٘.: مه اٌشىً اٌجيبوً، صبويب     

                       

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..……………………

…………………………..……………………………………..…………………… 

 



 

 
 

 

2018

أ /



 

 ةــــــــاإلجابات النموذجي

 ةــــختبارات التجريبيلال

 ( ختبار األولإجابة اال) 

 )أ( الهجري . -1

 )ب( القيمة الفعالة للتياز املتردد .

الثزززززرلاب العثيعيزززززة  ززززز   تدديزززززد   زززززادز  –أحهززززصر السالزززززة الليليزززززة )أ(  -2

 باظً ألازض .

 زالة تفاصيل الفحرلطاب ل الكائىاب الدقيقة .)ب( 

 زسلز تيزاز سق الجهد بحن ظس   امل دز الكهستي عىد عدم فأي أن )أ(  -3

 . V 1.5=  كهستي

 . A 10)ب( أي أن ػدر التياز الكهستي املاز    املوصل = 

 )ب( -4

ألن الثعازلة تولد فيض  غىاظيس ي جابت فال يددث تغحر    الفزيض  -5

ل ال تتولزززززد أي ق.د.ح  ظزززززتدخة  زززز  امللززززز  الخزززززاهوي فزززززال املغىاظيسزززز ي 

 ملوصل به .يض ئ امل ثاح ا

ظيزز  ألن الغززاشاب املوحززودر  زز  شززالا الؼززمع ال ززاز   تمززت   ززً  -6

الؼزززمع املظزززتمس ألاظزززواا املوحيزززة ال اصزززة بعيززز  اهثعا  زززا ال عزززي 

  طوداء تظمي خعوط فسن وفس .زأطية خعوط فيظهس  كان ا 

7-                           VCC = VCE + ICRC 
10 = 0.2 + ) IC × 98 ( 

  IC = 0.1 A 

 . ، ألن قيمة املد لة الجبرية أكبر  ً قيمة املد لة الاتجاهية  تقل -8

9-                       e.m.f = B L v sin θ 
e.m.f = 0.5 × 25×10-2 × 0.3 × sin 30 = 0.01875 V 

 = RS)ب(                 τ = B I A N)أ(  -11
          

      
 

 )ب( -11

دافعززة الكهسةيززة املظززتدخة ل كززرل  التيززاز يكززون اتجززاق القززور ال)أ(  -12

 . الكهستي املظتدث  ضاًدا للتغحر املظجب له

عزززدد الزززدلزاب الكا لزززة ال زززي ي زززىعها التيزززاز املتزززردد  ززز  الخاهيزززة )ب( 

 .الواخدر 

 ( . Zالعوا املو   )  -13

 لتقازب قيم  ظتولاب العاقة ػثه املظتقسر    كل  ن ما . -14

 )أ( إضاءر   ثاح الفلوزطيت . -15

 ( املدوا الكهستي .)ب

16-                                      f = 
 

   
 = 

 

      
 = 12.5 Hz 

)e.m.f(max = )ϕm(max N 2 π f  

 = 0.08 × 10 × 2 × 3.14 × 12.5 

 = 62.8 V 

تزززززززسابغ فوتوهززززززززاب اللحززززززززتز ا يق ززززززززد بززززززززه أن تكززززززززون فوتوهززززززززاب اللحززززززززتز  -17

جابزت فيمزا بين زا ظزوز تدزتف  بفزسق  ترابعة ش اهًيزا ل  كاهًيزا أي أن زا 

 .  ما يجعلها أكثر ػدر ل أكثر تسكحًتا

 ت ولس املجظمالتعثيق ا ال 

ت ثذ  قال ته  -18
    

  
ل ذل  ألن  قال ة املوصزل تنىاطزب عكظزًيا  ، 

  ع  ظاخة  قععه )  ستع ه   قعسق ( .

  إال  قال تزززه الىوعيزززة جابتزززة ال تتغحزززر ، ألن زززا ال تتوقززز  بيىمزززا تظزززل

 عل  هوع  ادر املوصل ل دزحة خسازته .

 )أ( التأجحر الحسازي للتياز الكهستي . -19

)ب( عىززد ا ينظززالي تززسدد الززدائسر  ززع تززسدد امل ززدز ) املوحززة املززساد 

 اطتقثالها ( يمس بالدائسر أكبر تياز  مكً .

 )أ( املولد الكهستي ) الديىا و ( . -21

 )ب( املدسح الكهستي ) املوتوز ( .

إل  الضع  ، بديث ت زثذ  Xعً الىقعة  Mبعد الظل  )أ( يصلد  -21

 (2 d . ) 

         لصلززززززادر ػززززززدر تيززززززاز امللزززززز  إلزززززز  الضززززززع  تظززززززل جابتززززززة ، ل ذلزززززز  )ب( 

 .قعع ه   لفاته إل  الى   عىد  عدد لفاتهل هق  

تقتززززرب ػززززدر  ػززززعاع  ززززً ال ززززفس عىززززد التززززردداب العاليززززة أي عىززززد  -22

صلزززادر التزززردد تزززصداد العاقزززة ألاظزززواا املوحيزززة الق زززحرر ل ذلززز  ألهزززه ب

ال ززززززي ييثتززززززز  أن تكنظززززززو ا الزززززززرزر خ زززززززي تؼززززززع فوتوهزززززززاب ذاب أظزززززززواا 

إال لعززززدد ضززززليل  ززززً الززززرزاب لززززرا  وحيززززة ق ززززحرر ل هززززرا ال يدززززدث 

 تقترب ػدر  ػعاع ) عدد الفوتوهاب (  ً ال فس .

تظزززززل الزززززدائسر  ززززز  خالزززززة زهزززززحن بعزززززد شلزززززق املفتزززززاح ، ألهزززززه بعزززززد شلززززززق  -23

ة ألال ية للدائسر دلن أن تتغحر املفاعلزة الحخيزة تقل املقال املفتاح 

 .أل الظعولة 

العيززززز  املسدزززززي يدزززززدث عىزززززد اهتقزززززاا   ىعقزززززةالفوتزززززون املىثعزززززث  ززززز   -24

 ( . E2( إل  املظتوي )  E4 لكترلن  ً املظتوي ) 

E = E4 – E2 = – 0.85 – ) – 3.4 ( = 2.55 eV 

بتعثيزززززززززززززق قزززززززززززززاهون كحرػزززززززززززززوا  -25

 ( ا Bألالا عىد الىقعة ) 
I3 = I1 + I2 

I1 + I2 – I3 = 0   …)1( 

  بتعثيززززززززق قززززززززاهون كحرػززززززززوا

 ( ا1الخاوي عل  املظاز )
4 + 2 I2 – 16 + 4 I3 + 2 I2 = 0 

0 + 4 I2 + 4 I3 = 12   …)2( 

 ( ا2بتعثيق قاهون كحرػوا الخاوي عل  املظاز ) 
16 – 8 I1 – 4 I3 = 0 

– 8 I1 + 0 – 4 I3 = – 16   …)3( 

 اهجد أن  بدل املعادالب الخالث 

I1 = 1 A       ,       I2 = 1 A       ,       I3 = 2 A 
  = 1فتكون قساءر ألا يتر A . 

4 

2 I2 

2 I2 

16 

4 I3 

8 I1 1 
2 



 

اهتقاا  لكترلهاب الحسر  ً الثلزوزر الظزالثة إلز  الثلزوزر املوحثزة  -26

ل كزرل  إهتقززاا الفجززواب املوحثززة  زً الثلززوزر املوحثززة إلزز  الثلززوزر 

 الظالثة .

 ا قاعدر أ ثحر لليد ال -27
ً
 يمني .ألال

جاهًيززززززززا ا يززززززززدلز املدززززززززسح عكززززززززع اتجززززززززاق 

خسكزززززززززززززة عقزززززززززززززازب الظزززززززززززززاعة ، ل ذلززززززززززززز  

 خظب قاعدر فلمىج لليد اليظسي .

 )أ( بظجب تولد تيازاب دلا ية    قلب الحديد . -28

يجعالن اتجزاق التيزاز يزىعكع كزل ه ز  )ب( ألن ه في الاطعواهة 

دلزر فيزززززىعكع اتجزززززاق القزززززور املزززززوجسر علززززز  الضزززززلعحن العزززززوللحن 

 زز  هفززع الاتجززاق ه زز  دلزر فيكمززل امللزز  دلزاهززه للملزز  كززل 

 . الظابق

 يكنظو ا  لكترلن .ألهه يفقد حصء  ً ظاقته أجىاء الت ادم )أ(  -29

)ب( ألهززززه خظزززززب قزززززاهون فززززحن فزززززحن العزززززوا املززززو   الزززززري ت زززززاخثه 

 ينىاطب عكظًيا  ع دزحة الحسازر .أقص ي ػدر إػعاع 

31-                                   CT = 3 C 
CT = 3 ×20 = 60 µF 

XC = 
 

          
 = 

 

   
    

 
            

 = 53.03 Ω 

 

 

 

31-  

 

 )د( -32

 )أ(  هثعاث التلقادي .                    )ب( اللحتز . -33

 ( . V2( ل تقل قساءر الفولتميتر )  V1تصداد قساءر الفولتميتر )  -34

35-                     Z = √          
   

Z =  √                    = 1414.2 Ω 

36-                     (1)Imax = 
    

   
  … 

I = 
   

   
 Imax = 

   

      
    …)2( 

  
   

   
 × 

    

   
 = 

    

      
        8 R = R + RX        7 R = RX 

   
 

    
 = 

   

   
 

تقزززززززل املفاعلزززززززة الظزززززززعولة  –تزززززززصداد املفاعلزززززززة الحخيزززززززة للضزززززززع  )أ(  -37

 للى   .

 . 90oيتقدم فسق الجهد عل  التياز بصاللة ظوز =  ل  خث ا )ب( 

 . 90o كخ  ا يتأخس فسق الجهد عً التياز بصاللة ظوز =  

 )حز( -38

 )ب( -39

ً تتدززسز إلكترلهززاب  همززا شادب ػززدر الضززوء الظززاقغ ، ألن تززسدد لزز -41

 الضوء الظاقغ أقل  ً التردد الحسج للفلص .

 )أ( -41

 )ب( -42

 . n= تسكحت  P)أ(    بلوزر الظيليكون الىقية ا تسكحت  -43

 . Pتسكحت  > nا تسكحت  n   بلوزر  ً الىوع 

 )ب(

Out C B A 
1 0 0 0 
1 1 1 1 

ا ل عوط الفيض املغىاظيس ي ،        عىد ا يتدسح الظل   وشايً  -44

خظب العالقة ا        e.m.f = 0فتكون  θ = 0oل ذل  ألن ا 

e.m.f = B L v sin θ . 

 ا  -45
ً
 السطم األال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جاهًيا ا

Slope = 
   

   
 

   
 
 = 

      

   
 

   I = √
           

 
 

Slope = 
            

        
 = 8×10-7 

   I = √
            

          
 = 2  A 

 

 

 -الاختثاز  ت إحابةاهت  -
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 )m-1( 

F×10-5  )N/m( 



 

 ( الثاينختبار إجابة اال) 

تولزززززدر  ززززز   لززززز  ينىاطزززززب ظسدًيزززززا  زززززع  قزززززداز ق.د.ح املظزززززتدخة امل)أ(  -1

 املعززززدا الص نززززي للتغحززززر  زززز  الفززززيض املغىاظيسزززز ي ل  ززززع عززززدد لفززززاب

 املل  .

)ب( يكون اتجاق القور الدافعة الكهسةية املظتدخة ل كرل  التياز 

 الكهستي املظتدث  ضاًدا للتغحر املظجب له .

 . )أ( تيثعث  ىه  لكترلهاب -2

تدسلززز  الؼزززعاع  لكترلوزززي خ زززي يمطزززن الؼاػزززة هقعزززة بىقعزززة    )ب( 

 ل تتكون علي ا ال وزر الن ائية .

 )ب( التوصيلية الكهسةية ملادر املوصل . )أ( ق.د.ح مل دز كهستي .    -3

تدديززد اتجززاق القززور املغىاظيظززية املززوجسر علزز  طززل   ظززتقيم يمززس بززه  -4

 تياز كهستي  وضوع عمودًيا     جاا  غىاظيس ي  ىتظم .

 .املدوا  لعاقة املفقودر    صوزر خسازر ل تصلد كفاءرخ ي تقل ا -5

 )ب( -6

لي ) ، ألن تياز الدائسر يظاالدائسر    خالة زهحن  -7
 

   
 . Z = Rأي أن ا (  

fo
2 = 

 

          
 

  C = 
 

          
  

 = 
 

            
 = 1.013×10-5 F 

 )ب( -8

9-                (2πft)sin × max(e.m.f )= ins(e.m.f) 

)e.m.f(ins = 100 × sin)2×180×50×2.5×10-3( = 70.7 V 

وغحزززززززر  زززززززً قيمت زززززززا إلززززززز  أن يىدزززززززسا  وػزززززززس الجلفزززززززاهو تر إلززززززز  ن ايزززززززة أ( ) -11

 التدزلج أي عىد صفس تدزلج ألال يتر .

)ب( يولزززززدان عززززززصم لزززززز   ضززززززاد لعزززززصم  شدلاج الىا زززززز ئ عززززززً  ززززززسلز تيززززززاز 

ل عىزززززد ا ينظزززززالي العص زززززان يخجزززززت املوػزززززس عىزززززد كهستزززززي  ززززز  امللززززز  

إلززز   يعمزززالن علززز  عزززودر املوػزززس  –قزززساءر تنىاطزززب  زززع ػزززدر التيزززاز 

 صفس التدزلج بعد قعع التياز الكهستي عً املل  .

11-                                 PW = E ϕL 

  ϕL = 
    

 
 = 

    

         
 = 1×1020  Photon/s 

 القيمة العظمي للقور الدافعة الكهسةية املظتدخة . -12

 ( . Mالعوا املو   )  -13

 (د) -14

 )أ( -15

 ا جالث إختماالب AND     -لاخد     ا إختماا  OR)أ(  -16

 ا الشحىاب الظالثة ا  لكترلهاب )ب( 
ً
 ألال

الشزحىاب املوحثزة ا الفجزواب ل الزرزاب الؼزائثة املاهدزة 

 لإللكترلهاب ال ماطية التكافو .

 n = P + NDجاهًيا ا  

 . E2( ا تمت  ظاقة الفوتون ل تخاز ل تيتقل للمظتوي  Xرزر ) ال -17

 ز  فوتزوهحن  تفقزحن ددث اهثعزاث  ظزتدث ل يىعلزق ( ا ي Zالرزر ) 

 التردد ل العوز ل الاتجاق .

 = I1  عل  التوال  ااملقال اب إذا لصلت  -18
    

    
 

 = I2إذا لصلت املقال اب عل  التواشي ا 
    

 
   

 
 
 = 

     

   
 

   
    

     
 = 

    

    
 × 

 

     
 = 

 

   
 

 = XC)أ(  -19
 

         
     √ = Z )ب(                

   

 )أ( املدوا الكهستي .             )ب( أفسان الحث . -21

 )ب()أ(  -21

ألا يتر الحسازي ا تظزالي  عزدا العاقزة الحسازلزة املكنظزثة  زع )ب( 

 للوطغ . عدا العاقة الحسازلة املفقودر 

عزززً  زززسلز تيزززاز الجلفزززاهو تر الحظزززاض ا تظزززالي عزززصم  شدلاج الىا ززز ئ 

 ززززع عززززصم اللزززز  الىا زززز ئ عززززً كهستززززي  زززز  امللزززز  

 . امللفحن الصهبركيحن

22-               
     

     
 = 

  

    
    

     

     
 = 

     

      
 

      
 = 10 µm 

 )ب( -23

 . خالثاملظتوي ال -24

25-  

 

 

 

 

 اعىد أي عقدر بالدائسر  قاهون كحرػوا ألالا  بتعثيق 
I2 = I1 + I3 

I1 – I2 + I3 = 0   …)1( 

 ( ا1بتعثيق قاهون كحرػوا الخاوي عل  املظاز ) 
12 – 5 I2 – 2 I3 – 2 I2 = 0 

0 – 7 I2 – 2 I3 = – 12   …)2( 

 ( ا2عل  املظاز ) بتعثيق قاهون كحرػوا الخاوي 
2 I3 – I1 – 6 – 3 I1 = 0 

– 4 I1 + 0 + 2 I3 = 6   …)3( 

 بدل املعادالب الخالث هجد أن ا 
I1 = – 0.6 A       ,       I2 = 1.2 A       ,       I3 = 1.8 A 

 للتيزززاز  ززز  عكزززع   ػزززازر الظزززالثة تزززدا علززز  أن الاتجزززاق الحقيقزززي

 الاتجاق املفسلض عل  السطم .

حسكزززززززة العؼزززززززوائية هززززززز  الضوضزززززززاء ال زززززززي تنظززززززجب في زززززززا التعسلفهززززززا ا  -26

 لإللكترلهاب .

تظززززجب تيززززاًزا عؼززززوائًيا يؼززززوغ علزززز  املعلو ززززاب الفحتيائيززززة تأجحرهززززا ا 

 ال ي تدملها  ػازر الكهسةية ل ي عب التخل   ن ا .

12 2 I2 

6 
1 I1 

1 

2 
5 I2 2 I3 3 I1 



 

( ل يززساد تدوللززه إلزز  فززولتميتر  Rgهفززسض حلفززاهو تر  قال ززة  لفززه )  -27

 ( .  Vليقيع فسق حهد ) 

 ه ززززل  لزززز  الجلفززززاهو تر علزززز  التززززوال  بمضززززاع  حهززززد  قال تززززه    

 (Rm  ( ل يمززززززززززس بززززززززززه تيززززززززززاز ػززززززززززدته )Ig  ألن  لزززززززززز  الجلفززززززززززاهو تر ، )        

 ل  ضاع  الجهد  وصلحن عل  التوال  .
    V = Vg + Vm 
    Vm = V – Vg 
   Vm = Ig Rm 
    Ig Rm = V – Vg 

     Rm = 
        

  
 

يدزززززدث فقزززززد كثحزززززر حزززززًدا  ززززز  العاقزززززة املىقولزززززة  ززززز  صزززززوزر خزززززسازر )أ(  -28

 بظجب  قال ة أطالح الىقل .

ظززززجب لززززدلزان امللزززز  تززززدزلجًيا خ ززززي ينىززززاق  عززززصم  شدلاج امل)ب( 

يىعززززززدم عىززززززد ا ي ززززززثذ  ظززززززتوي امللزززززز  عمودًيززززززا علزززززز  خعززززززوط 

 الفيض املغىاظيس ي .

 ن الفوتون ا شحر  شحو    – لكترلن ا طالب الشحىة    -29

 

 

 

31-  

 

 ظي  الاهثعاث ال عي . -31

 الضخ الضودي . -32

 )ب( -33

34-                                                IT = 
   

 
 = 

     

 
 = 1.2 A 

R\ = 
      

    
 = 4 Ω 

Iفسع = IT  ×
    

 فرع  
 = 1.2 × 

   

 
 = 0.8 A 

 . A 0.8قساءر ألا يتر =   

 )أ( -35

 التوصيل العكس ي التوصيل ألا ا ي املقازهةلحه 

 كثحر صغحر طم  املىعقة القاخلة

 ال يمس تياز يمس تياز إ كاهية  سلز التياز

 )ب(

 

 

 

 

 

36-                 = 0.2 Ω RS = 
           

      
 = 

            

          

RT = 
           

      
 = 

         

      
 = 0.199 Ω 

ألهززه عىززد التززردداب العاليززة حززًدا تكززون املفاعلززة الحخيززة للملزز  )أ(  -37

 كثحرر حًدا فال يمس تياز    الدائسر .

فززززززحن حززززززصًءا  ززززززً  توصززززززيلالأطززززززالح امللزززززز  ل )ب( بظززززززجب  قال ززززززة 

 لتياز املتردد .تقل قيمة افإل  خسازر تدزلجًيا العاقة يتدوا 

عىزززد إعزززادر لززز  امللززز  بديزززث يقزززل عزززدد لفاتزززه فزززحن ه ززز  قعزززسق  -38

 يصداد بىفع وظثة الصلادر    عدد اللفاب ، بديث يكون ا
r2 = 5 r1 

  
  

    
 = 

         

         
 = 

        

      
 = 

    

 
 

 مد فكسر عمله عل  الحث الكهسل غىاظيس ي .الديىا و ا تعت -39

املدزسح الكهستزي ا تعتمززد فكزسر عملزه علزز  التزأجحر املغىاظيسز ي للتيززاز 

 الكهستي ) عصم  شدلاج املغىاظيس ي ( .

ألاػززززعة فززززوق الثىفطزززززجية تسددهززززا أعلزززز   زززززً الضززززوء ألاشزق املسدزززززي  -41

 ظاقة خسكة أكبر . ذابفتيثعث إلكترلهاب 

غىاظيسزز ي علزز  هيصززة أه ززاا أقعززاز خ ززي تجعززل خعززوط الفززيض امل -41

 مزا يجعزل كخافزة الفزيض املغىاظيسزز ي جابتزة  ز  الححزت الزري يتدززسح 

ل يكززون عززصم  شدلاج دائًمززا قيمززة عظمززي ل  تىاطززًثا  ززع فيززه امللزز  

 ػدر التياز فقغ املازر باملل  .

 عىد ا تكون الدائسر  فتوخة . -42

        سززززززززز يلفزززززززززيض املغىاظيل عزززززززززوط ا)أ( ألن الظزززززززززل  يتدزززززززززسح  وشاًيزززززززززا  -43

 لد ق.د.ح  ظتدخة .فال يقععها ل ال تتو 

الابتزدادي يىمو التياز الكهستي    املل  )ب( ألهه لحظة شلق املفتاح 

املزززوجس علززز  امللززز  الخزززاهوي ل يتولزززد فحزززتداد املجزززاا املغىاظيسززز ي 

 فيه بالحث املتثادا ق.د.ح  ظتدخة عكظية .

مللززززز  لزززززىق  ظزززززوا ا تزززززصداد كخافزززززة الفزززززيض املغىاظيسززززز ي للضزززززع  -44

 للى   .

 ا السطم ا -45
ً
 ألال

 

 

 

 

 

 جاهًيا ا

Slope = 
   

         
 = B |  |                  |  | = 

       

 
 

Slope = 
             

         
 = 0.4 

   |  | = 
       

 
 = 

     

   
 = 4 A.m2 

 -الاختثاز  ةت إحاباهت  -

Rg Rm Ig Ig Ig 

VR , IR 

IR 

VR 

t 

RC 

RB 

VCE 

ICRC 

VCC 
IB 

IE 

IC 

Vin 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 

0.08 

0.16 

0.24 

0.32 

0.4 

sin θ 

τ  )N.m( 



 

 ( الثالثختبار إجابة اال) 

)أ( هز  قيمزة التيزاز املظزتمس الزري يولزد هفزع  عزدا العاقزة الحسازلزة  -1

 ال ي يولدها التياز املتردد إذا  س كل  ن ما    هفع املقال ة .

اتجزززاق التيزززاز املظزززتدث املتولزززد  ززز   وصزززل يكزززون  عاكًظزززا للتغحزززر )ب( 

 املظجب له .

 = λ)أ(  -2
 

    
 = 

 

     
 E = m.C2)ب(             

 . Ω.m، املقال ة الىوعية تقاض بز  Ωز )أ( املقال ة الكهسةية تقاض ب -3

 = RT، عل  التواشي ا  RT = N.Rعل  التوال  ا )ب( 
   

 
 

ألن فكززسر عمززل ألال يتززر تعتمززد علزز  قززاهون ألم ، خيززث تنىاطززب ػززدر  -4

ش عكظززًيا  ززع املقال ززة الكليززة للززدائسر ل ال التيززاز الكليززة املززازر  زز  الجهززا

 عىد جثوب ق.د.ح للم دز الكهستي املوصل بالدائسر .
َّ
 يددث هرا إال

 (    الىظام الخىادي كاآلتي ا 11يعبر عً القيمة العؼسلة )  -5

   

 
 

   

 
 

   

 
 

    

 
 

العدد العشري 

 
 

 الىاتج 5 2 1 0

 الثاق  1 1 0 1

 (1011)2=  11أن املكا ئ الخىادي للعدد ا  أي

 عزززي ا ي زززدز عىزززد لضزززع الغزززاش أل بخزززاز العى زززس  ززز  أهثوةزززة العيززز  ال -6

تفسيزززززب كهستزززززي تدزززززت ضزززززغغ  زززززىخفض ل فزززززسق حهزززززد عزززززاا  جزززززم تدليزززززل 

 العي  الىاتج .

ل ألاحظززززززام العيزززززز  املظززززززتمس ا ييززززززتج عززززززً الغززززززاشاب ل ألابخززززززسر امللت ثززززززة 

 ال لثة املتوهجة لدزحة الثياض .

 ا يصداد  عا ل خخه الراتي فتتداد  فاعلته الحخية . -7
ً
 ألال

 جاهًيا ا يقل  عا ل خخه الراتي فتقل  فاعلته الحخية .

 ا  -8
ً
 ( npn)   ً الىوع تساهصيظتوز ألال

(  IC)  تياز املجمع فيقل(  IB( يقل تياز القاعدر )  RVبصلادر ) جاهًيا ا 

 ( . V2)  صداد( أي ي VCE)  حتدادف ةبتاجألن وظثة التكثحر ل ذل  

 ا -9
ً
 = Rad/s 157.08     ألال

 

    
 ×ω = 2 π f = 2 π  

 = صفس s 0.04جاهًيا ا  توطغ قيمة التياز املتولد خالا 

 )أ( تجميع ل تسكحت ل تىظيم الفيض املغىاظيس ي خوا املل  . -11

)ب( تقليزززل املقال ززززة الكليززززة  زززز  ألا يتزززر ل بالتززززال  شلززززادر  ززززدي الجهززززاش 

تيززززازاب أكبززززر ل خمايززززة  لزززز  الجهززززاش  ززززً الاختززززراق عىززززد لقيززززاض 

  سلز تيازاب كثحرر ل تقليل وظثة ال عأ    قياض ػدر التياز .

 )أ( -11

 اتجاق التياز    املل  . -12

الحسازلززة الىاتجززة عززً أػززعة اللحززتز تعمززل علزز  التدززام ألن العاقززة  -13

 الجصء امل اب باالهف اا أل التمصق بالعثقة ال ي تدت ا .

 )ب( -14

15-  

 الت ولس العادي لس جالحي ألابعادالت و 

يتم تطجيل  ختالا    الؼدر 

 ختالا    ظوا ، ل الضوئية 

 املظاز .

يتم تطجيل  ختالا    الؼدر 

 الضوئية فقغ .

16-                           e.m.f = B.L.v 
e.m.f = 2.5 × 0.2 × 8 = 4 V 

I6Ω = 
       

 
 = 

   

 
 = 

   

 
 A 

ذزر الهيزززززززدزلححن   زززززززًلضزززززززوء املسدزززززززي ييثعزززززززث لأظزززززززوا ظزززززززوا  زززززززو    -17

 يددث عىد اهتقاا  لكترلن  ً املظتوي الخالث إل  الخاوي .

E3 – E2 = 
     

 
 

) 
 –     

    –  
 –     

   ( × 1.6×10-19 = 
                     

 
 

   λ = 6.54×10-7  m 

 )د( -18

 = fo)أ(  -19
 

     √     
 Q = C.V)ب(        

21-  

 اليد اليمني لفلمىج اليد اليمني أل ثحر

تدديد اتجاق املجاا 

املغىاظيس ي الىا  ئ عً  سلز 

 تياز كهستي    طل   ظتقيم .

تدديد اتجاق التياز املظتدث 

املتولد    طل   ظتقيم 

يتدسح عمودًيا عل  خعوط 

  ىتظم .فيض  غىاظيس ي 
 

 ر القياض التىاظسلةص أحه أحهصر القياض السقمية

أزقام عل  هينة قيمة التعسض 

 . زقمية ػاػةعل  

هينة عل  قيمة ال تعسض

 .  وػس يتدسح عل  تدزلج

ا خسازًلزز اإػززعاعً املززوازد العثيعيززة تدززت طززعذ ألازض ت ززدز )أ( ألن  -21

ل اطتكؼزززززاا املزززززوازد هزززززرق ال زززززوز يمكزززززً ت زززززولسق جزززززم تدليزززززل 

 املوحودر ل ذل  ألن كل  ادر لها إػعاع خسازي  محت .

)ب( ألن العوا املو   للضوء املسدي أكبر  ً املظافاب الثييية بحن 

 خاليا اليد فال يظتعيع املسلز .

 )ب( -22

ألن الفوتزززززون الظزززززاقغ يفقزززززد ظاقزززززة عىزززززد ت زززززاد ه  زززززع  لكتزززززرلن  -23

الفوتزززون الظزززاقغ  ظاقزززة الفوتزززون املؼزززنت أقزززل  زززً ظاقزززةفتكزززون 

 . فيكون تسددق أقل ل ظوله املو   أكبر

خالية  ً الفجواب ل  لكترلهاب الحسر ل تدتزوي علز  ه   ىعقة  -24

ل أيوهززاب طززالثة  زز  هاخيززة أخززسي ل تتكززون أيوهززاب  وحثززة  زز  هاحيززة 

 خدلث تياز الاهنؼاز .هنيجة 

 

 

 



 

3 

1.5 

6 10 I3 

15 I2 

20 I1 

1 

2 

25-  
بتعثيزززق قزززاهون كحرػزززوا ألالا 

 عىد أي عقدر بالدائسر ا

I1 + I2 = I3 

I1 + I2 – I3 = 0   …)1( 

قزاهون كحرػزوا الخزاوي  بتعثيق

 ( ا1عل  املظاز )
1.5 – 3 – 20 I1 + 15 I2 = 0 

– 20 I1 + 15 I2 + 0 = 1.5   …)2( 

 ( ا2بتعثيق قاهون كحرػوا الخاوي عل  املظاز )
6 – 1.5 – 15 I2 – 10 I3 = 0 

0 – 15 I2 – 10 I3 = – 4.5   …)3( 

 بدل املعادالب الخالث هجد أن ا

I1 = 
   

  
 A       ,       I2 = 

    

   
 A       ,       I3 = 

    

   
 A 

يىدززززززززززززسا املوػززززززززززززس إلزززززززززززز   عىزززززززززززد ا -26

  ىت زززززززززززززززززززز  التززززززززززززززززززززدزلج تكززززززززززززززززززززون 

املقال زززززززززززة ال ازحيزززززززززززة  ظززززززززززززاللة 

 للمقال ة الكلية لألل يتر .
RT = Rg + RC + RV 

1500 = 250 + 1000 + RV 

  RV = 250 Ω 

 ا صفس  -27
ً
 توخة .، ل ذل  ألن دائسته  ف = VSألال

                          جاهًيا ا 
    

  
 = 

    

  
 

    

     
 = 

    

     
 

  VS = 2.4 V 

IS = 
    

     
 = 

     

    
 = 0.16 A 

    

  
 = 

    

  
 

    

      
 = 

    

     
 

  IP = 3.2×10-3 A 

 قعبي امل دز عىد عدم  سلز تياز كهستي .)أ( ه  فسق الجهد بحن  -28

 )ب( ه   قلوب املقال ة الىوعية ملادته .

 )ب( إهتاج ألاػعة الظييية .   )أ( الح وا عل  ظي  هقي .    -29

 دزحة خسازر الجظم الظاخً . -31

 )ب( امللفاب الصهبركية .    )أ( ألاقعاب املغىاظيظية املقعسر .   -31

 )أ( -32

املقال زززززة الكليزززززة للزززززدائسر ألهزززززه عىزززززد اختزززززراق أخزززززد امل زززززثاخحن فزززززحن  -33

فيقززززل فززززسق الجهززززد املفقززززود  زززز  املقال ززززة تززززصداد ل يقززززل التيززززاز الكلزززز  

( فتززززززتداد  Vout( ل يززززززصداد فززززززسق الجهززززززد ال ززززززاز   )  Vinالداخليززززززة ) 

 قساءر الفولتميتر .

خ زززي د  دعزززاب إهتزززاج العاقزززة تظزززتخدم  دزززوالب زافعزززة ل جهزززد عىززز -34

تكزززززون خافضزززززة للتيزززززاز فيقزززززل التيزززززاز املزززززاز  ززززز  أطزززززالح الىقزززززل ل تقزززززل 

العاقة املفقودر    صوزر خسازر    ألاطالح ، بيىمزا تظزتخدم عىزد 

أ ززاكً الاطززت الح  دززوالب خافضززة ل جهززد خ ززي تكززون زافعززة للتيززاز 

  ىاظق الاطت الح .فترفعه إل  قيمة  ىاطثة لنؼغيل 

35-                 = 2 V 200  ×10-3×10 Vg = Ig.Rg = 

Rm = 
        

  
 = 

        

         
 = 1800 Ω 

36-                              V = √  
           

    

 = √                    = 13 V 

 )ب( أفسان الحث .         )أ( املولد الكهستي ) الديىا و ( .   -37

38-  
  لية الكهسلضوئيةال أهثوةة أػعة الكاجود

 إكظاب الكاجود ظاقة خسازلة

 )  هثعاث ألايووي الحسازي (

 إكظاب الكاجود ظاقة ضوئية

 )  هثعاث الكهسلضودي (

علززززز  الت زززززولس ، ألن زززززا تزززززوجس علززززز  ألالزززززواح الفوتوشسافيزززززة قزززززدز  ا )أ(  -39

 الحظاطة .

، ل ذلزززززززز  ألن )ب( قزززززززدز  ا علززززززز  إختزززززززراق املزززززززواد بزززززززدزحاب  تفالتزززززززة 

 أظوالها املوحية ق حرر حًدا .

 )أ( -41

 ب وزر  ترابعة اتىعلق  الفوتوهابيق د به أن  -41

 ا ألن ا تىعلق    هفع ال حظة  ً امل دز .ش اهًيا  -1

 ا ألن ا تدتف  بفسق ظوز جابت فيما بين ا . كاهًيا  -2

 . ما يجعلها أكثر ػدر ل أكثر تسكحًتا  

التأجحر املغىاظيس ي للتياز الكهستي ) عصم  شدلاج املغىاظيسز ي املزوجس  -42

 ززززززز   لززززززز  قابزززززززل ل حسكزززززززة يمزززززززس بزززززززه تيزززززززاز كهستزززززززي  وضزززززززوع  ززززززز   جزززززززاا 

  غىاظيس ي  ىتظم ( .

        حخيزززززززة ال تزززززززه فاعلعا زززززززل الحزززززززث الزززززززراتي للملززززززز  فتقزززززززل   يقزززززززل)أ(  -43

ل ال ت زززززززززثذ  ظزززززززززاللة للمفاعلزززززززززة الظزززززززززعولة للمكخززززززززز  ل تززززززززززصداد 

  عالقة الدائسر فتقل ػدر التياز املاز في ا ل تقل قساءر ألا يتر .

تقل املفاعلة الظعولة الكلية فتزتداد ػزدر التيزاز املزاز بالزدائسر )ب( 

 ل تصداد قساءر ألا يتر .

 ا -44
ً
  ألال

 

 

 

 
 

تسكحزت  لكترلهزاب الظزالثة ألن تكون الثلوزر  تعادلة كهسةًيزا جاهًيا ا 

 (n  ( تسكحزززززززززززت الفجزززززززززززواب املوحثزززززززززززة = )p  تسكحزززززززززززت الزززززززززززرزاب + )

 ( . ND)  املععية املوحثة

1500 Ω 

𝟏

𝟐
 Imax 

 إلكترلن خس



 

 ا السطم ا -45
ً
 ألال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة عظمي عىد ا يكون  ظتوي املل   e.m.fتكون  جاهًيا ا

 واشًلا للمجاا املغىاظيس ي أي عىد ا ي ثع العمودي عل  

 . يس يظاتجاق الفيض املغىا ع  90o ظتوي املل  شاللة 

  θ = 90o                 sin θ = 1 
   ً السطم هجد أن ا  

)e.m.f(max = 200 V 

 

 -الاختثاز  ةت إحاباهت  -

  

 ال تنسونا من صالح الدعاء

 األستاذ
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