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هندى إليكم مراجعة فجر االمتحان 
والىت حتتوى خالصة ما منتلك من خربة ومعلومة 

وقد راعينا أن تكون مركزة على أهم اجلزيئات ابملنهج الىت 
الخيرج عنها أى امتحان 

داعينا هللا أن حتقق الغرض املوضوعة من أجله 
وحتتوى على 

1- أهم األسئلة النظرية .
2- أهم التعليالت.
3- أهم التجارب 

4- أهم املسائل ابملنهج 
5- اسئلة كتاب املدرسة واجاابهتا .
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أهــم االستخدامات أوال:

االستخداماجلهاز 

الجلفانومتــــر  :

االستدالل علي وجود تيار كهريب

قياس شدة التيار الكهريب الضعيف 

حتديد اجتاه التيار الكهرىب

 صهر الفلزات واملعادن .فـــــرن الحــث :
 حتويل الطاقة احلركية ) امليكانيكية ( إيل طاقة كهربية .الدينـــــامـــــو :

رفع أو خفض اجلهد الكهريب املرتدد ويستخدم يف نقل الطاقة من أماكن إنتاجها إيل أماكن استهالكها الــمحول الكهــربي : 
ويف بعض األجهزة املنزلية .

قاعدة أمبير لليد اليمني :
حتديد اجتاه اجملال املغناطيسي لسلك مستقيم مير به تيار كهريب .

حتديد اجتاه اجملال املغناطيسي لكاًل من :-
1- امللف الدائري .   2- امللف احللزوين .

قاعدة فلمنج لليد 
 حتديد اجتاه القوة املؤثرة علي سلك مير به تيار كهريب والسلك موضوع يف جمال مغناطيسياليسرى:

 حتديد اجتاه التيار املستحث يف سلك مستقيم وكذلك ملف الدينامو .قاعدة فلمنج لليد اليمني:

 حتديد اجتاه التيار الكهريب املستحث يف ملف .قاعــــــدة لنـــز :

المطيـــــاف :
حتليل الضوء إىل مكوانته املرئية وغري املرئية

احلصول علي طيف نقي .
تقدير درجة حرارة النجوم .

 معرفة الغازات والعناصر واألخبرة احمليطة جبو الشمس .خطـوط فرنهـوفــر:

الميكروسكوب 
اإللكتروني :

 يستخدم يف رؤية التفاصيل الدقيقة واملتناهية يف الصغر اليت يعجز عن رؤيتها امليكروسكوب الضوئي 
.

 مصدر انبعاث اإللكرتوانت يف امليكروسكوب اإللكرتوين .الكاثــــود :

مجـزئ الـتيار في 
األمــيتر :

1- سحب اجلزء األكرب من تيار الدائرة فيمر تيار ضعيف ىف ملف اجللفانومرت فال حيرتق ملفه
   2- جعل املقاومة الكلية للجهاز صغرية وابلتايل ال يتغري شدة التيار املراد قياسها عند توصيل 

اجلهاز يف الدائرة علي التوايل .

مضاعف الجهد في 
الفولتميتر :

 1- جعل التيار املار إيل ملف اجلهاز أقصى ما يتحمله دون أن يتلف .
2- جعل املقاومة الكلية للجهاز كبرية وابلتايل ال تتغري شدة التيار وال فرق اجلهد املراد قياسه عند 

توصيل اجلهاز يف الدائرة علي التوازي .
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المقاومة العيارية 
والريوستات في 

األوميتر .

جعل التيار املار يف اجلهاز أقصي ما يتحمله دون أن يتلف .
ضبط املؤشر عند هناية تدريج اجللفانومرت " بداية تدريج األوميرت " يف حالة عدم وجود مقاومة خارجية 

" معايرة اجلهاز " 

الملفان الزنبركيان في 
ملف الجلفانومتر :

1- يعمالن كوصالت للتيار الكهريب .
 2- يعمالن علي إعادة املؤشر إيل وضعه األصلي عند انقطاع التيار .

3- حيداثن عزم ازدواج يسمى عزم ازدواج اللي مضاد لعزم االزدواج الناشئ عن امللف وابلتايل يتزن 
املؤشر عند قيمة معينة .

اسطوانة الحديد المطاوع 
في الجلفانومتر : 

تعمل علي زايدة تركيز كثافة الفيض املغناطيسي ألن معامل النفاذية املغناطيسية للحديد املطاوع كبرية 
.

القطبان المغناطيسيان في 
الجلفانومتر مقعرين

 حىت تكون خطوط الفيض علي هيئة أنصاف أقطار متساوية و ابلتايل تظل كثافة الفيض اثبتة يف 
احليز الذي يدور فيه امللف  فيتناسب عزم اإلزدواج مع شدة التيار فقط.

االسطوانة المشقوقة 
إلي نصفين – المقوم 
المعدنى في الدينامو :

 جعل التيار املرتدد موحد االجتاه يف الدائرة اخلارجية

االسطوانة المشقوقة إلي 
 جعل دوران ملف املوتور دائماً يف اجتاه واحد .نصفين في الموتور :

استخدام عدة ملفات 
بينها زوايا صغيرة 

متساوية في الدينامو :
 جعل التيار يف الدائرة اخلارجية اثبت الشدة وموحد االجتاه

استخدام عدة ملفات 
بينها زاويا صغيرة 

متساوية في الموتور : 
   زايدة القدرة امليكانيكية للموتور وزايدة كفائته .

لف سلك المقاومة 
القياسية لفًا مزدوجًا :

 لتالشي احلث الذايت حيث يكون اجتاه التيار يف أحد اللفات عكس اجتاه التيار يف اللفة األخرى 
فينشأ جماالن مغناطيسيان متساواين يف املقدار ومتضادان يف االجتاه فيالشي كل منهما اآلخر .

المرآة العاكسة والشبة 
المنفذة في الليزر :

زايدة طول املسار الذي تقطعه الفوتوانت وابلتايل تعمل علي حث أكرب عدد من ذرات النيون املثارة 
.

األشعة المرجعية في 
الهولوجرام : 

اسرتجاع ما فُقد من معلومات للجسم كإختالف  طول املسار حيث تتالقى األشعة املرجعية 
مع األشعة املنعكسة عن سطح اجلسم وتكون صورة مشفرة نتيجة التداخالت علي اللوح 

الفوتوغرايف الذي يسمى اهلولوجرام .

الهيليوم في توليد أشعة 
الليزر :

 يُثار اهليليوم بواسطة الطاقة الكهربية فيصعد ملستوى طاقة أعلي ويصطدم بذرات النيون تصادم 
غري مرن فتصل ذرات النيون إيل وضع اإلسكان املعكوسة وهو الشرط األساسي حلدوث أشعة 

الليزر .
 مصدر انبعاث اإللكرتوانت .الفتيلة في أنبوبة كولدج 
 تستخدم ابلرادار الموجات الميكرومترية  
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المجاالت الكهربية 
والمغناطيسية بانبوبة اشعة 

الكاثود
توجيه الشعاع االلكرتوين والتحكم يف مساره واحنرافه لتمسح الشاشة ابلكامل .

 ذرات النيون في ليزر 
 هي الوسط الفعال إلنتاج شعاع الليزر.الهليلوم نيون:

نافذتان بزاوية ميل 
يعمالن على توجيه الشعاع الفوتوين يف اجتاه واحد هو اجتاه سقوطها فال يؤذي العني.بانبوبة الليزر:

الشاشة الفلوريسية 
 حتدث وميض عند سقوط االلكرتوانت عليها.بانبوبة اشعة الكاثود:

ذرات الهيليوم في ليزر 
ننقل الطاقة الالزمة لذرات النيون لتصبح مثارة يف مستوى ااثرة شبه مستقرالهيليوم نيو

تقوم بدور التجويف الرنيين حيث حتوي املادة الفعالة وتنشط عملية التكبريانبوة الكوارتز بالليزر

الوصلة الثنائية : 
تعمل كمفتاح )مفتوح يف حالة التوصيل العكسى ومغلق يف حالة التوصيل االمامى ( 

تستخدم يف تقومي التيار املرتدد وبذلك تستخدم يف شحن بطارايت السيارات وبطارايت أجهزة 
احملمول 

اشباه الموصالت غير 
 تستخدم كمحسات لقياس درجة احلرارة او التلوث ابنواعه النقية :

اشعة الليزر في   
 يستخدم الليزر كاشعة مرجعيةالهولوجرام 

 ثقب املاس واملعادن وصهرها . اشعة الليزر فيالصناعه :

 عالج انفصال الشبكية – اجراء جراحات دقيقة – عالج قصر النظر ومع االلياف الضوئية يف اشعة الليزر فيالطب :
التشخيص والعالج ابملناظري   

:CDاشعة الليزر في CD التسجيل على األقراص املدجمة 
اشعة الليزر فيتوجيه 

 توجيه الصواريخ بدقة عالية الحتفاظ اإلشارة الكهربية بشدهتا بصرف النظر عن املسافة اليت تقطعها  الصواريخ :

سلك اإليرديوم 
والبالتين فى االميتر 

الحرارى :
 يتمدد مبرور التيار فيه إلرتفاع درجة حرارته وابلتاىل ميكن قياس القيمة الفعالة للتيار املرتدد عن طريق 

هذا التمدد

خيط الحرير فى االميتر 
الحرارى :

 شد سلك البالتني واالريديوم عندما يتمدد فتتحرك البكرة ومعها املؤشر على التدريج ليدل على 
القيمة الفعالة للتيار املرتدد
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المقاومة المتصل على 
التوازى مع سلك 

األيريديوم البالتينى 
فى االميتر الحرارى:

تعمل كمجزئ تيار ليمر تيار مناسب بسلك اإليريديوم

الملف الزنبركى فى 
 شد خيط احلرير فتدور البكرة املتصلة ابملؤشر ليدل املؤشر على قيمة التياراألميتر الحرارى:

 قياس القيمة الفعالة للتيار املرتدداالميتر الحرارى :

أهــم الشروط الواجب  توافرها ثانيا:

أن يكون الطول املوجي للضوء املستخدم أصغر من أبعاد اجلسم املراد رؤيتهرؤيـــة تفاصيــل جســـم دقيــق   

 الوصول بذرات الوسط الفعال إيل وضع اإلسكان املعكوس مث سقوط فوتوانت على حدوث أشعة الليزر  
الذرات املثارة .

الحصول علي تيار مستحث      
 1- وجود فيض مغناطيسي .

  2- وجود موصل متصل بدائرة مغلقة .
  3- وجود حركة نسبية حىت حيدث تغري للفيض .

الحصول علي األشعة السينية
  X -Ray . ًأن يكون فرق اجلهد بني اهلدف والفتيلة عايل جدا 

حدوث حث متبادل بين ملفين   
1- أن تكون دائرة امللف الثانوي مغلقة .

2- أن حيدث تغري يف الفيض املغناطيسي للملف الثانوي .
3- أن يكون امللفان  هلما حمور مشرتك .

مرور تيار في الملف االبتدائي 
 أن تكون دائرة امللف الثانوي مغلقة .للمحول  

طيف خطى مميز لعنصر ما  
1- أن يطبق فرق جهد عاىل بني الفتيلة واهلدف يف انبوبة كولدج لتكتسب االلكرتوانت 

املنبعثة من الفتيلة طاقة حركة عالية 
2- أن يصطدم الكرتون احد الكرتوانت مادة اهلدف القريبة من النواة 

 أن يكون املنشور يف وضع النهاية الصغرى لالحنراف وجتمع االشعة املتوازية لكل لون يف طيف نقى بواسطة االسبكترومتر
بؤرة خاصة بواسطة العدسة الشيئية

 1- ان يكون كل الكرتون يف مستوى الطاقة اخلاص به ذرة مستقرة ) اذكر شرطين (  
2- عدم تعرض الذرة الى ااثرة بفوتون خارجى .

ليتقدم فرق الجهد على التيار 
بمقدار 90o فى دائرة تيار 

متردد
ىف حالة ملف عدمي املقاومة األومية
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ليتأخر فرق الجهد على التيار 
ىف حالة املكثف الكهرىببمقدار 90o فى دائرة تيار متردد

ليتقدم فرق الجهد على التيار 
بمقدار 90o فى دائرة تيار متردد 

بها ملف ومكثف ومقاومة 
متصلة على التوالى

ىف حالة وجود الدائرة ىف حالة رنني

ما معنى أن )ما املقصود بــ( ثالثا:

املقصود بهاالكمية الفيزيائية 
أقل مسافة يمكن رصدها بواسطة مجهر 

  1 n m  = إلكتروني
أى أن الطول املوجي لألشعة اإللكرتونية 

1 n m =
كثافة الفيض المغناطيسي 

=  0.2وبر/م2
معين ذلك أن عدد خطوط الفيض اليت متر عمودايً بوحدة املساحات احمليطة 

بتلك النقطة =  0.2وبر 
كثافة الفيض المغناطيسي 

=0.3  تسال .
معين ذلك أن القوة املؤثرة علي سلك مير به تيار شدته 1 أمبري وطوله 1 مرت 

وموضوع عمودايً يف جمال مغناطيسي =  0.3 نيوتن

دالة الشغل لفلز الصوديوم 
= 14-10 × 3.6 جول .

هي الطاقة الالزمة لتحرير اإللكرتوانت من سطح فلز الصوديوم = × 3.6 
14-10 جول دون اكسابه طاقة حركة  .

أي أن ق . ء . ك املستحثة املتولدة يف امللف =  0.5فولت عند تغري شدة الحث الذاتي لملف =  0.5هنري .
التيار املار فيه مبعدل 1 أمبري لكل اثنية 

الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها 4 
 أي أن فرق اجلهد بني النقطتني = 5 فولت .كولوم = 20 جول .

القيمة الفعالة للتيار المتردد 
= 2 أمبير .

أي أن قيمة التيار املستمر الذي يولد نفس كمية احلرارة اليت يولدها التيار 
املرتدد يف نفس املوصل ونفس الزمن = 2 أمبري

الطول الموجي الحرج لفلز ما 
320 n m =

 أي أن أكرب طول موجي يؤدي النبعاث اإللكرتوانت عن سطح الفلز 
.320 n m  =

الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها 
4  كولوم بين نقطتين فى دائرة كهربية =  

20 جول  
أى أن فرق اجلهد الكهرىب =5 فولت.
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أهــم العوامل التى يتوقف عليها رابعا:

طول موجة اإللكترون :- من عالقة دي 
λ=h/mv براولي

جند أن الطول املوجي يتوقف علي سرعة اإللكرتون 
] كمية احلركة[ .

معامل الحث الذاتي لملف .
1- عدد اللفات .

2- معامل النفاذية املغناطيسية .
3- طول امللف .   4-الشكل اهلندسي

ق . ء . ك المستحثة المتولدة في سلك 
مستقيم .

               emf =B  . L .V Sin θ

1- كثافة الفيض .  2- طول السلك .   3- السرعة .
4- الزاوية اليت يصنعها السلك مع اجملال .

ق . د . ك المستحثة المتولدة في الملف 
الدائري للدينامو .

1- عدد اللفات .                2- كثافة الفيض .
3- مساحة امللف                 4- السرعة الزاويِّة .

المقاومة النوعية والتوصيلية الكهربية
] خاصية فيزايئية [

1- نوع املادة .
2- درجة احلرارة .

الطول الموجى للطيف الخطى المميز لالشعة 
السينية 

يتغري بتغري مادة اهلدف حيث يقل الطول املوجى بزايدة العدد الذرى ملادة 
اهلدف وهذا الطيف اليظهر عند فروق اجلهد املنخفضة

شدة تيار الفتيلة – العدد الذرى ملادة اهلدفشدة االشعة السينية 
فرق اجلهد بني اهلدف والفتيلةقدرة االشعة السينية على االختراق 

 نوع الوسط امللفوف حول امللف – حجم امللف – عدد اللفات – املسافة الحث المتبادل بين ملفين 
الفاصلة بني امللفني

 درجة احلرارة الكلفينية للمصدر املشعالطول الموجى القصى شدة اشعاع
تردد الضوء الساقطشدة التيار الكهرو ضوئى 
نوع مادة السطحدالة الشغل لسطح معدن  

كثافة الفيض المغناطيسى الناشئ عن مرور 
شدة التيار – بعد النقطة عن السلك –معامل النفاذية املغناطيسية للوسطتيار كهربى في سلك مستقيم  :

سلكان متوازيان يمر فيهما تيار متساو وفى 
اتجاهين متعاكسين  

 نتوقع عدم تكون نقطة تعادل بينهما او خارجهما اذا كان التيار متساواي وىف 
اجتاهني متعاكسني حيث يكون شدة اجملال الحدمها خارج السلك اكرب من 

االخر فال تتكون نقطة التعادل

عزم االزدواج المؤثر على ملف يمر به 
تيار كهربى وموضوع في مجال مغناطيسى  

 كثافة الفيض املغناطيسى – شدة التيار – مساحة وجه – عدد لفات امللف 
– جيب الزاوية احملصورة بني العمودى على مستوى امللف وخطوط الفيض 

املغناطيسى
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القوة المؤثرة على سلك يمر به تيار كهربى 
كثافة الفيض املغنطيسى – شدة التيار – طول السلك – جيب الزاويةوموضوع في  

كثافة الفيض المغناطيسى الناشئ عن مرور 
تيار كهربى في ملف حلزونى  

 عدد اللفات – شدة التيار – طول امللف – معامل النفاذية املغناطيسية 
للوسط

تردد التيار Xc α 1/f  المفاعلة السعوية لمكثف
 Xc α 1/fسعة املكثف

تردد التيار XL α fالمفاعلة الحثية لملف حث
XL α Lمعامل احلث الذاتى مللف

مربع شدة التيار املار ىف السلكزاوية انحراف مؤشر األميتر الحرارى.

أهــم التطبيقات خامسا:

يف الطب يف عالج انفصال الشبكية – التصوير ثالثي األبعاد – توجيه الصواريخ – طابعة الليزر – أحباث أشعة الليزر   
الفضاء .

 دراسة الرتكيب البلوري للمواد – الكشف عن العيوب الرتكيبية يف الصناعة املعدنية – يف الطب يف األشعة السينية
الكشف عن كسور العظام 

احملول الكهرىبالحث المتبادل

التوصيل على 
مصابيح االضاءة العاديةالتوازى

عزم االزدواج 
اجللفانومرت ذو امللف املتحرك - األميرت - الفولتيمرت - األوميرت- احملرك الكهرىب المغناطيسى

الحث 
إضاءة املصباح الفلورسنت)حث ذاتى( – الدينامو .الكهرومغناطيسي

أفرن احلث الذي يستخدم يف صهر املعادنالتيارات الدوامية

اذكر الفكرة العلمية واالستخدام سادسا:  

االستخدامالفكرة العلميةاجلهــــاز
أجهزة الرؤية 

رؤية األجسام املتحركة يف الظالمحتليل االشعاع احلراريالليلية

يف جمال اكتشاف األدلة اجلنائيةبقاء االشعاع احلرارياالستشعار عن بعد
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تستخدم يف عمل شاشة التليفزيون والكمبيوتراالنبعاث األيوين احلراريأنبوبة اشعة الكاثود
الخلية 

يف عمل مفتاح االضاءة ابملصاعد وفتح األبواب أليًاالتأثري)االنبعاث(الكهروضوئيالكهروضوئية

الميكروسكوب 
االلكتروني

-الطبيعة املزدوجة لاللكرتون
- اخلاصية املوجية للجسم والتحكم ىف الطول 

املوجى املصاحب  له )عالقة ديربوىل(

رؤية األجسام الصغرية جداً والفريوسات بقوة حتليل 
كبرية

حتقيق وضع االسكان املعكوسجهاز الليزر
- يستخدم يف حلام شبكية العني ويف الطب ويف 
التصوير اجملسم والطباعة والصناعة وتوجيه 

الصواريخ
الهولوجرام 
)التصوير 
المجسم(

الليزر والتداخل بني األشعة املرجعية واألشعة 
احلصول على الصور يف األبعاد الثالثيةاملنعكسة من اجلسم

مصادر الضوء 
تستخدم يف االضاءةاالنبعاث التلقائيالعادي

االضاءةاحلث الذاتى مصباح الفلورسنت
صهر املعادن التيارات الدوامية افران الحث 

الموتور 
– األميتر – 
الجلفانومتر 

– األومميتر – 
الفولتميتر:

عزم االزدواج املؤثر علي ملف مير به تيار كهريب 
وامللف موضوع يف جمال مغناطيسي .

حتويل الطاقة الكهربية للطاقة ميكانيكية – االستدالل 
وقياس التيارات الضعيفة املستمرة – قياس شدة 
التيار القوى - قياس مقاومة جمهولة – قياس 

فرق اجلهد الكهرىب بني نقطتني.

حويل الطاقة امليكانيكية اىل طاقة كهربية )حتريك احلث الكهرومغناطيسى المولد الكهربى 
االالت (

رفع أو خفض ق.د.ك احلث املتبادل بني ملفنيالمحول الكهربى 

أهــم التعليالت سابعا:

1(عند سقوط ضوء مرئى علي لوح من الخارصين ال تبنعث اإللكترونات ولكن عند سقوط أشعة X أو 
جاما تنبعث اإللكترونات  

ألن الضوء املرئى تردده أقل من الرتدد احلرج للوح اخلارصني  بينما أشعة X أو جاما يكون ترددها أكرب من الرتدد احلرج للوح 
اخلارصني  .

2( تقعر قطبى المغناطيس فى الجلفانومتر
حىت تكون خطوط الفيض على شكل انصاف اقطار متساوية عمودية دائما على الضلعني الطويلني فبالتاىل تثبت كثافة الفيض ىف 

احليز الذى يدور فيه امللف و يتناسب عزم األزدواج طرداي مع شدة التيار فقط لثبوت الزاوية بني امللف واجملال.



مراجعة فجر االمتحان 2018

ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )11(

الشامل

الشامل

الشامل

3( تستخدم لصناعة قلب المحول الكهربى شرائح من الحديد المطاوع السليكونى و المعزولة عن بعضها البعض ؟
لتالىف التيارات الدوامية

4( ال يستهلك المحول الكهربى طاقة رغم توصيل ملفه اإلبتدائى بالمصدر الكهربى عند فتح دائرة ملفه الثانوى  
بسبب تولد جمال متغري ىف امللف اإلبتدائى فينشأ ابحلث الذاتى تيار مستحث عكسى وقوة دافعة كهربية عكسية فتالشى األصلية

5( القيمة المتوسطة للتيار المتردد =   صفر   
ألنه يصل اىل القيمة العظمى مرتني هناية عظمى مرة ىف اإلجتاه املوجب ومرة ىف اإلجتاه السالب

  e.m.f المتولدة بملف الدينامو خالل ¼ دورة من الوضع الرأسى تساوى متوسط   e.m.f 6(متوسط
المتولدة خالل ½ دورة من الوضع الرأسى ؟

حيث يتضاعف الفيض ويتضاعف الزمن فيظل متوسط ق.د.ك خالل ربع دورة يساوى خالل نصف دورة .
7(إذا أمر تيار كهربى فى كل من ملف دائرى و سلك مستقيم موضوع داخل الملف وعلى إمتداد محوره  

فإن السلك المستقيم ال يتأثر بأى قوة مغناطيسية  
ألن السلك يكون موازى للمجال املغناطيسى فتكون الزاوية بني السلك واجملال مساوية  للصفر وجيب الزاوية يساوى صفر والقوة 

تساوى صفر .
فى  توصيلهم  عند  واحدة  مقاومة  للمكعب  يوجد  بينما  مقاومة  من  أكثر  المستطيالت  لمتوازى  8(توجد 

الدائرة ؟
ألن أبعاد متوازى املستطيالت خمتلفة فتختلف املقاومة حسب طريقة توصيل التيار به أما املكعب ابعاده متساوية فالختتلف املقاومة 

9(توصل األجهزة الكهربية فى المنزل على التوازى
حىت إذا تلف جهاز أو مصباح تعمل ابقى األجهزة على نفس اجلهد – وحىت يكون فرق اجلهد اثبت  بني طرىف كل منها -  لتقليل 

املقاومة الكلية فال يتأثر التيار
10(فى الدوائر الكهربية المتصلة على التوازى يستخدم أسالك سميكة عند طرفى البطارية   وأقل سمكا عند 

طرفى كل مقاومة
ألنه عند قطىب البطارية تكون شدة التيار أكرب ما ميكن  فتستخدم أسالك مسيكة ) مقاومتها صغرية ( فال تؤثر ىف شدة التيار .

وتستخدم اسالك اقل مسكا عند املقاومات ليتوزع التيار بكل املقاومة حيث يالقى مقاومة من كل املقاومات
11(قد التتولد ق.د.ك فى ملف لحظة مرور أو قطع التيار عنه

ألن امللف يكون ملفوف لفا مزدوجا فال يوجد له جمال مغناطيسى والتتولد فيه ق.د.ك
12(اليعمل المحول الكهربى بتيار مستمر

ألن التيار املستمر يولد جماال مغناطيسا اثبت الشدة واالجتاه وبذلك اليكون الفيض الذى يقطع امللف الثانوى متغري فال يتولد فيه 
ق.د.ك

13(يستمر ملف الموتور فى الدوران عند مروره بالوضع الرأسى رغم إنعدام عزم اإلزدواج فى هذا الوضع
بسبب القصور الذايت

14(فى الموتور يستخدم عدة ملفات بين مستوياتها زوايا متساوية
لالحتفاظ بعزم دوران اثبت ىف وضع النهاية العظمى  ) لزايدة قدرته (
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15(الطاقة المستنفذة عند مرور تيار كهربى متردد فى مقاومة أومية اليساوى صفرا
ألن الطاقة املستنفذة =    I2  Rt  أى اهنا التتوقف على اجتاه التيار الكهرىب

16(القوة الدافعة الكهربية لعمود كهربى أكبر من فرق الجهد بين طرفى دائرته الخارجية

ألن املقاومة الداخلية للعمود تستنفذ شغل لكى مير التيار الكهرىب داخل العمود
   VB= V +Ir

17(تزداد كفاءة البطارية كلما قلت مقاومته الداخلية

ألن كلما قلت املقاومة الداخلية للبطارية قل مقدار الشغل املفقود منها عند التشغيل تبعا للعالقةV = VB – Irفتزيد كفاءة البطارية.

18(  كلما زاد طول السلك توهج المصباح وكلما قل طول السلك  كان أقل إضاءة  
ألنه بزايدة طول السلك تزداد مقاومته فتزداد القدرة املستنفذة فيزداد توهجا ، والعكس عندما يقل طول السلك

19(ال يشحن سلك بالكهرباء عند مرور تيار كهربى به ؟
ألن التيار يدخل السلك وخيرج من الطرف األخر بنفس املعدل
20(ينصح ببناء المساكن بعيدا عن أبراج الضغط العالى

حفاظا على الصحة العامة حيث أن كثافة الفيض املغناطيسىBتتناسب عكسيا مع املسافة
21(يتنافر سلكان متوازيان عندما يمر بهما التيار فى إتجاهين متضادين.
ألن حمصلة كثافة الفيض املغناطيسى بني السلكني تكون أكرب من كثافة الفيض خارجهما

22(يوجد داخل ملف الجلفانومتر إسطوانة من الحديد المطاوع
لتجميع وتركيز خطوط الفيض املغناطيسى داخل امللف فتزداد كثافة الفيض وتزداد حساسية اجلهاز 
23(عند فتح دائرة مغناطيس كهربى قد تحدث شرارة كهربية بين طرفى المفتاح الكهربى

ألن التيار يتالشى فيتولد جمال مغناطيسى متغري يقطع لفات امللف نفسه فيتولد ق.د.ك مستحثة طردية ىف نفس اجتاه ق.د.ك 
للمصدر فينشأ تيار مستحث طردى كبري حيدث شرارة بني طرىف املفتاح

24(تلف أسالك المقاومات القياسية لفا مزدوجا
لكى مير التيار ىف اجتاهني متضادين فيتكون جماالن مغناطيسيان متساواين ومتضادان فيالشى كل منهما األخر فينعدم احلث الذاتى.

25(تنتظم سرعة دوران الموتور
بسبب تولد ق.د.ك مستحثة عكسية ىف ملف املوتور اثناء دورانه

26(ينمو التيار الكهربي في سلك مستقيم أسرع من نموه في ملف ذو قلب حديدي.
يف حالة السلك املستقيم تتولد ق د ك عكسية صغرية تؤول للصفر ، و يف حالة امللف تتولد ق د ك عكسية كبرية نتيجة احلث 

الذايت تقاوم منو التيار األصلي ، أما يف امللف ذو القلب احلديدي فإن القلب احلديدي جيمع خطوط الفيض ويقويها فتتولد ق 
د ك عكسية أكرب من احلالتني السابقتني تقاوم التيار بقدر أكرب.



مراجعة فجر االمتحان 2018

ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )13(

الشامل

الشامل

الشامل

27(يصنع القلب الحديدي في المحول من شرائح معزولة من الحديد المطاوع السليكوني.
لكرب املقاومة النوعية له فيحد من التيارات الدوامية ابإلضافة إىل أن معامل النفاذية املغناطيسية للحديد عالية فيعمل على تركيز 

الفيض املغناطيسي.
28(يقل الطول لموجي المصاحب لإللكترون بزيادة سرعته.

ألن الطول املوجي يتناسب عكسيا مع سرعة اإللكرتون   
29(تنحرف أشعة المهبط بتأثير كل من المجال الكهربي والمجال المغناطيسي

ألهنا عبارة عن إلكرتوانت سالبة الشحنة فتتأثر بكل من اجملاالت الكهربية واملغناطيسية
30(ألشعة أكس قدرة فائقة على النفاذية خالل المواد ؟

ألن املسافات البينية لذرات املواد مقاربه للطول املوجى ألشعة إكس فتنفذ خالهلا.
31(يمكن اعتبار الطريقة التى تم بها الحصول على األشعة السينية ظاهرة كهروضوئية عكسية؟

ألنه عند سقوط اإللكرتوانت على الفلز تنطلق من الفلز طاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية ولكن ىف الظاهرة الكهرومغناطيسية 
يسقط الضوء فتنبعث اإللكرتوانت .

32(لم تسطع الفيزياء الكالسيكية تفسير منحنيات بالنك
ألن الفيزايء الكالسيكية تعترب اإلشعاع موجات كهرومغناطيسية وعلى ذلك فإن شدة اإلشعاع تزيد كلما زاد الرتدد ولكن منحنيات 

بالنك توضح أن شدة اإلشعاع تقل عند الرتددات العالية أى األطوال املوجية القصرية جدًا.
33(ظاهرة إشعاع الجسم األسود إثبات للخاصية الجسيمية للضوء

  آلن فروض بالنك والىت وضعها لتفسري هذه الظاهرة أوضحت أن اإلشعاع يتكون من كمات أو فوتوانت والفوتون له خواص 
جسيمية آلن له كتلة وله كمية حترك

34(ظاهرة كومتون توضح الصفة الجسيمية للفوتونات
عند سقوط فوتون ذو تردد عاىل وطاقة كبرية على إلكرتون حر نالحظ بعد التصادم :تردد الفوتون يقل ويغري إجتاهه   - اإللكرتون 
احلر تزيد سرعته ويغري إجتاهه وإبستخدام فروض بالنك وتطبيق قانون بقاء كمية احلركة على كل من الفوتون واإللكرتون احلر 

وهى توضح أن الفوتون يسلك كجسيم له كمية حركة أى له كتلة وسرعة مثل اإللكرتون
35(اليتأثر سطح حائط أو كتاب بسقوط شعاع ضوئى عليه بينما قد يتأثر به اإللكترون الحر

ألن الشعاع الضوئى يؤثر على السطح بقوةF=(2Pw)/cوحيث أن c مقدار كبري108×3 م/ ث فإن مقدار هذه القوة يكون 
صغري جدا اليؤثر على سطح احلائط)كتلته كبرية( . أما اإللكرتون احلر فكتلته صغرية وحجمه صغري لذا يتأثر هبذه القوة حبيث 

إهنا قد تزيد سرعته وقد يغري إجتاه حركته
36(الضوء طبيعة مزدوجة جسيمية وموجية.

طبيعية تتضح عندما ننظر إليه على أنه فوتوانت وهى هلا كتلة وكمية حركة أى خواص جسيمية طبيعة موجية تظهر ىف خواص 
الفوتوانت املتحركة حيث تنعكس وتنكسر وتتداخل وحتيد

37(يستخدم الميكروسكوب اإللكترونى فى رؤية األجسام الدقيقة جدا )الفيروسات( ) أى له قدرة تحليلية أكبر (
ألن الشعاع اإللكرتوىن املستخدم ميكن زايدة طاقة حركته فيكون الطول املوجى املصاحب له قصري جدا طبقا ملعادلة دى بروىل  أى 

يتحقق شرط التكبري ) وهو أن يقل الطول املوجى جدا حبيث يكون أقل من طول اجلسم املراد رؤية تفاصيله (.
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38(التفسر النظرية الكالسيكية إنبعاث اإللكترونات الكهرضوئية من السطح
ألهنا تعترب أن شدة التيار وإنطالق اإللكرتوانت وطاقتها وسرعتها تتوقف على شدة الضوء الساقط وزمن السقوط ليزداد الطاقة الالزمة 
إلنبعاث اإللكرتون 0 ولكن املشاهدات العلمية ختتلف حيث إنبعاث اإللكرتون يتوقف أساسا على تردد الضوء الساقط وليس شدته.

39(يوجد إرتباط بين كل من النموذجين الميكروسكوبى والماكروسكوبى بالنسبة للفوتون.

ىف النموذج امليكروسكوىب : حزمة الفوتوانت حتمل الطاقة الىت حيملها الشعاع الضوئ ألهنا تعتربه كرة نصف قطرها = الطول املوجى 
وتردد املوجة املصاحبة

ىف النموذج املاكروسكوىب : اخلواص املوجية تالحظ ىف سلوك حزمة الفوتوانت ككل أى أن املوجة تصف السلوك اجلماعى للفوتوانت 
وحجم العائق الذى يعرتضه الضوء هو الذى حيدد النموذج املستخدم :

إذا كان العائق  أكرب من الطول املوجى نطبق النموذج املاكروسكوىب
إذا كان العائق قريبا من الطول املوجى أى على مستوى الذرة نطبق النموذج امليكروسكوىب

40(يستخدم التصوير الحرارى فى مجال إكتشاف األدلة الجنائية.
ألن اإلشعاع احلرارى للشخص يبقى لفرتة زمنية بعد إنصرافه من املكان

41(أشعة إكس لهاقدرة فائقة على النفاذية خالل المواد.
ألن املسافات البينية لذرات تلك املواد تكون مقاربة للطول املوجى لألشعة السينية فإن الفوتوانت تنفذ من خالل الذرات

42(متسلسلة ليمان فى طيف ذرة الهيدروجين أكبرها طاقة.
 kألهنا حتدث نتيجة إنتقال اإللكرتون من مستوايت الطاقة األعلى إىل مستوى الطاقة األول

 n=1     فيكون فرق الطاقة كبريا جدا لذلك فهى أعالها تردد
43(ظهور خطوط فرونهوفر فى طيف الشمس

وذلك ألن الضوء املنبعث من الشمس به كل األطوال املوجية املمكنة ولكن الغالف اخلارجى للشمس به عناصر ىف حالتها العازية 
كل منهم ميتص الطيف اخلاص به فتظهر خطوط سوداء ) فروهنوفر ( وهى طيف إمتصاص خطى لتلك العناصر

44(تستخدم األشعة السينية فى الكشف عن عيوب بعض الصناعات
بسبب قدرهتا الكبرية على النفاذ حيث ختتلف شدهتا بعد النفاذ من الشقوق أو الشروخ الداخلية عن شدهتا عندما تنفذ من اجلسم 

املصمت متاما
45(أشعة الليزر التخضع لقانون التربيع العكسى فى الضوء

ألهنا حزمة رفيعة جدا حتتفظ بشدهتا اثبتة على وحدة املساحات مهما تغريت املسافة بني مصدر الضوء والسطح
46(شعاع الليزر أحادىالطول الموجى.

آلن مصدر أى ليزر ينتج خطا طيفيا واحدا له مدى طيفى صغري وتكون الشدة عند هذا الطول املوجى أكرب ماميكن
47(يمكن نقل شعاع الليزر لمسافات طويلة دون فقد ملحوظ فى الطاقة.

ألن أشعة الليزرعبارة عن حزمة متوازية التعاىن تشتتا لذلك يظل قطر احلزمة اثبتا مهما حتركت مسافات طويلة أثناء إنتشارها.
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48(أشعة الليزر أكبر شدة وترابطا من الضوء العادى.
ألن أشعة الليزر حتتفظ بشدة اثبتة على وحدة املساحات مهما كانت املسافة الىت تقطعها وتنطلق الفوتوانت ىف الليزر مرتابطة زمانيا 
ومكانيا ألهنا تنطلق من املصدر ىف نفس اللحظة مهما كانت املسافة الىت تقطعها فإهنا حتتفظ بفرق طور اثبت ولذا تكون أكرب 

شدة وتركيزا من الضوء العادى.
49(يستخدم غاز الهليوم مع غاز النيون فى عمل الليزر الغازى.

لتقارب قيمة طاقة مستوايت اإلاثرة شبه املستقرة فيهما
50(فى جهاز الليزر يجب أن تصل المادة الفعالة لوضع اإلسكان المعكوس.

 )s10-3ألنه ىف عملية اإلسكان املعكوس حيدث تركيز لذرات النيون املثارة ىف مستوى طاقة شبه مستقر فرتة عمره الزمىن طويلة نسبيا)حواىل
ومبا أن عدد الذرات املثارة كبري جدا ىف املستوى شبه املستقر إذن يتحقق شرط حدوث اإلنبعاث املستحث واحلصول على الليزر

51(يستخدم أشعة الليزر فى توجيه الصواريخ.

ألن شعاع الليزر يتميز بتوازى األشعة ويصبح قطر احلزمة اثبتا عندما تنتشر ملسافات طويلة والتعاىن تشتتا أو فقد ىف الطاقة الضوئية 
وبذلك تكون اإلشارة الكهربية الناجتة عنه قوية وواضحة فتوجه الصواريخ بدقة.

52(تستخدم اشعة الليزر فى عالج اإلنفصال الشبكى.
ألن الطاقة احلرارية الناجتة عن الشعاع تعمل على إمتام إلتحام الشبكية ابلطبقة الىت حتتها
53(اليمكن للعين البشرية رؤية الفراغات بين الذرات بالعين المجردة.

ألن املسافات البنية بني الذرات أصغر بكثري من الطول املوجى لفوتوانت الضوء املرئى الذى تشعر به العني.
54(بللورة  ) n-type ( متعادلة كهربيا.

 ND عدد الفجوات.
ألن عدد اإللكرتوانت احلرة = جمموع الشحنات املوجبة لذرة املعطية +

55(بللورة ) P-type( متعادلة كهربيا.

ألن عدد الفجوات املوجبة = جمموع الشحنات السالبة للذرة املستقبلة  + NAعدد اإللكرتوانت.

56(يعتبر السليكون من أشباه الموصالت النقية.

ألن كل ذرة ىف الشبكة البللورية له تشارك أربع ذرات سيلكون أبربع روابط تسامهية وتكون هذه الروابط مكتملة متاما عند صفركلفن 
فتكون عازلة متاما وإبرتفاع درجة احلرارة تتكسر بعض الروابط وتنطلق إلكرتوانت حرة فتصبح موصلة للتيار الكهرىب.

57(تزداد التوصيلية الكهربية لبللورة السليكون عند تطعيمها بذرات األنتيمون.
ويبقى  منها أبربع ذرات سليكون  أربع  يرتبط  إلكرتوانت  اخلارجى على مخس  التكافؤ وحيتوى غالفها  األنتيمون مخاسية  ألن ذرة 

اإللكرتون اخلامس حرا ووجود اإللكرتوانت احلرة يزيد التوصيل الكهرىب
58(تستخدم الوصلة الثنائية فى تقويم التيار المتردد.

ألهنا تسمح ألنصاف الذبذابت املوجبة ابملرور حيث يكون التوصيل أمامى والتسمح ألنصاف الذبذابت السالبة ابملرور حيث 
يكون التوصيل خلفى
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59(تكون مقاومة الوصلة الثنائية عند التوصيل األمامى أقل منها عند التوصيل الخلفى.
ألن اجملال الناشئ عن البطارية يكون عكس إجتاه اجملال الداخلى ىف املنطقة اإلنتقالية فيضعفه ويسمح مبرور التيار أما ىف التوصيل 

اخللفى يكون اجملاالن ىف إجتاه واحد ويزداد اجلهد العائق فتكون املقاومة كبرية.
60(اإللكترونات الرقمية أفضل من اإللكترونات التناظرية.

ألن احلركة العشوائية لإللكرتوانت تسبب الضوضاء الكهربية وهى تسبب تشويشاً للمعلومة الىت حتملها اإلشارة فيصعب التخلص 
منها وذلك ىف اإللكرتوانت التناظرية 0

أما اإللكرتوانت الرقمية فإن املعلومة منها تكمن ىف الشفرة والتتأثر بقيمة اإلشارة أو اجلهد املضاف إليه الضوضاء.
61(تستخدم النبائط ) المكونات اإللكترونية  ( كمحسات للبيئة.

( لذلك  الذرى والكيميائى  الضوء واحلرارة والتلوث   ( احمليطة  البئية  للعوامل  تتميز حبساسيتها  أشباه موصالت  ألهنا مصنوعة من 
تستخدم كوسائل لقياس تلك العوامل 

62(تختلف الوصلة الثنائية عن المقاومة العادية.
ألن الوصلة الثنائية تعطى مقاومة صغرية جدا ىف إجتاه معني )توصيل أمامى ( ومقاومة عالية ىف اإلجتاه املعاكس ) توصيل عكسي( – 

وتتميز الوصلة أبن التوصيل فيها يكون ابإللكرتوانت والفجوات.
أما املقاومة العادية قيمتها اثبتة والتتغري مهما إنعكس  إجتاه التيار – والتوصيل فيها يتم ابإللكرتوانت فقط

63(الوصلة الثنائية تعمل كمفتاح.
ON ألنه ىف حالة توصيلها توصيال أماميا مير تيار أى تعمل كمفتاح مغلق 

OFF  وىف حالة توصيها خلفيا )عكسيا( المير تيار أى تعمل كمفتاح مفتوح
64(سمك القاعدة فى الترانزستورصغير جدا.

     حىت يقل به عدد الفجوات فال تستقر به اإللكرتوانت املنطلقة من الباعث وتستمر ىف احلركة إىل اجملمع
65(عند اإلتزان الحرارى التحدث زيادة فى عدد اإللكترونات المحررة أو الفجوات الموجبة الناتجة مكان 

اإللكترونات
الثانية فتصبح عدد اإللكرتوانت والفجوات  الثانية يتساوى مع عدد الروابط الىت يتم تكوينها ىف  ألن عدد الروابط املكسورة ىف 

املوجبة اثبتة.
66(عدم تساوي أقسام التدريج في األميتر الحراري؟

ألن عمله مبين على األثر احلرارى وكمية احلرارة املتولدة يف السلك تتناسب طردايً مع مربع شدة التيار الكهرابئي وليس مع التيار نفسه
67(يستخدم األميتر الحراري لقياس شدة التيار المستمر والقيمة الفعالة للتيار المتردد .

68(يصنع السلك األساسي في األميتر الحراري من اإليريديوم والبالتين؟
جـ : ألن مقاومته كبرية ومعامل متدده الطويل كبري فهو حساس للحرارة حىت عند مرور التيارات الضعيفة .

69(يثبت سلك اإليريديوم بالتين على لوحة معدنية لها نفس معامل تمدده .
لكي ال يتأثر سلك اإليريديوم بالتني حبرارة اجلو مبفرده فعندما ترتفع درجة احلرارة يتمدد السلك وتتمدد اللوحة بنفس املقدار فيظل 

السلك مشدوداً كما يبقى املؤشر عند الصفر .
70( ازدياد اتساع تدريج األميتر الحراري كلما زادت قيمة شدة التيار المار فيه .

ألن عمله مبين على التأثري احلراري وكمية احلرارة تتناسب طردايً مع مربع شدة التيار. وليس مع شدته.
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71(فى الملف والمكثف اليستهلك فى كال منهما قدرة كهربية .
ألهنما خيزانن الطاقة ) القدرة ( بشكل جمال مغناطيسي يف امللف وجمال كهريب يف املكثف مث يعيدها إىل املصدر الكهريب عند التفريغ 

لذلك القدرة احلقيقية املستهلكة يف الدائرة هي القدرة املستهلكة يف املقاومة االومية
72(يقل شدة التيار المتردد في الدائرة المهتزة ويقل فرق الجهد بين لوحي المكثف تدريجيا إلى أن ينعدم 

ويتوقف الشحن والتفريغ وينعدم التيار
وذلك نظرا لوجود مقاومة يف امللف واألسالك األخرى فإن جزء من الطاقة يتحول إىل حرارة تدرجييا

73(المعاوقة الكلية فى دائرة الرنين أقل مايمكن
ألن املفاعلة احلثية تالشى املفاعلة السعوية فتكون املقاومة مساوية للمقاومة األومية فقط
74(تنعدم المفاعلة الحثية للملف عندما يوصل مع بطارية)مصدر مستمر(

ألن تردد التيار املستمر يساوى صفر فتكون املفاعلة احلثية صفر حسب العالقة
(XL = 2π fL) 

75(المكثف ال يسمح بمرور التيار المستمر بينما يسمح بمرور التيار المتردد ؟
تردد التيار املستمر صفر وابلتاىل تكون املفاعلة السعوية كبري جداً )ما ال هناية( فالمير.

اما   التيار املرتدد له تردد معني وابلتاىل ال تكون املفاعلة السعوية كبرية جداً فيمر التيار بشدة معقولة.

ماذا حيدث )اذكر النتائج( ثامنا:  

1( لمقاومة موصل عند إرتفاع درجة حرارته ؟
تزداد املقاومة  الكهربية ،وذلك ألن بينهما عالقة طردية حيث تزداد طاقة حركة اجلزيئات فتزداد فرص  تصادمها ابلتيار .

2( توصيل مقاومتين كل منهما واحد أوم على التوازى مع بعضهما ؟ 
تصبح مقاومتهم الكلية أقل من واحد أوم،حيث تكون املقاومة املكافئة للمقاومات املتصلة على التوازى أقل من أى مقاومة منهم.

3(استبدال الحلقتين المعدنيتين في الدينامو باسطوانة معدنية جوفاء مشقوقة إلى نصفين معزولين .
يتم تقومي التيار املرتدد وحتويله إىل تيار موحد االجتاه غري اثبت الشدة.

4(مرور تيار كهربي عالي التردد في ملف يحيط بقطعة معدنية .
تنتج طاقة حرارية تعمل على تسخني امللف والقطعة املعدنية 

السبب :  تولد تيارات دوامية بسبب وجود القلب املعدين املصمت داخل امللف.
5(غلق دائرة الملف االبتدائي وفتح دائرة الملف الثانوي في المحول الكهربى .

ال مير تيار ابمللف االبتدائي وال تسحب طاقة كهربية منه
السبب : ألن احلث الذايت للملف يعمل على توليد قوة دافعة كهربية عكسية تتزن مع القوة الدافعة للمصدر وتكاد تساويها يف 

املقدار فتكاد أن توقف مرور التيار األصلي .
6( عند زيادة األطوال الموجية جداً أو تكون قصيرة جداً.

شدة االشعاع الصادر عن جسم تقرتب من الصفر.
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7( أن يكون طول وتفاصيل الفيروس أكبر من الطول الموجي للشعاع المستخدم في رؤيتها.
رؤية الفريوسات بتمييز.

8( زيادة درجة حرارة شدة اإلشعاع .
يقل الطول املوجي الذي تصاحبه أقصى شدة إشعاع علي حسب قانون فني .

9( سقوط فوتون على ذرة مثارة قبل انقضاء فترة العمر لها بطاقة مساوية لطاقة اثارتها.
حدوث االنبعاث املستحث.

الطور بسبب  اختالف  بالتضاريس والناتجة عن  الخاصة  الجسم  المنعكسة من  المعلومات  فقد جزء من   )10
فرق مسار االشعة.

تتكون على اللوح الفوتغرايف صورة مستوية والظهر االختالفات ىف الطور )تضاريس اجلسم(.
11( سقوط فوتون من اشعة جاما أو اشعة اكس على الكترون حر ساكن.

يكتسب اإللكرتون طاقة وتزيد سرعته ويغري اجتاهه والفوتون يفقد طاقة ويقل تردده ويغري اجتاهه.

12( قيمة فرق الجهد بين قطبى عمود عند زيادة المقاومة الخارجية في دائرة قانون أوم المغلقة .
 تزداد قيمة فرق اجلهد بني قطىب عمود حىت تتساوى قيمة فرق اجلهد مع القوة الدافعة الكهربية له عند عدم مرور تيار يف الدائرة 

13( عدم سحب تيار من مصدر كهربى بالنسبة لفرق الجهد بين طرفى المصدر الكهربى
سيتساوى  فرق  اجلهد بني طرىف املصدر مع لقوة الدافعة الكهربية للمصدر الكهرىب.

14( مرور ضوء ابيض خالل غاز أو بخار عنصر وتحليل الطيف الناتج .
يالحظ اختفاء بعض االطوال املوجية )ظهور خطوط مظلمة (يف الطيف املستمر للضوء األبيض بعد حتليله هذه االطوال املوجية هي 

نفسها االطوال املوجية يف أطياف االنبعاث اخلطية هلذا الغاز. 
15( مرور االشعة السينية خالل ذرات مادة بلورية.

 حيدث لالشعة حيود مث تداخل عندما تنفذ من بني الذرات فتكون هدب مضيئة وهدب مظلمة لذلك تستخدم يف دراسة الرتكيب 
البلورى للمواد 

16( إحالل الهدف في انبوبة كولدج بمعدن اخر.
يظل الطيف املتصل كما هو ويتغري شكل منحىن الطيف اخلطى وكذلك الطول املوجى  خلط الطيف املميز .

.X 17(زيادة فرق الجهد بين الفتيلة والهدف في انبوبة اشعه
يقل  الطول املوجى لالشعة السينية وتزيد قدرهتا على االخرتاق .

18( عدد فوتونات االشعاع عند الترددات العالية جداً.
يكاد ينعدم عدد الفوتوانت النه تبعا لتفسري بالنك تقل شدة االشعاع عند الرتددات العالية جدًا. 

19(سقوط شعاع ضوئى ذو ترددكبير على سطح تردده أقل من التردد الحرج .
 ال حيدث انبعاث كهروضوئى .

20( عند استبدال الحلقتين المعدنيتين باسطوانة معدنية جوفاء ومشقوقة الى نصفين معزولين في دينامو التيار المتردد  
يتم تقومي التيار املرتدد تقومياً نصف موجياً أى حتويله اىل تيار موحد االجتاه. 
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21( سلك مستقيم يتحرك داخل مجال مغناطيسى ولم يتولد بين طرفيه emf مستحثة .
 اذا حترك السلك موازاي خلطوط الفيض املغناطيسى فال يقطعها لذلك ال تتولد emf مستحثة

22( زيادة قيمة مضاعف الجهد المتصل بالجلفانومتر .
 تقل حساسية الفولتميرت وميكن قياس فروق جهده 

23( عدم وجود مقاومة عيارية كبيرة في دائرة االوميتر .
 مير يف ملف اجللفانو ميرت تيار اكرب مما يتحمله فيحرتق امللف 

24( مرور تيار متردد داخل ملف الجلفانومتر
تتوقف حركة للملف يف التيارات عالية الرتدد حيث ال يستجيب امللف للتغيريات السريعة 

25( صغر مقاومة مجزئ التيار المتصل بالجلفانو متر .
 تقل حساسية االميرت ويزداد املدى الذى يقرأه لشدة التيار .

26(عند إضافة مقاومة صغيرة جدا على التوازى مع مقاومة ملف الجلفانو ميتر .
 يتحول اجللفانو مرت ذو امللف املتحرك اىل اميرت فيستطيع قياس شدة التيارات املستمرة الكبرية دون انصهار وتصبح املقاومة الكلية 

للجهاز صغرية جدا فال يؤثر ىف تيار الدائرة املراد قياس شدة التيار املار هبا 
27( عند استخدام جلفانو متر ذي الملف المتحرك في قياس شدة التيارات المستمرة الكبيرة .

ينصهر ملف اجللفانومرت ذي امللف املتحرك لوجود عالقة طردية بني كمية احلرارة ومربع شدة التيار الكهرىب
28( تعامد مستوى ملف يمر به تيار كهربى مع خطوط  الفيض المغناطيسى بالنسبة لعزم االزوداج المؤثر على 

الملف 
ينعدم عزم االزدواج املؤثر على امللف

29( سلكان متوازيان يمر فيهما تيار في اتجاهين متعاكسين.
 حيدث بينهما قوة تنافر حيث ان اجتاه خطوط الفيض ىف املنطقة  الواقعة بني السلكني تكون يف اجتاه واحد وابلتايل تصبح حمصلة 

كثافة الفيض املغناطيسى بني السلكني أكرب من داخل السلكني. 
30( سلك مستقيم يمر به تيار كهربى موضوع موازيا لمحور ملف لولبى يمر به تيار كهربى : مرور التيار 

في الملف اللولبى
يولد داخله فيضا مغناطيسيا موازاي حملوره ومبا ان السلك مواز للمجال فإن   0=0وتكون القوة f=0 فال يتاثر السلك بقوة 

31( نقص نصف قطر ملف دائرى يمر به تيار كهربى .
تزداد كثافة الفيض املغناطيسى عند مركزه 

32( عند وضع ساق معدنية من الحديد  داخل ملف حلزونى .
 تزداد كثافة الفيض املغناطيسى املتولدة نتيجة وضع ساق من احلديد داخل امللف حيث معامل نفاذية احلديد اكرب منه للهواء 

33( اقتراب ملف يمر به تيار كهربى من ملف اخر متصل بجلفانو ميتر حساس.
 ينحرف مؤشر اجللفانو ميرت بسبب تولد emf مستحثة يف امللف االخر 
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34( زيادة قيمة التيار الكهربى المار في ملف ابتدائى موضوع داخل ملف ثانوى طرفاه متصالن 
    بجلفانو متر )صفر تدريجه عند المنتصف ( .

 يتحرك مؤشر اجللفانو ميرت على احد جانيب صفر التدريج لتولد قوة دافعة مستحثة عكسية ابحلث املتبادل وابلتايل مير يف امللف 
الثانوى تيار مستحث عكسى 

35( فتح دائرة الملف الثانوى لملف كهربى مع توصيل ملفه االبتدائى بجهد متردد .
 يتساوى التيار الذايت لعكسى مع تيار املصدر وينعدم تيار امللف االبتدائى 

36( توصيل مكثف بمصدر تيار مستمر
مير التيار ىف الدائرة  ويتناقص تدرجييا مع الزمن إىل أن ينعدم بعد فرتة قصرية عندمل يكون فرق اجلهد بني لوحى املكثف مساوى 

لفرق جهد املصدر 
37( مرور تيار متردد عالى فى مكثف بالنسبة لزاوية الطور بين الجهد والتيار

90o يتقدم التيار على اجلهد بني طرىف املكثف بزاوية طور

متى تساوى هذة القيم صفر تاسعا:

1( كثافة الفيض المغناطيسى فى منتصف المسافة بين سلكين متوازيين يمربكل منهماتيار كهربى
عندما يتســــــــــاوى التيارين ىف الشــــــــدة ويكــون اجتاهــــما واحــــــــــد ىف السلكني .

2( كثافة الفيض المغناطيسى داخل ملف يمر به تيار كهربى بصرف النظر عن قيمة شدةالتيار .
عندما يلف امللف لفا مزدوجا    

3( عزم االزدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار كهربى موضوع فى مجال مغناطيسى
عندما يكـــــون امللــف عمــــــوداي علـى الفيــــض املغـناطيســــى

4( تردد التيار الكهربى .
عندما يكون التيار مستمرا )موحد االجتاه اثبت الشدة(     

5( الفرق بين القـــــــــــــوة الدافعة الكهربية لعمــــــــــــــود كهربى وفـــرق الجهد بين قطبيه 
عندما تكــــون الدائــــرة الكهربيــــــة للعمــــــــود مفتوحة أى عندما المير تيار ىف دائرته

6( شـــــدة التيار المار فى الملـــف االبتدائى للمحــــول الكهربى رغم اتصاله بمصــــدر التيار 
عندما تكـــــون الدائـــرة الكهربيـــــة للملـــف الثانــــوى مفتوحــــــة

7( القوة المغناطيسية المؤثرةعلى سلك يحمل تياركهربى مستمر موضوع فى مجال مغناطيسى
 عندما يكون السلك موازاي الجتاه الفيض املغناطيسى

8( الحث الذاتى لملف يمر به تيار كهربى متردد أو مستمر .
 عندما يلف امللف لفا مزدوجا
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9( القــوة الدافعــة الكهربيـة المستحثـة المتولـدة فى ملـف الدينامـو .
 عندما يكـــــون ملــــــــف الدينامـــــو عمــــوداي على الفيــــــض املغناطيسى

10( القـوة الدافعة الكهربيـة المستحثة المتولدة فى سلك يتحرك فى مجال مغناطيسى 
عندما يتحرك السلك موازاي للفيض املغناطيسى

11( شـدة التيار الكهربى المستحث المتـولد فى سـلك يتحرك قاطعا الفيض المغناطيسى
   عندما تكون دائرة السلك مفتوحة

12( القوة المؤثرة علي سلك مستقيم يمر به تيار كهربي والسلك موضوع في مجال مغناطيسي
  عندما يكون السلك موازايً للمجال املغناطيسي .

13( عزم االزدواج المؤثر علي ملف يمر به تيار كهربي والملف موضوع في مجال مغناطيسي
 عندما يكون مستوى امللف عمودي علي اجملال .

أسئلة مقالية عاشرا:

احسب   (0.2Ω) تساوي  املكافئة  املقاومة  فكانت  التوازي  على  وصلت  ثم   ، الطول  متساوية  أجزاء  عشرة  إىل  سلك  قطع   )1
مقاومة السلك األصلي قبل تقطيعه . 

الحل

)R( نفرض أن مقاومة كل جزء هي
Req=

R
n           0.2    =

R
10         R=2Ω :يف حالة التوازي

R=nR=10×2=20Ω       :يف حالة التوالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إذا كانت درجة اضاءة املصباح )C(أكرب من درجة اضاءة املصباح 

الشكل1

c
B

A
E

2( ثالثة مصابيح متصلة مع بطارية كما يف الشكل )1(
)A( وأقل من درجة اضاءة املصباح )B( فأجب عما يلي :  

1( رتب املصابيح الثالثة حسب مقاومة فتيل كل منها تنازليًا.
2( أعد توصيل املصابيح الثالثة نفسها مع البطارية نفسها على التواىل .

   وحدد أى املصابيح الثالثة تكون درجة سطوعه أكرب.

الحل

( Pw= V2

R  )(PB>PC>PA) ألنه يف التوازي B مث A )1
(Pw=I2 R) ألنه يف التوالي :A )2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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)هلا نفس R ( اجب عما يلى : 

1

2

4
3

B

A

c

D

ــ3(  يف الشكل اجملاور املصابيح الثالث متماثلة 
. )C( ودرجة سطوع )B( قارن بني درجة سطوع)1

. )C( يساوي سطوع )B( سطوع      
                 ] ألن هلما نفس R ومير هبما نفس التيار[

. )C( و )B( و سطوع )D( قارن بني درجة سطوع )2
. )C( وأكرب من سطوع )B( أكرب من سطوع )D( سطوع 

]Pw=I2 R  له نفس املقاومة وتياره أكرب[ 
3( ماذا حيدث لو وصلت النقطتان )1 , 2( أو )2 , 4( بسلك مهمل املقاومة :

(B) ينطفئ ،  (C): ينطفئ ، سطوع (D) يزيد  ، قراءة األميرت تزيد 
        ]ألن Req تقل و Ir يزيد[

4( ماذا حيدث لو أزيل املصباح )C( من قاعدته أو احرتق  : 
]VD يزيد بسبب نقصان VBألن [ يزيد (B) سطوع ،] يقل It  تزيد و  Req وتقل قراءة األميرت ]ألن )D( يقل سطوع

)D( يساوي سطوع )B( وايضًا : يصبح سطوع
5( ماذا حيدث لو أزيل املصباح )D( من قاعدته أو احرتق  :

 املصباحان )B( و )C( ينطفئان وقراءة األميرت تنعدم.
6( ماذا حيدث لو أضيف مصباح رابع )أو مقاومة( على التواىل مع املصباح )D( فإن : 

سطوع كل املصابيح يقل وقراة األميرت تقل ]ألن Req  تزيد و  Ir يقل [.
 :   )D( على التوازي مع املصباح ) 7( ماذا حيدث لو أضيف مصباح رابع )أو مقاومة

سطوع )B( و )C( وقراءة األميرت تزيد ]ألن Req  تزيد و  Ir يقل [  ، سطوع )D( يقل ألن تياره يقل.
 :   )C( و )B( على التوازي مع كاًل من )8(ماذا حيدث لو أضيف مصباح رابع )أو مقاومة

] VD هلما تقل بسبب زايدة  V ألن[ يقل (C) و (B) سطوع ،   ] يقل IT  تزيد و  Req وقراءة األميرت تزيد ]ألن (D)سطوع

B

A

c

D

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9( لو أضيف مصباح رابع )أو مقاومة( على التوالي مع )C( فإن : 

سطوع )D( وقراءة األميرت تقل ]ألن Req  تزيد و  Ir يقل [  . 
 ] VD تقل بسبب زايدة  VB يزيد ]ألن )B( سطوع

سطوع )C( يقل ] جهده يقل بسبب توزع جهد الفرع عليه وعلى املصباح اجلديد[.
.)D( وكالمها أقل من )C( أكرب من سطوع )B( مقارنة : يكون سطوع

10( لو صلت النقطتان )1,3( أو )3,4( بسلك مهمل املقاومة فإن : كل املصابيح تنطفئ.
فتقل قراءة األميرت وشدة إضاءة املصباح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متماثلة )هلا نفس R (واملقاومة الداخلية للبطارية مهملة، اجب عما يلى  : 

1

2

4

3

B

A

c

E
4( يف الشكل اجملاور املصابيح الثالث

. )E( و سطوع )B( قارن بني درجة سطوع)1
. )E( يساوي سطوع )B( سطوع

I (P=I2 R) [ ونفس R هلما نفس [ 
 )E( و )B( وسطوع كال من )C( قارن بني درجة سطوع )2

 )E( و )B( أكرب من سطوع )C( سطوع 
 ] Pw=I2R  تياره أكرب  R له نفس [
3(ماذا حيدث لو وصلت النقطتان (1,3) بسلك مهمل املقاومة  : 

(B) ينطفئ , سطوع (C) ال يتأثر ]ألن VC=VB اثبت[ , سطوع (E) يزيد ]ألن جهده يزيد[ 
حيث املقاومة الداخلية للمصدر مهملة

قراءة األميرت تزيد ]ألن Req تقل و  IT يزيد[ ، 
)E( يساوي سطوع )C( وايضاً : سطوع
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4( ماذا حيدث لو وصلت النقطتان )1 , 2( أو )1 , 4( بسلك مهمل املقاومة  : 
(E) ينطفئ ، سطوع (C) ال يتأثر ]ألن VC=VB اثبت[ ، سطوع (B) يزيد ]ألن جهده يزيد[ 

.)B( يساوي سطوع )C( يزيد[ ، وايضاً : سطوع IT تقل و Req قراة األميرت تزيد ]ألن
5( ماذا حيدث لو وصلت )2 ,4 ( ال حيدث شئ. 

6(ماذا حيدث لو وصلت )3 ,4( تنطفئ كل املصابيح . 
7( ماذا حيدث لو أزيل )B( من قاعدته أو احرتق  : 

)E( ينطفئ ، سطوع )C( ال يتأثر ]ألن VC=VB اثبت[ ، قراءة األميرت تقل ]ألن Req تقل و IT يزيد[
8( ماذا حيدث لو أزيل )C( من قاعدته أو احرتق  : 

سطوع )E( و )B( ال يتأثران ، قراءة األميرت تقل ]ألن Req تزيد و IT يقل[
 : )C( على التوالي مع )9( ماذا حيدث لو أضيف مصباح رابع )أو مقاومة

سطوع )E( و )B( ال يتأثران ]جهدمها ال يتأثر[ ، سطوع )C( يقل ]ألن جهده يقل[ ، قراءة األميرت تقل ]ألن Req تزيد[ 
10( ماذا حيدث لو أضيف مصباح رابع )أو مقاومة( على التوازي مع )C( فإن: 

ال يتأثر سطوع أي مصباح ، قراءة األميرت تزيد ]ألنReq تقل[
 :  )B( و )E( على التوالي مع كاًل من )11( ماذا حيدث لو أضيف مصباح رابع )أو مقاومة

سطوع )E( و )B( يقل ]ألن جهدمها يقل[ ، سطوع )C( ال يتأُثر ]جهده ال يتأثر[ ، قراءة األميرت تقل ]ألنReq تزيد[ .
 :  )E( 12( ماذا حيدث لو أضيف مصباح رابع )أو مقاوُمة على التوازي مع

سطوع (C) ال يتأثر ، سطوع (B) يزيد ]ألن مقاومة الفرع تقل وتياره يزيد[ ، سطوع (E) يقل ، قراءة األميرت تزيد .
13( ماذا حيدث لو أضيف مصباح رابع )أو مقاومة( على التوالي مع البطارية واألميرت  : 

يقل سطوع كل املصابيح ]ألن Req تزيد و IT تقل[  ، قراءة األميرت تقل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يف الدائرة الكهربائية املبينة يف الشكل اجملاور . معتمدًا على الشكل أجب 

C
s

b

س

ص

ع

5( أواًل: أ( س ، ص ، ع ثالثة مصابيح متماثلة موصلة
عما يلي: 

1- قارن بني درجة سطوع املصابيح الثالث. 
املصباح )ص( ال يضئ ، ودرجة سطوع املصباحني )س ، ع( متماثلة.

2- ماذا حيدث لدرجة سطوع كل من املصباحني )س ، ع( يف احلالتني التاليتني: 
 .)S( إذا أغلق املفتاح )أ(  

تقل درجة سطوع املصباح )س( وتزداد درجة سطوع املصباح )ع(.
     )ب( إذا وصل سلك فلزي مقاومتة الكهرابئية مهملة بني النقطتني )C , b( ينطفئ املصباح )س( 

وتزداد درجة سطوع املصباح )ع(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6( ادرس جيدًا الدائرة الكهربائية املوضحة يف الشكل التالي 

، ثم أدخل على الدائرة نفسها عناصر أخرى مناسبة لتكون  القدرة املستهلكة يف املصباح ربع 
القدرة املستهلكة السابقة  ووضح سبب التعديل .  

إبضافة مصباح مماثل وتوصيله على التوايل، حيث تصبح املقاومة املكافئة ضعف املقاومة السابقة ، وهذا 
(pwαI2) يعين أّن شّدة التيار تقل إىل النصف وابلتايل يستهلك ربع القدرة السابقة حيث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املبينة يف الشكل ، حلظة حتريك املغناطيس حنو امللف ، مع التعليل؟

sN

7( بني ماذا حيدث إلضاءة املصباح الكهربائي يف الدائرة
االجابة :  تقل إضاءة املصباح لتولد تيار مستحث ىف دائرة املصباح ىف عكس اجتاه  تيار البطارية وذلك نتيجة تقريب القطب الشماىل وميكن حتديد 

اجتاهه بقاعدة لنز ابإلضافة لقاعدة أمبري لليد اليمىن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يف مستوى الصفحة، امللف )ص( حيمل تيارًا كهربائيا  باالجتاه املبني يف الشكل 
صس

8(  ) س و ص ( ملفان متجاوران يقع مستواهما
، حدد اجتاه التيار املستحث الناشيء يف امللف )س( خالل زيادة تيار امللف )ص( . معلالًً إجابتك 

االجابة :  سيمر تيار ىف امللف )س( ىف نفس اجتاه عقارب الساعة :ألن جمال امللف )ص( املؤثر على امللف )س( 
يكون عمودى على الصفحة للخارج فينشأ تيار مستحث ىف امللف )س( ىف نفس اجتاه عقارب الساعة حبيث 

يولد جمال مغناطيسى يعاكس التغري املسبب له . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

K

9(  حلقة فلزية مستواها عمودي على هذه الورقة
 وجماورة مللف حلزونى . الحظ الشكل اجملاور . عند غلق املفتاح )K( ، حدد على احللقة 

اجتاه التيار املستحث املتولد فيها .
االجابة :  سيكون تيار احللقة ىف عكس اجتاه عقارب الساعة للوجه املقابل للملف احللزوىن طبقا لقاعدة لنز 

وقاعدة عقارب الساعة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املبينة يف الدائرة )2( من الشكل مع التعليل : 

K
س

ص
R
(2)(1)

 )R( بني اجتاه التيار احلثي يف املقاومة  )10 
)أ( حلظة إغالق الدارة )1(. 	

)ب( حلظة زيادة  قيمة املقاومة املتغرية يف الدارة )1( وهي مغلقة. 	
االجابة :  مرور التيار الكهرىب ابمللف )1( يولد جمال مغناطيسى .وعند غلق الدائرة يزداد التيار 

فيزداد اجملال املغناطيسى الذى حيرتق امللف )2( فيتولد قطب مشاهبه له عن الوجه املقابل له.
وبتطبيق قاعدة أمبري لليد اليمىن على امللف )2( سيكون اجتاه التيار من )س( إىل )ص( .

2- عكس احلالة السابقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11( ناقش بالتفصيل املشكالت اليت واجهت الفيزياء الكالسيكية يف تفسري منحنيات شدة اإلشعاع على الطول املوجي 
لألجسام املتوهجة يف درجات احلرارة املختلفة

1- من املعروف يف الفيزايء الكالسيكية أنه مبا أن اإلشعاع موجات كهرومغناطيسية فإن شدة اإلشعاع تزداد كلما زاد الرتدد ، فلماذا إذاً 
تقل شدة اإلشعاع عند الرتددات العالية  

2-  وجد بالنك أن منحىن شدة اإلشعاع يتكرر مع كل األجسام الساخنة اليت تشع طيفا متصال من اإلشعاع وليس فقط الشمس ، بل 
األرض والكائنات احلية أيضاً ، ولكن األرض ابعتبارها جسما غري متوهج فإهنا متتص إشعاع الشمس ، مث تشعه مرة أخرى ، ولكن 

ألن درجة حرارهتا منخفضة كثريا ابلنسبة للشمس فإننا جند الطول املوجي عند قمة املنحىن يقع يف منطقة األشعة حتت احلمراء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12(  يعترب امليكروسكوب اإللكرتوني مثاال تطبيقيا للطبيعة املوجية لإللكرتونات . اشرح فكرة عمل هذا اجلهاز موضحا ما 
يتميز به عن امليكروسكوب الضوئي العادي وملاذا ؟

تبنى فكرة عمله على الطبيعة املوجية لإللكرتونات حيث :
- اإللكرتون املتحرك تصاحبه موجات خاصة حيث لإللكرتون طبيعة مزدوجة موجية وجسيمية0

- يتوقف الطول املوجي للموجات املصاحبة لإللكرتون على الطاقة املعطاة لإللكرتون0
- كلما ازدادت الطاقة املعطاة لإللكرتون كلما قل الطول املوجي املصاحب له وقد أمكن تزويد اإللكرتوانت بطاقة كبرية ، وبذلك حنصل 

على موجات قصرية الطول املوجي ، ويقل الطول املوجي كثريا عن أقصر موجة يف الضوء املنظور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13(  اشرح ملاذا فشلت النظرية املوجية ) النظرية الكالسيكية ( يف تفسري التأثري الكهروضوئي ؟
التصور الكالسيكي 

1- شدة التيار الكهروضوئي يتوقف على شدة املوجة الساقطة بصرف النظر عن ترددها ، 
2- الطاقة احلركية لإللكرتوانت املنطلقة ) أو سرعتها ( تزداد مع زايدة شدة اإلضاءة

3-لو كانت شدة اإلضاءة قليلة ، فإن تسليط الضوء ملدة طويلة يعطي اإللكرتوانت الطاقة الالزمة لتتحرر بصرف النظر عن تردد موجة الضوء الساقط.
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )25(

الشامل

الشامل

الشامل

لكن املشاهدات العملية ختتلف متاما عن هذه التوقعات املبنية على النظرية الكالسيكية حيث :
1- لوحظ أن انطالق اإللكرتوانت يتوقف على تردد املوجة الساقطة وليس شدهتا ، حيث ال تنطلق هذه اإللكرتوانت إال إذا كان تردد 

ئى
هرو

لك
ر ا

تيا
ال

شدة اإلضاءة

ئى
هرو

لك
ر ا

تيا
ال

شدة اإلضاءة

الضوء الساقط أعلى 
من قيمة حرجة ) υC ( مهما كانت الشدة

 2- الطاقة احلركية لإللكرتوانت املنطلقة ) أي سرعتها ( تتوقف على تردد املوجة الساقطة أيضا وليس على 
شدهتا ، 

3- حترر اإللكرتوانت يتم حلظياحىت لو كانت شدة اإلضاءة ضعيفة ولكن بشرط أن يكون تردد الضوء أكرب 
من احلد احلرج   

تغري التيار الكهروضوئي                                                     تغري التيار 
مع شدة اإلضاءة إذا كان    تردد الضوء الساقط)الطاقة( أكرب من الرتدد احلرج)دالة الشغل(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 14(ارسم رمسا كامل البيانات ألنبوبة أشعة الكاثود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-
+-
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 عند سقوط
ا ت عل�� و�� لك�� ا��

 مصدر
� للتسخ¡�

CRT

 
15( اشرح ظاهرة كومتون وبني كيف أنها دليل على اخلاصية اجلسيمية للضوء

أو : تعترب ظاهرة كومتون مثاال جيدا للطبيعة اجلسيمية للموجات . ناقش ذلك بالتفصيل
 عند سقوط فوتون على إلكرتون حر فإن تردد الفوتون يقل ويغري اجتاهه ، وتزداد سرعة اإللكرتون ويغري اجتاهه وهي تثبت 

فوتون ساقط

فوتون مشتت

إلكرتون مشتت

E=hν
PL=mC

إلكرتون

y

X

ظاهرة كومتون

اخلاصية اجلسيمية للفوتون حيث يكون للفوتون كتلةوسرعة وكمية حركة
التفسري :

- من خالل فرض بالنك أن اإلشعاع الكهرومغناطيسي مكون من فوتوانت ، وأن هذه الفوتوانت ميكن أن تصطدم ابإللكرتوانت ، كما 
تصطدم كرات البلياردو ،عندئذ البد من بقاء كمية احلركة بعد التصادم ، وكذلك بقاء الطاقة أي أن :

) طاقة الفوتون + طاقة اإللكرتون ( قبل التصادم  =  ) طاقة الفوتون + طاقة اإللكرتون ( بعد التصادم  - ومن ذلك فإننا البد أن نعترب 
أن الفوتون جسيم له كمية حركة ، أي سرعة وكتلة ، كما لإللكرتون سرعة وكتلة وابلتايل كمية حركة وهذا يدل على أن الفوتون له 

خاصية جسيمية.
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16(كيف تفسر ظاهرة تولد األشعة السينية)الطيف املستمر والطيف اخلطى (
أواًل: )الطيف املتصل "املستمر"(  	

ينشأ ألن سرعة اإللكرتون تقل مبروره ابلقرب أو جبوار ذرات مادة اهلدف وابلتاىل تقل طاقتها نتيجة تصادمها وابلتاىل يصدر عنها اإلشعاع 
الكهرومغناطيسى وذلك على أساس نظرية ماكسويل هرتز ( وهو يساوى الفرق بني طاقة االلكرتوانت قبل التصادم وطاقتها بعد 

التصادم مبادة اهلدف حيث تفقد االلكرتوانت طاقتها على دفعات وبدرجات متفاوتة لذا فإن اإلشعاع حيتوى على كل األطوال املوجية 
املمكنة وابلتاىل يسمى إشعاع مستمراً أو متصل أو أشعة الكابح )الفرمله( أو إشعاع اللني 

ثانيا: الطيف اخلطى املميز: 	
ينشأ عندما يصطدم اإللكرتون املنبعث من املهبط أبحد االلكرتوانت القريبة من نواة مادة اهلدف ويكتسب إلكرتون مادة اهلدف كمية كبرية 
جداً من الطاقة فيتنقل إىل املستوى األعلى أو يرتك الذرة وحيل حمله أحد االلكرتوانت املستوايت اخلارجية ذات الطاقة األعلى وابلتاىل 

.)x يظهر فرق الطاقة بني املستويني على شكل إشعاع له طول موجى حمدد )أشعة
      ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

17(  يعترب ليزر اهليليوم ــ نيون مثاال لتحويل الطاقة الكهربية إىل طاقة ضوئية وطاقة حرارية . وضح آلية هذا التحويل
1- يؤدي فرق اجلهد الكهريب داخل األنبوبة إىل إاثرة ذرات اهلليوم إىل مستوايت الطاقة العليا

2- تصطدم ذرات اهلليوم املثارة بذرات النيون غري املثارة تصادما غري مرن ، فتنتقل الطاقة من ذرات اهلليوم املثارة إىل ذرات النيون نتيجة 
تقارب قيم طاقة مستوايت اإلاثرة بني الذرتني فتثار ذرات النيون

3- حيدث تراكم لذرات النيون املثارة يف مستوى الطاقة شبه املستقر)حوايل3-10 اثنية (، وبذلك يتحقق وضع اإلسكان املعكوس يف غاز النيون
4- هتبط أول جمموعة من ذرات النيون مت إاثرهتا هبوطاً تلقائيا إىل مستوى طاقة إاثرة أقل ، وتشع فوتوانت عشوائية هلا طاقة تعادل الفرق 

بني طاقيت املستويني 
5- متتص جوانب األنبوبة الفوتوانت غري املوازية حملور األنبوبة ، ولذا ترتفع درجة حرارهتا أي تتحول الفوتوانت إىل طاقة حرارية

6- الفوتوانت املوازية حملور األنبوبة تستحث ذرات النيون املثارة فتنطلق منها فوتوانت متحدة يف الطور والرتدد واالجتاه ويتواىل االنعكاس 
على املرآتني فيتضخم عدد الفوتوانت ، 

7- عندما تصل شدة اإلشعاع داخل األنبوبة إىل حد معني ، خيرج جزء منه من خالل املرآة شبه املنفذة يف صورة شعاع ليزر ) طاقة ضوئية (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18(اشرح بالتفصيل كيف مت توليد شعاع الليزر يف جهاز ليزر اهلليوم نيون . 

مرآة شبة منفذة

شعاع ليزر

WW

مرآة عاكسة مرأة شبة منفذة

Vdc

 رسم تخطيطى لجهاز الليزر هليوم - نيون

+ -

 تركيبه: 
أنبوبة من زجاج الكوارتز هبا خليط من غازي اهليليوم والنيون بنسبة 10:1 حتت ضغط mm Hg 0.6 .  مرآاتن مستويتان أو   

مقعراتن متوازيتان ومتعامدتني علي احملور األنبوبة . 
فرق جهد عايل مستمر يسلط علي الغاز داخل األنبوبة ألحداث تفريغ كهريب وإاثرة ذرات الغاز .   

طريقة العمل  : 
- يعمل فرق اجلهد أو اجملال الكهريب علي إاثرة ذرات اهلليوم إيل مستوايت طاقة اعلي .   

- عند تصادم ذرات اهلليوم املثارة مع ذرات النيون غري املثار حتدث إاثرة وتراكم لذرات النيون ىف مستوى االاثرة وهي ما تسمي   
 .   10-3S بعملية اإلسكان املعكوس لذرات النيون يف مستوي اإلاثرة شبة املستقر عمره الزمين

- تعود بعض ذرات النيون تلقائيا إيل مستوي إاثرة ادين وتنتج فوتوانت طاقتها مناسبة لكي حيدث هبا انبعاث مستحث ملا بقي من   
ذرات النيون يف مستوي شبة املستقر .

- حيدث انعكاسات متكررة علي املرآتني يف هناييت األنبوبة )التجويف الرنيين( للفوتوانت اليت تتحرك موازية حملور األنبوبة فيحدث   
تضخيم هلذا الشعاع . 
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- عندما تصل شدة اإلشعاع إيل حد معني  فانه خيرج من املرآة شبة منفذة علي شكل شعاع ليزر من  النوع املستمر ذرات النيون   
تعود لتثار ابلتصادم مع ذرات اهلليوم وهذه ابلتايل تثار ابجملال الكهريب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  19( اشرح بالتفصيل :اهلولوجرام )التصوير اجملسم( ) التصوير ثالثي األبعاد(مبدئيا علينا أن نعلم أن االشعة الضوئية 

املنعكسة عن اجلسم حتمل معلومات خمتلفة ختص اجلسم من حيث السعة والشدة الضوئية والطور .
الصورة العادية املستوية  )املسطحة( .

    يف التصوير العادي تتكون الصورة املستوية  علي اللوح الفوتوغرايف بسبب اختالف  السعة والشدة الضوئية املنعكسة من علي سطح 
اجلسم املراد تصويره وختتلف هذة  األشعة املنعكسة من اجلسم عن بعضها يف طول مسار األشعة بسبب وجود أجزاء عميقة أو غائرة 

يف اجلسم املراد تصويره مما يؤدى إلختالف  هذه األشعة يف الطور و الصورة املسطحه العادية املتكونة علي اللوح الفوتوغرايف ال 
تسجل إال االختالف يف الشدة الضوئية  فقط لذلك تكون الصورة مستوية أو مسطحه ألهنا ال تنقل كل معلومات الصورة  وتسمي 

يف بعد واحد . 
الصورة ثالثية األبعاد )اهلولوجرام(  

  يف هذه الصورة نستعمل أشعة أخري هي األشعة املرجعية نوع من أشعة الليزر هلا نفس الطول املوجي لألشعة املستخدمة وظيفتها 
استخراج املعلومات من األشعة الضوئية حيث تلتقي األشعة املرجعية  مع األشعة الصادرة من اجلسم وحيدث بينهما تداخل وبعد 
حتميض اللوح الفوتوغرايف تظهر هدب التداخل وهي صورة مشفرة تسمي اهلولوجرام وإبانرة اهلولوجرام أبشعة ليزر هلا نفس الطول 

املوجي تظهر صورة جمسمة ثالثية األبعاد واضحة املعامل حتمل كل تفاصيل اجلسم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20( مقارنة بني التوصيل األمامي والتوصيل اخللفي للوصلة الثنائية )الدايود(
التوصيل اخللفىالتوصيل األمامىوجه املقارنة

توصيل البلورة السالبة ابلقطب السالب واللورة طريقة التوصيل 
املوجبة ابلقطب املوجب

توصيل البلورة السالبة ابلقطب املوجب والبلورة 
املوجبة ابلقطب السالب 

رسم
np

+-

mAmA

الجهد الحاجز
جمال البطارية عكس اجملال الداخلى ىف املنطقة الفاصلة 

فيقل فرق اجلهد بينهما
جمال البطارية واجملال الداخلى يف نفس االجتاه يزيد 

فرق اجلهد بينهما املنطقة الفاصلة 

يزيد اتساعهايقل اتساعهاالمنطقة الفاصلة

ال مير تيارمير تيارمرور التيار الكهربى

العمل

+ -

=

مفتاح مغلق

+ -

=

مفتاح مفتوح

املقاومة كبري عند قياسهااملقاومة صغري عند قياسهاقيمة المقاومة
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الشامل

الشامل

الشامل

21(اشرح مع الرسم التوضيحى كيفية قيام الوصلة الثنائية بتقويم التيار املرتدد.
 - الوصلة الثنائية تعمل على تقومي التيار املرتدد تقومي نصف موجي، أي جعل التيار يسري يف اجتاه واحد ألن التيار املرتدد مير يف اجتاهني 
ولكن عند توصيله مع الوصلة الثنائية جند يف أنصاف املوجات املوجبة يكون التوصيل أمامي تسمح له ابملرور وىف األنصاف السالبة 

يكون التوصيل خلفي فال مير تيار وبذلك يصبح التيار مقوم نصف موجي.  

Vin

Vout

+ -

Voutمصدر متردد R  

22(	 اشرح االساس العلمى الذى يعمل عليه الرتانزستور كمفتاح

Vcc
IcRc

VCE

RB

Rc

1.5V

Vcc
IcRc

VCE

RB

Rc

1.5V

npnOn كمفتاح ىف حالة الغلق الرتانزيستور

كمفتاح ىف حالة الفتح الرتانزيستور PnPo�

شكل 2

شكل 1

 Switch االجابة : الرتانزستور كمفتاح
الدائرة توضح توصيل الرتانزستور n p n كمفتاح حيث يكون 

                                                         VCC = VCE + IC . RC      ..(1)
حيث VCC جهد البطارية الرئيسية ، VCE  جهد اخلروج وهو فرق اجلهد بني 

الباعث واجملمع ، IC  تيار واجملمع ، RC مقاومة دائرة اجملمع  
 on )غلق( كمفتاح يف حالة توصيل n p n الرتانزستور : )يف الدائرة )أ

حيث يتصل علي القاعدة جهد موجب وهي بلورة موجبة وبذلك يكون توصيل 
                                                               IC = Be . IB وحيث أن العالقة IB أمامي )ابعث-قاعدة( مير تيار
 يكون تيار IC كبرية ويكون ICRC كبري . أي مير تيار يف دائرة اجملمع ولو كان هبا 

مصباح كما ابلدائرة )أو مقاومة( 
مير به التيار ويضيء أي أصبح الرتانزستور مفتاح موصل )مغلق( مير تيار

=ICمن  العالقة ( 1  ) 
Vcc-VCE

RC

   

 IC RC مقدار اثبت، عندما يكون Vcc حيث
Vout

Vin

 كبري يكون اخلرج  VCE صغري. 
 أي الدخل وهو تيار القاعدة كبري  يكون اخلرج أي فرق اجلهد بني الباعث واجملمع صغري. 

 .off)يف الدائرة  )ب(_ الرتانزستور مفتوح يف حالة قطع التوصيل )فتح 
حيث تتصل القاعدة جبهد سالب وهى بلورة موجبة أو تفتح دائرة القاعدة فال مير تيار يف دائرة 

القاعدة
 IB  = صفر  ويكون IC = صفر  

  فال مير تيار يف دائرة اجملمع وال يف املصباح )املقاومة( RC   تعترب
 دائرة مفتوحة ) off( وحسب العالقة ) 1  ( يكون VCE كبري وهى اخلرج )أي الدخل صغري )IB  ( يكون اخلرج كبري أي يعترب

 الرتانزستور نبيطة عاكسة وهو استخدام أخر للرتانزستور )كبوابة عاكس( .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

s N

G

s N

G

23( جتربة فارادى
الغرض من التجربة : 	

1- توليد تيار كهرىب مستحث ىف ملف .
2- حتويل الطاقة امليكانيكية إىل طاقة كهربية.

خطوات التجربة واملشاهدة  
وصل ملف من سلك حناسى معزول جبلفانومرت حساس صفر تدرجيه   
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الشامل

الشامل

الشامل

ىف املنتصف وأغلق دائرته. 
عند إدخال املغناطيس إيل داخل امللف  نالحظ ينحرف مؤشر اجللفانومرت يف اجتاه معني .  
عند حتريك املغناطيس بعيداً عن امللف نالحظ يتحرك مؤشر اجللفانومرت يف االجتاه املضاد   

االستنتاج: 	
تتولد قوة دافعة مستحثة وتيار أتثريى داخل امللف نتيجة للتغري يف الفيض املغناطيس بداخله   

عند إدخال املغناطيس فإن اجملال املغناطيسى املستحث يعمل على مقاومة اإلدخال وعند إخراج املغناطيس فإن اجملال املغناطيسى   
املستحث يعمل على جذب املغناطيس للداخل ومن هنا ينشأ التغري ىف الفيض املغناطيسى الذى يسبب ق.د.ك املستحثة

اجتاه التيار التأثريى يتوقف على اجتاه حركة اجملال .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملف ابتدا�

ملف ثانوى

ريوستات
بطارية

مفتاح

جلفانومرت صفره

ىف املنتصف 

24( جتربة لدراسة احلث املتبادل بني ملفنت
عند حلظة غلق مفتاح دائرة امللف االبتدائى أو تقريب امللف اإلبتدائى من الثانوى   

أو تقليل مقاومة الريوستات .
ينحرف مؤشراجللفانومرت لتولد قوة دافعة كهربية مستحثة عكسية ابحلث املتبادل ىف 

امللف الثانوى.
التفسري:حلظة غلق املفتاح مثال  يتزايد تيار امللف االبتدائى من الصفر اىل قيمته   
العظمى وىف هذه الفرتة يتزايد معه الفيض املغناطيس والذى خيرتق لفات امللف 

الثانوى فيتولد ىف امللف الثانوى ق.د.ك مستحثة عكسية وتيار مستحث عكسى 
يعمل على توليد جمال مغناطيسى مستحث ىف امللف الثانوى ىف اجتاه مضاد يقاوم 

زايدة اجملال املغناطيسى املؤثر من امللف االبتدائى)حسب قاعدة لنز(.
عند حلظة فتح مفتاح دائرة امللف االبتدائى أو عند ابعاد امللف اإلبتدائى من   

الثانوى  أو زايدة قيمة الريوستات.
ينحرف مؤشراجللفانومرت لتولد قوة دافعة كهربية مستحثة طردية  ابحلث املتبادل ىف امللف الثانوى.

التفسري:حلظة فتح املفتاح  مثال يتناقص تيار امللف االبتدائى من قيمته اىل الصفر وىف هذه الفرته يتناقص معه الفيض املغناطيس   
والذى خيرتق لفات امللف الثانوى فيتولد ىف امللف الثانوى ق.د.ك مستحثة طردية وتيار مستحث طردى  يعمل على توليد جمال 

مغناطيسى مستحث ىف امللف الثانوى ىف اجتاه مضاد يقاوم تناقص اجملال املغناط
يسى املؤثر من امللف االبتدائى)حسب قاعدة لنز(..  

اإلستنتاج :
تتولد قوة دافعة كهربية مستحثة وكذلك تيار مستحث ىف ملف اثنوى بتأثري ملف أخر ابتدائى حيث يكون :حاالت تولد قوة دافعة 

كهربية مستحثة فى امللف الثانوى باحلث املتبادل
قوة دافعة كهربية مستحثة عكسية

          1- حلظة غلق دائرة امللف االبتدائى .          2-حلظة زايدة شدة التيار ىف امللف االبتدائى .
          3-أثناء تقريب او إدخال امللف االبتدائى ىف امللف الثانوى .

قوة دافعة كهربية مستحثة طردية 
          1- حلظة فتح دائرة امللف االبتدائى .          2-حلظة نقص شدة التيار ىف امللف االبتدائى .

          3-أثناء أبعاد أو إخراج امللف االبتدائى من  امللف الثانوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الشامل

الشامل

الشامل

25( جتربة لدراسة احلث الذاتى مللف 
وصل ملف مغناطيس كهرىب قوى )عدد لفاته كبري( على التواىل

مع بطارية (6V) ومفتاح ، ومصباح نيون )يعمل جبهد يصل إىل 180V ) على التوازى بني طرىف 
امللف كما ىف الشكل .

ماذا حيدث عند:-
1- عند حلظة غلق املفتاح .2- عند حلظة فتح املفتاح .

املشاهدة 
ال يضيء املصباح لتولد قوة دافعة كهربية عكسية ابحلث الذاتى ال تستطيع أن تؤين غاز   

النيون داخل املصباح 
يضيء املصباح حلظيا لتولد قوة دافعة كهربية طردية ابحلث الذاتى تستطيع ان تؤين غاز النيون داخل املصباح وقد تتولد شرارة كهربية   

عند موضع القطع وذلك الن القوة الدافعة الكهربية الطردية تستطيع أن تؤين اهلواء عند موضع القطع عند  املفتاح  
     لذلك فإن:

emf الطردية اكرب من او تساوى 180   فولت لذلك عملت على إضاءة املصباح .  
emf العكسية  اقل من 180   فولت لذلك مل تستطيع إضاءة املصباح .  

الشامل كتاب متكامل

يطلب من مؤسسة الشامل 

01119494972 - 01015032895
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الشامل

الشامل

الشامل

R

V1

V2

I + -

S
VB ,r

1- دائرة كهربية كاملوضحة بالشكل

أهم املسائل

1- اكتب العالقة بني قراءة كل من  V1 ،V2وشدة التيار  I  املار بالدائرة , 
       V1 ،V2 ثم استنتج ماذا حيدث لقراءة كل من

S عند زيادة قيمة مقاومة الريوستات
2- عند فتح املفتاح K ما هي قراءة كل من  V1 ،V2؟

الحل
         V1 =VB- Ir            :  V1 ، I 1- العالقة بني

                 : V2 ، I  العالقة بني
V2 =IR    

عند زايدة قيمة مقاومة الريوستات تزيد املقاومة الكلية للدائرة فتقل شدة التيار الكلي ولذلك فإن :
V1  فتزيد قراءة  Ir يقل املقدار  

V2  فتقل قراءة   IR  يقل املقدار  

  V 1=VB         ,        V2 = 0                 : K 2- عند فتح املفتاح
2- جلفانومرت مقاومة ملفه  5Ω  يقيس تيار أقصى قيمة له  20mA  احسب أقصى تيار ميكن أن يقيسه إذا وصل مبجزئ 

تيار مقاومته  0.1Ω  ثم احسب مقدار مضاعف اجلهد الذي يوصل باجللفانومرت ليعمل كفولتميرت يقيس فرق جهد قدره  
  5V

الحل

  RS  =
Ig   Rg

I  -   Ig
  I =

Ig   Rg

  Rs
+ Ig  

   أقصى شدة تيار    
                                

=
20×10-3 ×5

0.1
+20×10-3 1.02A=                        

=Rm
V -Vg

 Ig
Ig 

=
 V - IgRg

مضاعف اجلهد            



مراجعة فجر االمتحان 2018

ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )32(

الشامل

الشامل

الشامل

5-5× 10-3×20
20×10-3 == 245Ω                       

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

I
2
=10A

20cm P

10cm

Q

1I

3-  يف الشكل املقابل : سلكان مستقيمان متوازيان املسافة 
بينهما  20سم  مير يف األول تيار شدته  I1  أمبري ويف الثاني تيار شدته I2=  10A  حسب 

 P ( عند النقطة  ) BT ( االجتاه املوضح ، فإذا علمت أن كثافة الفيض املغناطيسي الكلي
( اليت تقع يف منتصف املسافة بني السلكني هو   5-10 × 6 تسال . احسب كثافة الفيض 

املغناطيسي الكلي عند نقطة  Q  اليت تبعد عن السلك الثاني مسافة  10  سم   
                                 ) μ  للهواء    π × 10--7 4  =وبر / أمبري . مرت (                                         

الحل
 : P عند نقطة

 BT=
μI1

2μd
μI2+
2μd                  

. ..  6×10-5 =
4π  ×10-7

2π ×0.1 (I1 +10)
                          

. .
.  

          
I1 =20A

                                                       
                                                     

 BI=
μI1

2μd1
 

=4π ×10-7 ×20
2π×0.3

=1.333× 10-5T

 B2=
μI2

2μd2
= 4π×10-7 ×10

 2π×0.1
= 2× 10-5 T

               : Q عند نقطة
 BT= B2 -B1                                            

T=2× 10-5 1.333× 10-5- 6.67× 10-6=             
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- حمول كهربي خافض يعمل يف نهاية اخلطوط الناقلة للتيار املرتدد خيفض اجلهد الكهربي من  3000  فولت إىل  120  
فولت . فإذا كانت القدرة الناجتة من احملول  15  كيلو وات وكفاءته  80%  وعدد لفات ملفه االبتدائي  4000  لفة . 

احسب :
1- عدد لفات امللف الثانوي .                                          2- شدة التيار يف كل من امللفنت .

= الكفاءة
VS NP
VP NS

                                           
 
 =

80
100

120×4000
NS ×3000                                    

. .
.  NS =200

               
PS  =ISVS                                                   
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الشامل

الشامل

الشامل

. .
.  

IS ×12015000=                                                  

. .
.  IS =125 A                                     

= الكفاءة
VS Is
VP Ip

=
80
100

125×120
Ip ×3000ـ

Ip=6.25A
5 - دينامو تيار مرتدد يولد تيار تردده  π / 50  هرتز وفرق اجلهد الفعال بني قطبيه 200√2   فولت . فإذا كان ملف الدينامو 

على هيئة مستطيل طوله  40  سم وعرضه  30  سم وعدد لفاته  200  لفة . احسب :
1- القيمة العظمى لفرق اجلهد بني قطيب الدينامو .

2- كثافة الفيض املغناطيسي املؤثر على امللف .
3- القيمة العظمى لكل من فرق اجلهد وشدة التيار عندما يدور امللف حول حمور مواز لطوله

      بسرعة خطية  24  م / ث وكانت مقاومة امللف  20  أوم .

الحل

emf √2 × emfeff
= 1- القيمة العظمى لفرق اجلهد بني قطيب الدينامو    

= 2√ × 2√200= 400                                                    
emf max =NBA× 2πf=640V

2- كثافة الفيض املغناطيسي املؤثر على امللف 
 

. ..  B = 400
200 ×0.4×0.3×2π × 50

π                                                 
= 0.166 T                                                       

3- القيمة العظمى لفرق اجلهد وشدة التيار     
نصف قطر دوران امللف  r  =  نصف عرض امللف  =   0.15 مرت

ω = V
r = 24

0.15                                                                 
=. .

.  (emf)max NBA ω                                                              
 

= Imax 
(emf)max

R

                                                              
                           

= NBA ω640 == 3220 A                            
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6- مر تيار كهربي شدته  5  أمبري يف ملف عدد لفاته  500  لفة فنشأ عنه فيض مغناطيسي مقداره   4-10 وبر ، فإذا انعدم 
التيار الكهربي يف  0.5  ثانية . احسب :

1- ق . د . ك املستحثة املتولدة يف امللف .     
2- معامل احلث الذاتي للملف .

الحل

emf = -N ∆φ
∆t

                                                     
1- ق . د . ك املستحثة املتولدة يف امللف              
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الشامل

الشامل

الشامل

= 500×
 10-4

0.5 = V0.1
                                              

= ∆I
∆t

emf -L
                                               
2- معامل احلث الذايت للملف            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. .
.  L == 0.1 × 0.5

5
0.01 H

7- ميكرو أميرت أقصي تيار يقيسه mA 1 ومقاومته 40 أوم يراد حتويله إلي أوميرت باستخدام عمود جاف قوته الدافعة 
1.5فولت . أحسب املقاومة العيارية الالزمة لذلك جلعل املؤشر ينحرف إلي

 نهاية التدريج للتيار .
  التدريج . 

3
4 1-  احسب املقاومة اخلارجية )Rx( اليت جتعل املؤشر ينحرف إلي  	

. 1
2

2- احسب املقاومة اخلارجية )Rx( اليت جتعل املؤشر ينحرف إلي   	
3- ارسم املقاومة اخلارجية )Rx( اليت جتعل املؤشر ينحرف إلي   . 	
 .1

4
4- ارسم من النتائج اليت حصلت عليها تدريج املقاومة والتيار 	

الحل  

= =

VB

Rg +Rc

2-  I= +Rx . .
.  3

4 ×10-3 1.5

40+1460+Rx

Rx 50Ω
           

. .
.  1-Ig=

VB

Rg +Rc

10-3 =
1.5

Rc +40
Rc=1460 Ω

×
1.5

3- 2
1

10-3 =
40+1460+Rx Rx =1500 Ω          

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

×
1.5

4-
4
1 10-3 =

40+1460+Rx
Rx = 4500 Ω

 
8- عند سقوط ضوء أحادي اللون طوله املوجي  5000 أنـجسرتوم على سطح فلز ،انبعثت  منه إلكرتونات بسرعة مقدارها 

 105×2.57م/ث . فإذا سقط ضوء آخر أحادي اللون طوله املوجي  6000أنـجسرتوم فهل تنبعث إلكرتونات من سطح هذا 
الفلز ؟ وملاذا ؟ علما بأن ثابت بالنك  34-10×6.625جول . ث  و سرعة الضوء 108×3 م/ث  وكتلة اإللكرتون 10-31×9.1 

كجم

الحل
                                                

1
2 mv2 = h C

λ EW                                    : 1دالة الشغل لسطح الفلز
2 ×9.1 10-31× )2.57× 105(2          

 
=

108

×6.625 10-34 ×
3

×
×
10-105000

EW     
×EW = 3.674 10-19 Joul                                        

طاقة الضوء اآلخر :     
C
λ 6000 10-10××

E h= =6.625 10-34 3

×
×108                   

 ×10-9= 3.3125 joul                               
ال تنبعث إلكرتوانت من سطح الفلزالسبب : طاقة الضوء الساقط أقل من دالة الشغل أي تردده أقل من الرتدد احلرج
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الشامل

الشامل

الشامل

9- وصلت مقاومة 6. 10 أوم  بقطبى عمود كهربى فمر بها تيار شدته  125 مللى أمبري . وعندما استبدلت مبقاومة أخرى 
1.9  أوم مار بها تيار شدته 5. 0أمبري . فما قيمة ق.د.ك للعمود الكهربى  ؟  

الحل
                      VB=I1 (R1+r)=0.125(10.6+r)→(1

       VB=I2 (R2+r)=0.5(1.9+r)→(2
                            0.125 (10.6+r) = 0.5 (1.9+r)    

 r=1Ω   ابلتعويض ىف املعادلة 1                                                                       
                                                       VB=0.125(10.6+1)=1.45V

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
10- يف الدائرة املوضحة أوجد قراءة كاًل من  األميرت و الفولتميرت يف احلاالت اآلتية :   

2Ω

6Ω

K

6Ω

2V

A

V
1-عندما يكون املفتاح K مفتوحًا . 

. K 2- عند غلـــــق املفتاح

الحل

1(عندما يكون املفتاح مفتوح
R=2+6=8Ω

       I=
VB

R+r =
2
8 =0.25A

                                                                                          
                                                          V=IR6=0.25×6=1.5Volt

2(عند غلق املفتاح .                                                                                                           
       R1=

6×6
6+6 =3Ω     →RT=3+2=5Ω

                                 

         I=
VB
R =

2
5 =0.4A

                                                                                                  

 

I
فرع
 

 I6
=

R
Iتوازى

ىلك
 ×
R

فرع

→ . .
.  

=
0.4 ×3

6 = 0.2A
  

            V= I6R6=0.2×6=1.2V
12V 11- فى الدائة املقابلة أوجد شدة التيار املار خالل البطارية

الحل
24Ω

4Ω
18Ω

5Ω

9Ω

7Ω
12V

6V

7 ,5 توايل 
R1=7+5=12Ω

29 ,12  توازي

R2=
12×24
12+24

=8Ω

9 ,18  توازي
R3=

9×18
9+18

=6Ω

RT=8+4+6
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الشامل

الشامل

الشامل

RT=18 Ω

 I=
VB1-VB2

RT

12-6
18

 I= 1
3

A
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- احسب مقاومة جمزئ التيار الالزم توصيله على التوازى مع أميرت مقاومة ملفه  Ω 0.04حبيث يسمح مبرور ربع التيار 
الكلى خالل ملف األميرت .     

الحل   

      I=  4Ig1
4= Ig

I

Rs = = 0.013 Ω
Ig Rg

I- Ig

=
Ig × 0.04
4Ig- Ig

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
13- مللى أميرت مقاومته 40 أوم ويقيس شدة التيار أقصاه 20 مللي أمبري , أوجد :

      1- مقاومة جمزئ التيار الالزم له ليقيس شدة تيار أقصاها 100 مللى أمبري .         
      2- مقاومة جمزئ اجلهد الالزم له ليقيس فروق جهد كهربى أقصاها 5 فولت .  

الحل   

Rs =                = 10 Ω (1)
Ig Rg

I- Ig

=
  20 ×10-3×40

 100 ×10-3-20×10-3

Rm=
V-Vg

 Ig

(2)

=
5- (40×10-3× 20)

 20×10-3

Rm = 210 Ω

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4cm X

I2

I1 =6A

=10A

3cm

14- موصالن طويالن متعامدان كما يف الشكل
  10 A6  باجتاه السيين املوجب ومير يف الثاني تيارAمير يف االول تيار مقداره 

باجتاه الصادي السالب احسب: 
اجملال املغناطيسي عند النقطة X مقدارا واجتاها                                                	

القوة اليت يؤثر بها هذا اجملال يف جسيم الفا عندما يتحرك من النقطة X باجتاه  	
عمودي داخل مستوى الصفحة        .
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الشامل

الشامل

الشامل

الحل

B1  = μ =4× 10-5 T
I1

2 π d1
=
 4 π×10-7×6

 2 π×0.031)

  = μ =5× 10-5 T
I1

2 π d2
=
 4 π×10-7×10

 2 π×0.04B2

BT = B2 -B1 = 5×10-5-4×10-5 = 10-5T
2( القوة الىت يؤثر هبا اجملال على جسيم ألفا =صفر ألن جسيم ألفا يتحرك موازى خلطوط الفيض املغناطيس للمجال املغناطيسى احملصل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15-دينامو تيار مرتدد أبعاد ملفه  Cm ، 20 Cm 15مكون من 100 لفة يدور فى جمال مغناطيسى منتظم بسرعة 

 0.05 T 2400 دورة فى الدقيقة فإذا كانت كثافة الفيض بني قطبى مغناطيس اجملال 
   ) π= 3.14 (

-  احسب قيمة e.m.f  املستحثة فى امللف فى احلاالت األتية :
) أ ( عندما يكون مستوى امللف موازيا إلجتاه اجملال .

)ب(  عندما يكون مستوى امللف عموديا على إجتاه اجملال 
 30º ج(  عندما مييل مستوى امللف على إجتاه اجملال بزاوية(

 60º د (  عندما تكون الزاوية بني مستوى امللف والعمود على اجملال (
19 دورة من اللحظة التى يكون فيها مستوى امللف عموديًا على اجملال  )هــ(  بعد 

) و(  بعد  S 0.01 من الوضع العمودى  على اجملال.
) ز(  احسب متوسط e.m.f  املستحثة فى كل من احلاالت األتية : 

1 –  خالل ربع دورة من الوضع العمودى على اجملال.              2 –  خالل نصف دورة من الوضع العمودى على اجملال.
3 –  خالل دورة  كاملة من الوضع العمودى.     

الحل
emf= - NAB2 πf sinθ )أ( 

emf=100×0.2×0.15×0.05×2× 22
7 × 2400

60 =37.7V
emf=0 )ب(

θ=60 )جـ(
emf=emfmax  sin60

=32.66V
 θ=60)د(

emf=emfmax  sin60
 =32.66V

θ= 360
9 )ه( 40=

emf=emfmax  sinθ
=37.7 sin40

=24.23V
θ=2πft )و(

=2×180× 2400
60 ×0.01=234

emf=37.7 sin234
=-30.49V

)ز( 
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الشامل

الشامل

الشامل

emf=-4NABf=24V )1
emf=24V )2

emf= 0 )3
16- ملفان متجاوران y.xعدد لفاتها200.500 لفة علي الرتتيب فإذا مر تيار شدتة6A  يف امللف Xفنتج عنه فيض قدره  

4weber-10يف نفس امللف بينما يقطع امللف Yفيض قدرة  4weber-10احسب 
.X أ ( معامل احلث الذاتي للملف (
)ب( معامل احلث املتبادل بني امللفني

.0.2s يف زمن قدرهX عندما ينعدم التيار يف امللفY املتوسطه اليت تتولد يف امللفe.m.f ج( مقدار(

الحل

emf1 =L
∆I1
 ∆t

∆φm1

 ∆t = -L∆I1N1  ∆t

 )أ( 

500×10-4=L×6
L=8.3×10-3 H

 emf2 =M
∆I1
 ∆t

∆φm2

 ∆t
= -M∆I1N2  ∆t

)ب( 

200×10-4=M×6
M=0.03H

 emf2=
-M∆I1

 ∆t
0.03×6

 0.7
=0.9 V=

)جـ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  60 Cm 17- اذا شكل سلك مستقيم طوله

ABCDحبيث كان طوله
3A

A

B

m

D

c

على شكل مستطيل  
 m ضعف عرضه اوجد حمصلة كثافة الفيض املغناطيس عند النقطة 

μ=4×10-7 web/A.mعند مركزه

الحل
BT=B1+B2+B3-B4

  = μ I1
2 π d1

BT   + μ I2
2 π d2

+   μ
I3

2 π d3
  - μ I4

2 π d4

BT
μ
2π   =

1
0.1(    +

1
0.05 +    -

2
0.05)

1
0.1 =0  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )39(

الشامل

الشامل

الشامل

18- ملف حلزنى طوله 10Cm ومساحة مقطعه 25cm2 وعدد لفاته 400  مير به تيار كهربى شدته 4A فإذا علمت أن 
μ=4π×10-7 Web

A.m. فاحسب كل من :         1- الفيض املغناطيسى الكلى الذى يقطع امللف        
0.1 S . 2- معامل احلث الذاتى للملف إذا عكس اجتاه التيار فى زمن قدره

3- متوسط القوة الدافعة الكهربية املستحثة املتولدة فى امللف عند عكس اجتاه التيار.

الحل

  B = μ NI
L    = 0.02T  -1

φm=BA=0.02×25×10-4=5.02×10-5 Web
حلساب معامل احلث الذاتى ميكن استخدام هذا القانون :

μ N2A
 Lطول امللف     L =4 معامل احلث π×10-7×400×400×25×10-4

0.1
= =5.02×10-3H

emf   =-N 2BA
 ∆t 0.4V=    -3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19-وصل طرفا ملف حث الذاتى ) 4 ( هنري مع مقاومة مقدارها ) 6 أوم ( ببطارية مقاومتها الداخلية مهملة ، وقوتها الدافعة 

الكهربائية ) 12 فولت ( . احسب ما يأتي :
 1( القيمة العظمى لتيار الدائرة .      2( معدل منو التيار يف الدائرة عندما عندما تكون شدة التيار 1  امبري .

 3( معدل انهيار  التيار يف الدائرة عندما عندما تكون شدة التيار 1  امبري .

=
∆t
∆I 1.5 A/s

VB+emf
R =I=3- ∆t

6
VB+L

∆I

=
∆t
∆I -1.5 A/s

VB
R =12Imax=  61- =2A

VB-emf
R =I=2- ∆t

6
VB-L

∆I

∆t
6

12-4
∆I

1=
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20- ملف حلزوني قلبه هوائي طوله )44( سم وعدد لفاته )70( لفة ومساحة مقطعه العرضي cm2 4 وحيمل تيارًا كهربائيًا 
شدته )5 ( أمبري لّف حوله ملف ثاٍن معزول عدد لفاته )50( لفة وال حيمل تيارًا . فتحت دائرة امللف األول فأصبح تيارها 

صفرًا خالل )0.01( ثانية احسب : 
2- معامل احلث املتبادل   1- متوسط القوة الدافعة احلثية املتولدة يف امللف الثاني .             	 	

μ=4π×
10-7 Web

A.m

الحل

N∆ φm2

∆t
   emf = 50×10-3×4×10-4

0.01
= =2×10-3V

  B = μ NI
L    = 10-3T4π×10-7×70×5

0.44
    =

  emf2 = -M ∆I
∆t

   M = emf2
∆t
∆I

2×10-3×   = 0.01
5

=4×10-6H
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )40(

الشامل

الشامل

الشامل

21- ملف مساحته )0.03m2( مكون من )50 ( لفه يدور حول حمور موازيا لطوله  مبعدل )3600(دورة / دقيقة فى جمال 
منتظم كثافته )T  0.6(  احسب 

1-ق.  د. ك  خالل  ربع دورة من الوضع الرأسى للملف .  	
2-ق . د . ك خالل نصف دورة من الوضع االفقى للملف . 	
3-ق . د . ك خالل نصف دورة من الوضع الرأسى للملف . 	
3  دورة من الوضع األفقى للملف . 

4 4-ق . د . ك خالل  	
5-ق . د . ك خالل ربع دورة من الوضع األفقى للملف . 	
دورة من الوضع األفقىللملف . 1

8
6-ق . د . ك خالل  	

ثانية من الوضع الراسى للملف. 1
720

7-ق . د . ك بعد مضئ  	

ثانية من الوضع األفقى للملف . 1
720

8-ق . د . ك بعد مضئ  	
9-ق . د . ك  الفعالة . 	

10-احسب الزمن الالزم لوصول   ق . د . ك  = )240V(اول مرة موجب        . 	
11-احسب الزمن الالزم لوصول   ق . د . ك  = )240V( ثانى مرة         . 	

12-احسب الزمن الالزم لوصول   ق . د . ك  = )240V(اول مرة سالب        . 	
13-عدد مرات وصول التيار اىل الصفر خالل ثانية  	

14-عدد مرات وصول التيار اىل نهاية عظمى خالل ثانية. 	

الحل
-1

emf = -N
∆φm

∆t =
50×0.03×0.6

1
4 × 1

60
= 216V

〖
2-emf=0

3-emf=-4NABf=4×50×0.03×0.6×60=216 V

4-emf=-  4
3  NABf= 4

3 ×50×0.03×0.6×60=72 V

4-emf=-  4
3  NABf= 4

3 ×50×0.03×0.6×60=72 V

5-emf=-4NABf=4×50×0.03×0.6×60=216 V

6- θ=360× 1
8 =45°

∆B=B1-B2=Bsin90-Bsin(45+90)=0.6 - 
2√3
10

=0.17T

emf -N
∆φm

∆t =
50×0.17×0.03
1
8 × 1

60
= 122.4V

 7-θ=2πft=2×180×60× 1
720=30

emf=emfmax sinθ=339.42sin30=169.71 V
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )41(

الشامل

الشامل

الشامل

9- θ = 30 + 90=120
8- emf=emfmax sinθ=339.42×sin120=293.95V

10-emfeff=
emfmax

√2 =240 V

11-emfinst=emfmax  sinθ

240=339.42 sinθ
θ=45°

θ=2πft             45=2×180×60×t
t= 1

480   s
12-θ=45+90=135

θ=2πft             135=2×180×60×t
t= 1

160  s

13-θ=45+180=225
θ=2πft             225=2×180×60×t

t= 1
96   s

2f+1  = عدد مرات وصول التيار للصفر 
=2×1+60=121 مرة

 عدد مرات وصل التيار للقيمة العظمى = 
=2f=2×60=120 مرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22- حمول كهربى يعمل على فرق جهد )V  220(  و له ملفان ثانويني احدهما موصل مبروحة كهربية صغرية  تعمل على 
)A ,12 V  1(  و االخر موصل مبسجل يعمل على )A ,10 V 0.5(  فاذا كان عدد لفات امللف االبتدائى )2200( لفه 

احسب 
1 – عدد لفات كل من امللفنت الثانويني 

2 – شدة تيار امللف االبتدائى عند تشغيل كل من املروحة و املسجل معا اذا كانت كفاءة احملول 80٪

الحل

1- ىف حالة اللمبة 
VP
Vs1

=
Np
Ns1

200
12 = 2200

Ns1

 Ns1= 120 لفة

2- ىف حالة الساعة 
VP
Vs2

=
Np
Ns2

200
12= 2200

Ns2

 Ns2= 100 لفة

ηPp=Ps1+Ps280
100×IpVp=Is1 Vs1+Is2 Vs2

80
100×Ip×220=(1×12)+(0.5×10)

〖Ip=0.09 A
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )42(

الشامل

الشامل

الشامل

R

R

R R

2

3

1 4

6.0Ω

2.0Ω

4.0Ω=

=

=

=

I

I1,2

I3

vB 18v

23-  يف الدائرة الكهربائية املوضحة يف الشكل 
إذا كانت شدة التيار )I3=0.75A( وباستخدام البيانات علي الشكل أجب عما 

يلي:  
.)R1( احسب شدة التيار املار يف املقاومة )1

.)R4( احسب مقدار مقاومة املقاومة )2

الحل

1)        V3=I3 R3=0.75×6=4.5V=V1.2 

I1.2=
V1.2

R1.2
= 4.5

6 =0.75A=I1=I2

 2)                   I4=IR=0.75+0.75=1.5A
VB=V3+V4

18=(0.75×6)+V4   V4=13.5V
R4=

V4

I = 13.5
1.5

 =9Ω
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

R

R

R

R

=

=

=
=1

4

2

3 4.0Ω

2.0Ω

I

I3 2.0A

3.0A

20V

24-  اعتماداً على الشكل عليه احسب 
(R4) ، (R2) مقدار املقاومة

الحل
  V1=I1 R1=3×2=6V

            V3=I3 R3=2×4=8V
V2 = Vt - V1 - V3

V2 = 20 - 6 - 8 = 6 V

R2=
V2
I2

= 6
3 =2Ω

R4= 
V3

I4

= 8
1  =8Ω

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22Ω

= =

=

=

R

1

2

C

120V 60

2.5

V F Hz

F10
-4

S

S

e

ملف حث عديم المقاومة االومية

25- ادرس الدائرة الكهربائية اجملاورة
 واستعن بالبيانات الواردة عليها ثم أجب عما يلي:  
1- احسب الشدة الفعالة للتيار املرتدد املار يف الدائرة.

الحل
   حنسب أواًل معاوقة الدائرة

z=√(R2+Xc2 )
        

z=√(222+(
1

 2π×60×2.5×10-4)2) =24.4Ω
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الشامل

الشامل

الشامل

Ie=
Ve

Z
=

120
24.4

=4.9 A

2- عند ُفتح املفتاح )S1( أواًل ثم أغلق املفتاح )S2( أصبح فرق اجلهد للمصدر وشدة التيار املار يف الدائرة متفقان يف الطور ، 
احسب معامل احلث الذاتي للمحث النقي.

XL=XC  →2πf×L=XC
الدائرة يف حالة رنني 

2π×60×L=XC  →L=
10.6
2π×60 =0.028 H

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
A

v

ملف حث

5
10

40
35
30
25
20
15

15001000500 2000 f(Hz)

XL(Ω)

26-  أ( يف حماولة لدراسة العالقة بني املمانعة احلثية
 مللف وتردد التيار املار فيه استخدم متعلم الدائرة املوضحة يف الشكل اجملاور 

فحصل على الرسم البياني الذى يليه . أجب عما يلي:  
1- ملاذا حصل الدارس على مثل هذا اخلط البياين؟ 

جـ- ألن للملف مقاومة أومية  كبري ال ميكن إمهاهلا مقارنة ابملمانعة احلثية.
2- مستخدماً اخلط البياين احسب معامل احلث الذايت للملف . 

f=750HZ  وعندما  R=15Ω   جـ - من الشكل
تساوى املعاوقة الكلية 20 أوم

13.2
2π×700

XL

2πf

  Z=√(R2+XL
2)

 XL= √(Z2-R2 )=√(202-152)
=13.2Ω

=0.0030HL= =

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

A s
R=5.0Ω

= 25VVe

= C0.10H 1.0= 10
-4FL

27-  يف الدائرة الكهربائّية اجملاورة ، إذا كان التّيار
 يف الدائرة يتفق مع فرق جهد املصدر يف الطور فأجب عّما يلي:  

1- احسب تردد تّيار الدائرة . 
 مبا أن الدائرة يف حالة رنني فإن 

  

             1) f=
1

2π√LC  =  1
(2π√(0-10) ×1×10-4  

                   f=50 HZ
2- إذا أغلق املفتاح )S( ماذا يطرأ على شّدة التيار املار يف املقاومة )R(؟ وملاذا؟ 

 R = تكون املمانعة الكلية )S( وعند إغالق املفتاح ، )I= Ve

R
ال يتغري ،  ألنه يف حالة الرنني )

=I  . لذا ال تتغري شّدة التيار.  Ve

R
وابلتايل    

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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الشامل

الشامل

الشامل

R=30Ω

F=50HZ

XC =40Ω

28- يف الشكل اجملاور ، فرق اجلهد الفّعال بني
 طريف املصدر )100V( معتمدا على الشكل ، 

                                       احسب:  

1. سعة املكّثف 

    

      C=
1

(2π×50×40)
=8×10-5 F  1

2πfc
 XC=

 

2. شدة التيار الفعال امّلار يف الدائرة.
Z=√(R2+XC

2  )=√(302+402 )=50Ω

I= V
Z

=  500
50    =2 A

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
29-  دائرة كهربائية تشتمل على مكثف ومقاومة أومية وملف حثي عديم املقاومة تتصل على التوالي مع مصدر لتيار مرتدد. 

إذا كان )VmR=10.0V( و )VmL=20.0V( و )Vmc=30.0V( . أجب عّما يلي:  
1- على الشبكة اجملاورة مثل بدقة املتجهات الطورية لفروق اجلهد السابقة وفرق اجلهد الكلي بني طريف املصدر.

I

2- هل الدائرة يف حالة رننت مع املصدر؟ فسر إجابتك.
اإلجابة : 

1- ارسم بنفسك
 2- ال ، ألنه يوجد فرق يف الطور بني التيار وفرق اجلهد الكلي للمصدر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
αe  ,βe 10 احسبmA 200 ومطلوب أن يكون تيار اجملمعμm 23- إذا كانت االشارة الكهربية فى قاعدة ترانزستور

الحل

βe=
Ic

IB.
 =

(10×10-3)
(200×10-6) =50

      βe=
αe

1-αe
           50= αe

1-αe

               . .
.  αe=0.9804

      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

24- ارسم دائرة كهربية مبسطة تصلح كبوابة توافق هلا ثالث مداخل وخمرج واحد ثم اكتب جدول التحقيق اخلاص بها 

K1 K2 K3

الحل

OutCBA
0000
0100
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الشامل

الشامل

الشامل

0010
0001
1111

 .  X ,Y ,Z 25- من جدول التحقق التاىل استنتج أنوع البوبات

NOT
X

Y

Z
NOT

A

B

out

outBA
000
101
110
011

 26- اكمل جدول التحقق للدائرة التالية 

OR

AND

NOT

A

C

OR

B

 
outputCBA

000
001
011
110
100
101
010
111

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 15VVB1

= 3VV B3

  = 10VV B2

a

f

e

b

c

d

r1 =1Ω

r2 =0.5Ω

r3 =0.1Ω

 I2

 I1

 I3

9.5Ω

1.4Ω

35- فى الدائرة املوضحة بالشكل : 
I1,I2,I3 احسب قيم شدات التيارات 

الحل
نطبق قانون كريتشوف األول عند نقطة )2(

                                     I1 + I3 = I2           →         (1)
abcfa نطبق قانون كريتشون الثاىن ىف الدائرة املغلقة

VB = IR                                     
 15 +10 = (1+9.5)   I1+ 0.5I5         )2(ابلضرب ىف

    50 = 21       I1 + I2            →         (2)              
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الشامل

الشامل

الشامل

fcdefنطبق قانون كريتشون الثاىن ىف الدائرة املغلقة
3 + 10 = 0.5I2 +(0.1 +1.4)I3

26 = I2 + 3I3            →         (3)                  
من املعادلة )1(واملعادلة)2(

50 =21 (I2 - I3) + I2 = 22 I3- 21 I1         →         (4)     
من املعادلة )4( واملعادلة )3( بضرب املعادلة )3( × ومجعها مع املعادلة 4

50=22 I2-21 I3

  I2=8A                                             ابجلمع
232 = 29I2

ابلتعويض ىف املعادلة (2)
50=21 I1+8

I1=2A
I3=6A             وابلتعويض ىف املعادلة )1( حنسب

نالحظ أن االجتاهات املفروضة كانت صحيحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

r =1Ω
a

b

c
r =2Ω I3

I2

I1

d
fe

30V

20V

15V

5Ω

  36- فى الدائرة املوضحة بالشكل احسب 
1- شدة التيار املار فى كل بطارية       2- فرق اجلهد بني قطبى كل بطارية

5Ω3- فرق اجلهد عرب املقاومة

الحل نفرض اجتاه التيار كما ابلشكل
)e( نطبق قانون كريتشوف األول عند نقطة

I1+I2=I3            
→

                              
)1(

)aecba( نطبق قانون كريتشوف الثاىن ىف املسار املغلق
20-30=I1×1- I2×2

-10=I1 - 2I2                     
→

                             
)2(

)aefdba( نطبق قانون كريتشوف الثاىن ىف املسار املغلق
20-15=I1×1-I3×5

5=I1+5(I1+I2) →     )3(

حبل املعادلتني 2,3 بضرب املعادلة)2( × 5 واملعادلة )3( × 2 مث اجلمع
-50=5I1-10I2
10=12I1+10I2

ابجلمع
-40=17I1                                           I1=-2.35A

ويكون اجتاه I1 عكس ما هو مفروض اى البطارية 20Vىف حالة شحنه
I2=3.82A                  ابلتعويض )2( جند أن

اى البطارية  30Vىف حالة تفريغ
        I3=1.46A                                 والتيار

  V1=20+2.35×1=22.35V          20V          حساب فرق اجلهد للبطارية
 V2=30-2.82×2=22.3V        30V     حساب فرق اجلهد للبطارية

V3=15V
VR=5×1.46=7.3V
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الشامل

الشامل

الشامل

أسئلة كتاب املدرسة واجاباتها

 
 1- ىف الدوائر الكهربية املتصلة على التوازى تستخدم اسالك مسيكة عند طرىف البطارية وتستخدم   اسالك أقل مسكا عند طرىف كل 

مقاومة ىف الدائرة؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2- مااملقصود بكال من :القيمة الفعالة للتيار املرتدد – التيارات الدوامية – حساسية اجللفانومرت- كفاءة احملول الكهرىب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3- ماهى الفكرة العلمية الىت يبىن عليها عمل كال من :
 اجللفانومرت احلساس – احملول الكهرىب – جمزئ التيار ىف األميرت – املقاومة املضاعفة للجهد ىف الفولتميرت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4-علل: يعترب احملول اخلافض للجهد رافعا للتيار ،بينما احملول الرافع للتيار خافضا للجهد ؟

5- يوجد حموالت ثالث نقاط اساسية يتم مراعاهتا عند التصميم لتقليل الفقد ىف الطاقة الكهربية ، وماهى هذة النقاط ومادورها ىف فقد 
الطاقة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- التتولد التيارات الدوامية ىف الكتل املعدنية إال إذا كان اجملال املغناطيسى املؤثر عليها متغري الشدة؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7- قارن بني دينامو التيار املرتدد ودينامو التيار موحد االجتاه اثبت الشدة تقريبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
8- علل: لزايدة قدرة املوتور مت استخدام عدة ملفات بينها زوااي صغرية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9- أدجمت أطوال خمتلفة من سلك مساحة مقطعه  Cm2 0.1ىف دائرة كهربية إلجياد مقاومة كل منها فكانت كأالتى 

161410642L(m)
40352515105R(Ω)

اسم عالقة بيانية بني الطول )L( على احملور السيىن ومقاومة السلك )R( على احملور الصادى ومن الرسم البياىن اوجد:
. 12m 1 - مقاومة جزء من هذا السلك طوله               

               2 - املقاومة النوعية ملادة السلك .                3- التوصيلية الكهربية ملادة السلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10- سلك طوله 30m ومساحة مقطعهCm2 0.3  وصل على التواىل مع مصدر تيار مستمر وأميرت – مت قياس فرق اجلهد بني طرىف 
السلك بواسطة فولتميرت فكان  0.8V  فإذا كانت شدة التيار املار ىف السلك 2A – احسب التوصيلية الكهربية للسلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
11- ملف مستطيل الشكل عدد لفاته N لفة ومساحة سطه A(m2) وضع حبيث كان مستواه موازاي خلطوط الفيض الناشئة عن جمال 
مغناطيسى منتظم كثافة فيضه  B(Tessla). بدأ امللف ىف الدوران من هذا الوضع بسرعة زاوية اثبتة مقدارها W حىت أمت نصف 
دورة وضح ابلرسم فقط دون شرح كيف تتغري قيمة القودة الدافعة الكهربية املتولدة ابلتأثري مع زاوية الدوران خالل هذا النصف من 

الدورة ، وما أقصى قيمة للقوة الدافعة الكهربية املستحثة املتولدة ىف هذا امللف ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

12- جلفانومرت مقاومتة ملفه 40Ω يقيس شدة تيار أقصاها 20mA أوجد مقاومة جمزئ التيار الالزمة لتحويله إىل أميرت يقيس شدة 
تيار أقصاها 100mA ، وإذا وصل ملف اجللفانومرت مبضاعف جهد مقاومته 210Ω احسب أقصى فرق جهد ميكن قياسه؟
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )48(

الشامل

الشامل

الشامل

13- قارن بني كال مما أيتى 
                - احملول الرافع واحملول اخلافض من حيث الغر منه وعدد لفات امللف الثانوى .

                - الدينامو واملوتور من حيث استخداماته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14- ملاذا يتم نقل الكهرابء خالل األسالك من حمطات توليد الكهرابء حتت فرق جهد عال ؟
اخرت االجابة الصحيحة مع التعليل

                - حىت نتمكن من استخدام احملوالت 
                - حىت نتأكد من أن التيار الكهرىب سوف مير ملسافة كبرية .

                - لتقليل الفاقد ىف الطاقة الكهربية .
                - لتقليل مقاومة األسالك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15- مااملقصود بكل مما أيتى :

. 2H 1- معامل احلث املتبادل بني ملفني                
               2 -كفاءة احملول ٪90                          3 - التيارات الدوامية .

 2A=4 - القيمة الفعالة لشدة التيار املرتدد               
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

16- حمول كهرىب خافض ذو كفاءة ٪100يراد استخدامه لتشغيل مصباح كهرىب قدرته 24W ويعمل على فرق جهد  12Vابستخدام 
منبع كهرىب قوته  V 240فإذا كانت عدد لفات امللف الثانوى  480لفة احسب:

                1- شدة التيار املار ىف امللفني االبتدائى والثانوى .
                2- عدد لفات امللف االبتدائى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
17- عند مرور تيار كهرىب ىف سلك وضع عموداي على جمال مغناطيسى منتظم فإن السلك يتأثر بقوة أى األجهزة التالية يبىن عمله على 

هذا التأثري :
                1- املغناطيس الكهرىب .                2- احملرك الكهرىب .
                3- املولد الكهرىب                      4- احملول الكهرىب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 100J 5 هوC 18- احسب القوة الدافعة الكهربية ملصدر إذا كان الشغل املبذول لنقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19- وصلت ثالث مقاومات 30Ω , 20Ω ,10Ω مبصدر كهرىب فمر تيار شدته

  0.05A , 0.2A , 0.15A ىف املقاومات على الرتتيب احسب قيمة املقاومة املكافئة للدائرة مع توضيح طريقة التوصيل ابلرسم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20- مصدر قوته الدافعة الكهربية 130V وصل على التواىل مع مقاومتان 300Ω, 400Ω قارن بني قراءتى فولتميرت مقاومته 
200Ω إذا وصل بني طرىف كل مقاومة على حدة )مع إمهال املقاومة الداخلية للعمود(.

21-سلك طوله 2m ومساحة مقطعه 0.1m2 وصل مبصدر قوته الدافعة 10V فمر تيار شدته 2A احسب املقاومة النوعية 
والتوصيلية الكهربية ملادته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22- سلكان من النحاس طول أحدامها 10m وكتلته 0.1Kg وطول األخر 40m وكتلته 0.2Kg قارن بني مقاومتهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
23- سلك منتظم املقطع مير به تيار شدته  0.1Aعندما يكون فرق اجلهد بني طرفيه  1.2Vفإذا جعل السلك على شكل مربع مغلق  

. a,d وإذا وصل املصدر ابلنقطتني a,c احسب املقاومة املكافئة للسلك إذا وصل املصدر ابلنقطتني abcd
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )49(

الشامل

الشامل

الشامل

 240V 2.5 بسلكني فإذا فرق اجلهد بني طرىف السلكني عند احملطةKm 24- تتصل حمطة لتوليد الكهرابء مبصنع يبعد عنها مسافة
وبني الطرفني عند املصنع 220V وكان املصنع يستخدما تيارا شدته 80A احسب مقاومة املرت الواحد من السلك ونصف قطره إذا 

علمت أن املقاومة النوعية ملادة السلك   أوم .م 10-8×1.57     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25- بطارية سيارة قوهتا الدافعة الكهربية 12V ومقاومتها الداخلية 0.5Ω ،احسب النسبة املئوية لفرق اجلهد املفقود من هذة البطارية 
. 2Ω عند استخدامها ىف اضاءة مصباح مقاومته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
26- عني كثافة الفيض املغناطيسى عند نقطة ىف اهلواء على بعد  0.1mمن سلك مستقيم طويل مير به تيار شدته 10A ، علما أبن 

.) Web
A.m   4π×10-7 معامل نفاذية اهلواء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27- سلكان مستقيمان متوازاين مير ىف األول تيار شدته 10A وىف الثاىن تيار شدته 5A احسب كثافة الفيض املغناطيسى الكلى عند 

نقطة بني السلكني تبعد عن األول  0.1mوعن الثاىن 0.2m عندما يكون التيار ىف السلكني ىف نفس االجتاه مرة وىف اجتاهني 
متضادين مرة أخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28- سلك مستقيم لف على شكل ملف دائرى من لفة واحدة وأمر به تيار كهرىب فإذا لف السلك نفسه مرة أخرى على شكل ملف 

دائرى من أربع لفات ومر به نفس التيار ، قارن بني كثافىت الفيض عند مركز امللف ىف كل من احلالتني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29- ملف حلزوىن طوله  m 0.22 ومساحة مقطعه 4m2-10×25  حيتوى على 300 لفة ماهى شدة التيار الالزم إمراره ابمللف 
Web 3-10×1.2.وكم يكون الفيض الكلى لذى مير ابمللف ؟

m2
لتكون كثافة الفيض عند منتصف حموره

3-10×2  حبيث  Web
m2 30- تيار كهرىب شدته 20A مير ىف السلك مستقيم طوله 10cm فإذا وضع السلك ىف جمال كثافة فيضه    

يصنع زاوية قدرها °30 مع اجتاه اجملال .احسب القوة املؤثرة على السلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31- ملف مستطيل طوله 30cm وعرضه 20cm يتكون من 10  لفات مير به تيار شدته 3A وضع ىف جمال مغناطيسى منتظم كثافة 
فيضه 0.1T و احسب عزم االزدواج املؤثر عليه عندما يكون مستوى امللف يهنع زاوية °50 مع اجتاه اجملال .

32- ملف دائرى عدد لفاته 100 لفة وشدة التيار املار به 10A وضع ىف جمال مغناطيسى كثافة فيضه  0.2Tفإذا كانت مساحة 
مقطع امللف 0.3m2 احسب النهاية العظمى لعزم االزدواج املؤثر على امللف حمددا وضع امللف ابلنسبة للمجال ىف هذة احلالة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33- جلفانومرت ذو ملف متحرك عند مرور تيار فيه شدته 30mA كانت الزاوية بني امللف واجملال   °60احسب حساسية اجللفانومرت 

ـ.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34- جلفانومرت مقاومة ملفه 5Ω يقيس تيار أقصى شدة له 20mA احسب أقصى تيار ميكن أن يقيسه إذا وصل مبجزئ تيار مقاومته 

.5V 0.1،مث احسب مقدار مضاعف اجلهد الذى يوصل ابجللفانومرت ليعمل كفولتميرت يقيس فرق جهد قدرهΩ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

35- جمزئ تيار مقاومته 0.1Ω ينقص حساسية أميرت إىل العشر ، أوجد مقاومة اجملزئ الذى ينقص حساسية هذا األميرت إى الربع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36- انقش ابلتفصيل املشكلة الىت واجهت الفيزايء الكالسيكية ىف تفسري منحنيات شدة االشعاع مع الطول املوجى لألجسام املتوهجة 
ىف درجات احلرارة املنخفضة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37- اشرح كيف استطاع بالنك أن يفسر ظاهرة إشعاع اجلسم األسود ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38- مااملقصود ابلظاهرة الكهروضوئية وكيف مت تفسريها ىف ضوء النظرية الكمية لإلشعاع ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39- تعترب ظاهرة كومتون مثال جيدا للطبيعة اجلسيمية للموجات .انقش ذلك ابلتفصيل؟
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الشامل

الشامل

الشامل

40- يعترب امليكروسكوب اإللكرتوىن مثاال تطبيقيا للطبيعة املوجية لإللكرتوانت .اشرح فكرة عمل هذا اجلهاز موضحا مايتميز به عن  
امليكروسكوب الضوئى العادى .وملاذا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41- علل :اليصدر الطيف اخلطى من املادة إال إذا كانت ىف صورة ذرات منفصلة أو ىف احلالة الغازية حتت ضغط منخفض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
42- ماهو الدور الذى يقوم به اجملال الكهرىب بني الكاثود واهلدف ىف توليد األشعة السينية ىف أنبوبة كولدج؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43- علل : يعتمد الطول املوجى للطيف املميز ىف األشعة السينية على نوع مادة اهلدف ، وليس على فرق اجلهد املسلط بني الكاثود 
واالنود؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
44- يشرتط ىف مصادر الليزر أثناء التشغيل أن يصل الوسط الفعال لوضع اإلسكان املعكوس ىف حني اليتطلب حدوث مثل ذلك ىف 

مصادر الضوء العادية؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45- يعترب التجويف الرنيىن هو الوحدة املسئولة ىف جهاز الليزر عن إمتام عمليىت االنبعاث املستحث والتضخيم الضوئى .وضح ابلتفصيل 
ألية إمتام هاتني العمليتني؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46- وضح الدور الذى يقوم به كل عنصرى اهلليوم والنيون ىف انتاج ليزر اهليليوم نيون؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
47- يعترب ليزر اهليليوم مثاال لتحويل الطاقة الكهربية إىل طاقة ضوئية وطاقة حرارية وضح ألية هذا التحويل؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

48- قارن بني التصوير العادى والتصوير اهلولوجراىف من حيث اسلوب نقل البياانت املعربة عن الصورة إىل اللوح الفوتوغراىف ىف كل 
منهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
49- مااملقصود ابملادة شبه املوصلة النقية ؟ وماهى خصائصها ىف التوصيل الكهرىب؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
50- انقش الطرق املمكنة لرفع كفاءة شبه املوصلة ، مع ذكر اخلصائص الىت تكتسبها املادة ىف كل طريقة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
51 انقش مفهوم كل من املصطلحات التالية 

                  الفجوة – الذرة الشائبة – اجلهد احلاجز 
                   شبه موصل من النوع املوجب – تيار االنسياب
                   شبه موصل من النوع السالب- تيار االنتشار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52- انقش مفهوم االتزان الديناميكى احلرارى لبلورة مادة شبه موصلة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
53- قارن بني خصائص الوصلة الثنائية ىف حالة التوصيل األمامى والتوصيل اخللفى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
54- اشرح مع الرسم التوضيحى كيفية قيام الوصلة الثنائية بتقومي التيار املرتدد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
55- اشرح االساس العلمى الذى يعمل عليه الرتانزستور كمفتاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )51(

الشامل

الشامل

الشامل

56- إذا كانت الطاقة الالزمة انزع إلكرتون من سطح معدن هى J 19-10×3.975  وعند سقوط ثالث موجات كهرومغناطيسية أحادية 
الطول املوجى و أطواهلا املوجية على الرتتيب هى 

                         )3100Ao - 5000Ao - 6000Ao( كل حالة : 
              1- هل تنبعث إلكرتون من سطح املعدن أم ال ؟ 

              2- ىف حالة االنبعاث احسب طاقة حركة االلكرتون املنبعث وسرعته
 )me = 9.175 × 10-31 Kg , h = 6.625×10-34 J ( علما أبن               

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
57- تعمل انبوبة كولدج لتوليد االشعة السينة على فرق جهد 4000V فإذا كانت كفاءة النبوبة %2 احسب : 

(0.31 Ao) 1- أقصر طول موجى لألشعة السينية الناجتة              
(200 w) 2- معدل الطاقة الكهربية املستخدمة ىف االنبوبة              

 (24 w) 3- معدل طاقة االشعة السينية الناجتة              
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االجابات النموزجية ألسئلة الكتاب املدرسى
)1  ( ألن شدة التيار ىف دائرة التوازى تكون أكرب ما ميكن عند مدخل وخمرج التيار )أى عند قطيب البطارية( لذلك تستخدم أسالك مسيكة 

هلا مقاومة اقل فال تؤثر ىف شدة التيار بينما يتجزأ التيار ىف كل مقاومة على حدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) 3  ( الفكرة العلمية لكل من : 
	اجللفانومرت احلساس : عزم االزدواج املغناطيسى املؤثر على ملف مستطيل مير به تيار ىف اجملال املغناطيسى. احملول الكهرىب : احلث 

املتبادل بني ملفني. 
جمزيء التيار يف االميرت :  تقليل مقاومة األميرت حىت يقيس تيارات أكرب وال يؤثر على شدة التيار املراد قياسها أتثري كبري. 

	مضاعف اجلهد :  زايدة مقاومة الفولتميرت حىت يقيس فرق جهد كبري وال يسحب تيار كبري من القاومة املراد قياس فرق اجلهد فيها فال 
يؤثر على فرق اجلهد املقاس. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )4( طبقا لقانون بقاء الطاقة ، حيث القدرة الداخلة  = القدرة اخلارجة اى ان  IpVp  = IsVs    فيتناسب شدة التيار عكسيا مع 
فرق اجلهد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )5(  االربع طرق لفقد الطاقة 

كيفية التغلب عليه)طرق عالجها(سباب فقد الطاقة 

جزء من الطاقة الكهربية يستنفذ على شكل طاقة حرارية 
بسبب مقاومة األسالك 

تستخدم اسالك معدنية مسيكة هلا مقاومة نوعية صغرية جدا 
مثل النحاس فتقل املقاومة فتقل الطاقة املستنفذة

جزء من الطاقة الكهربية يستنفذ على شكل طاقة حرارية 
بسبب تولد تيارات دوامية ىف القلب احلديدى 

يصنع القلب احلديدى من شرائح معزولة من احلديد املطاوع 
السيليكوىن لكرب مقاومته النوعية 

جزء من الطاقة الكهربية يتحول اىل طاقة ميكانيكية تستنفذ 
ىف ترتيب جزيئات القلب احلديدى.

يصنع القلب من احلديد املطاوع السيليكوىن لسهولة ترتيب 
جزيئاته املغناطيسية .

جزء من الفيض املغناطيسى الناتج من امللف االبتدائى يتبدد 
وال يصل اىل امللف الثانوى .

نقرب امللفني من بعضهما او نلف امللف الثانوى حول امللف 
االبتدائى

 ) 6  ( ألن التيارات الدوامية تيارات مستحثة تنتج عن تغري الفيض املغناطيسى الذي يقطع املوصل حسب قانون فاراداى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )52(

الشامل

الشامل

الشامل

 )7(
دينامو التيار موحد االجتاه تقريبادينامو التيار املرتدد

1- ينتج عنه تيار اثبت الشدة واثبت االجتاه تقريبا.1- ينتج عنه تيار متغري الشدة واالجتاه

2- يتصل قطبا الدينامو حبلقتني معدنيتني حبيث تتصل كل 
فرشاة حبلقة منهما دائما

2- تستبدل احللقتني املعدنيتني ابسطوانة معدنية مشقوقة 
لعدد كبري من األجزاء بينها زوااي صغرية عددها يساوي 

ضعف عدد امللفات

3- يظل اجتاه التيار يف الدائرة اخلارجية اثبت خالل الدورة 3- يتغري اجتاه التيار يف الدائرة اخلارجية كل نصف دورة
كاملة

4- يتغري مقدار القوة الدافعة الناجتة مع دوران امللف بتغري 
الزاوية بني العمودي على امللف واجملال

4- يثبت مقدار القوة الدافعة الناجتة ألن يف كل حلظة يكون 
أحد امللفات مواز للمجال ويتصل جزءا االسطوانة 

اخلاصة به بقطيب الدينامو
 )8( يتم ذلك بعمل  عدة ملفات حول القلب احلديدي حبيث يكون بني مستوايهتا زوااي صغرية  و متساوية و تقسم االسطوانة إىل عدد 

40
35
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5

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

R

L

من األجزاء عددها ضعف عدد امللفات و بذلك ال يصل عزم االزدواج إىل الصفر مما يؤدى إىل زايدة سرعة دوران املوتور . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9( رسم بياىن:
1- من الرسم البياىن:

مقاومة 12 مرت = 30 أوم
  ρe =  RA

L   = Slope × A
 10

4  × 0.1 × 10-4 = 2.5 × 10-5 Ω.m

ρ = 1
 ρe

 =    
1

 2.5 × 10-5    = 4 × 104 Ω-1 m-1

 من الوضع املوازى فيكون emf قيمة عظمى ىف البداية 
 emfmax=-NABω

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)12(

Is Rs
I - Ig

=Rs = 40 ×10-3 ×20
0.1 -(20 × 10-3)=10Ω

=Rm

V-Ig Rg

 Ig

=210 V- 20×10-3 ×40
20 × 10-3

 V=5V
 )13(

احملول اخلافضاحملول الرافعوجه املقارنة

خفض ق د ك املرتددةرفع ق ء ك املرتددة1- الغرض منه 
عدد لفاته صغريةعدد لفاته كبرية2- امللف الثانوي 
عدد لفاته كبريةعدد لفاته صغرية3- امللف االبتدائي 

أكربأقل4- شدة التيار الناتج  
يف أماكن استهالك الكهرابءيف حمطات توليد الكهرابء5- أماكن االستخدام

الدينامو : يستخدم لتوليد الطاقة الكهربية من الطاقة الديناميكية. 
املوتور :  يستخدم لتحويل الطاقة الكهربية إىل طاقة حركية ىف إدارة اآلالت واحملركات وغريها. 
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الشامل

الشامل

الشامل

 ) 14  ( لتقليل الفاقد يف الطاقة الكهربية  حيث يقل التيار املار ابالسالك 
)15( 1- أي أن القوة الدافعة املستحثة املتولدة يف امللف الثانوي = 2 فولت عند تغري شدة  التيار ىف االبتدائى مبعدل 1 أمبري/ ث. 

2  - أى أن النسبة بني الطاقة أو القدرة ىف امللف الثانوي إىل الطاقة أو القدرة ىف االبتدائي =  % 90
3  - هى التيارات الىت تنشأ داخل قالب معدىن مصمت عندما يوضع ىف جمال مغناطيسى متغري الشدة أو يلف حوهلا سلك مير به تيار 

متغري. 
4  - أى أن شدة التيار املستمر الىت تعطى نفس الطاقة احلرارية للتيار املرتدد ىف نفس املقاومة ونفس الزمن تساوى 2  أمبري. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )16( قدرة املصباح ) قدرة الثانوي (

  ISVS =  Ps
 24=Is×12                         . ..  Is=2A

=
12
240

=. .
.  480

NP

=
IP

2

Ns

NP

IP

 Is

  IP=0.1A, لفة  NP=9600         ومنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)17( احملرك الكهريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    W  = Q.V                    V=
W

Q
=

100

5
=20V        )18(

      ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
)19(

V1=I1 R1=10×0.15=1.5V
V2=I2 R2=20×0.2=4V

V3=I3 R3=30×0.05=1.5V

اذا املقاومات 10,30  توازى ألن فرق اجلهد متساوى ومعهم 20  أوم على التواىل كما ابلشكل 
Req=  30×10

40
+20=27.5Ω

400 Ω

300Ω

130V

400Ω

200Ω
V

)20(   أوال عند توصيل الفولتميرت مع املقاومة 
400 Ω املقاومة املكافئة للفولتميرت واملقاومة

R1 RV

R1 RV

=RT1 = 400×200
400 +200

=133        Ω1
3

 املقاومة املكافئة للدائرة كلها 

RT = RT1 + R2    =   133  1
3  +300  =  433 1

3  Ω
شدة التيار الكلى 

VB

RT

=I = 130
433 =0.3A      
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الشامل

الشامل

الشامل

400 Ω قراءة الفولتميرت = فرق اجلهد بني طرفيه واملقاومة  
V = I RT1 = 0.3 × 133 1

3  = 40 V

300 Ω اثنيا عند توصيل الفولتميرت مع املقاومة
 300 Ω املقاومة املكافئة للفولتميرت واملقاومة

 املقاومة املكافئة للدائرة كلها 
R1 RV
R1 RV

=RT1 = 300×200
300 +200 =133 Ω

 RT   = RT1 + R1 = 120 + 400 = 520 Ω
VB
RT

=I = 130
520 =0.25A شدة التيار الكلية   

قراءة الفولتميرت = فرق اجلهد بني طرفيه 
V =I RT1 =0.25 × 120 = 30V

 300 Ω  واملقاومة
  4

3  النسبة بني قراءة الفولتميرت يف احلالتني هي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )22(

m=ρ.L.A         
A1

A2
 =

m1 L2 ρ2

m2 L1 ρ1
 =

1

2

R1

R2

 =
L1

 L2

×
A2

A1

= 1

4
 × 

1

2
= 1

8
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)23(

R=
V

I
 =

1.2

0.1
=12Ω 

3Ω

3Ω

3Ω

3Ω
cb

a d 3Ω = 12
4 اذا كل ضلع من اضالع املربع تكون مقاومته 

 a,c (1) عند توصيله بني

. .
.  R= 6×6

12  =3Ω
.A,d (2) عند توصيله بني

. .
.  R=

3×9
12

=2.25Ω

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -24

R=
V

I
 = 

20

80
= 0.25Ω

الواحد املرت تساوى . .
.  

R

= 
0.25

5000  =5×10-5 Ω

 R=ρe  
L 
 A
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ثانية ثانوى الشامل فى الفيزياءأهم أجزاء املنهج )55(

الشامل

الشامل

الشامل

. .
.  r=0.01m  

. .
.  5×10-5 = 1.57 × 10-8 ×

1

3.14×r2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -25

I=
VB

R+r
= 12

2+0.5 =4.8 A

  V2 فرق اجلهد املفقود ىف املقاومة الداخلية
V2=Ir =4.8×0.5=2.4 V

 =  V املفقودة
Ir

 VB

 ×100= 
2.4

 12
×100=20٪

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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B=μ
μI

2πd
 =2×10-7×

10
0.1

 =2×10-5 T

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0.1m0.2m

5A 10A

27- التيارين ىف السلكني ىف نفس االجتاه
BT=B1-B2=2×10-7 ( 10

0.1
  -  

5
0.2

)=15×10-6  T

التيارين ىف السلكني ىف اجتاهني متضادين
BT=B1+B2=2×10-7  ( 10

0.1
  + 5

0.2
)=25×10-6 T

 -28

 B=
μIN

L
             

B1 

 B2

= 
N1 

 N2

 × 
r2

 r2

=
1

4
× 

1

4
= 

1

16

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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B=
L

μIN
        . .

.  
1.2×10-3=

0.22

4×3.14×10-7×I×300

  I=0.7A          ,φm=B.A=1.2×10-3×25×10-4=30×10-7Wb
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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F=BIL sinθ=2×10-3×20×0.1×0.5=2×10-3  N

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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τ=BIAN sinθ=0.1×3×600×10-4×10×sin40=0.116 N.m
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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τ=BIAN sinθ=0.2×10×100×0.3×sin90=50  N.m -32
 -33

θ

I
  =

60

 30×10-3
=2 deg/mA= احلساسية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -34

Rs=
Ig Rg

I -Ig

        0.1=
20×10-3×5

I-20×10-3        . .
.  I=1.02A

Rm=
V-Ig Rg

 Ig

  =
5-20×10-3×5

20×10-3   =245V

 -35

Rs=
Ig Rg

I -Ig
        0.1=

Ig Rg

9Ig

       . .
.  Rs=0.9Ω

اجملزئ الالزم إلنقاص احلساسية إىل الربع 

Rs=
Ig×0.9

3Ig

    . ..  Rs=0.3Ω

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36-   تعترب الفيزياء الكالسيكية أن اإلشعاع موجاته كهرومغناطيسية، فإن شدة اإلشعاع تزداد كلما زاد الرتدد والطاقة 

لذلك ال تستطيع تفسري أن شدة اإلشعاع تقل عند الرتددات العالية ىف منطقة األشعة فوق البنفسجية )وكذلك ىف درجات احلرارة 
املنخفضة والرتدد املنخفض (. 

 وكذلك تعترب الفيزايء الكالسيكية أن اجلسم ميكن أن يهتز مع أى طاقة مهما كانت صغرية. لذلك فشل العلماء ىف تفسر توزيع الطاقة اإلشعاعية.
 

37- 	وجد بالنك أن منحنى االشعاع يتكرر مع كل األجسام الساخنة وأن هذا االشعاع يتألف من وحدات صغرية أو دفقات 
من الطاقة تسمى فوتونات وهى مكماه أى ليست متصلة. وأتخذ قيمh υ  ومضاعفاهتا وتزداد طاقتها بزايدة ترددها. ويتناقص 
عددها كلما زادت الطاقة وتصدر من متذبذب صغري أي من الذرات حيث ال تشع الذرة طاملا بقيت ىف نفس املستوى ولكن تشع 

عندما تتقل من مستوى أعلى إيل أدىن وفرق الطاقة يبعث على هيئة فوتون طاقة h υ لذلك هناك فوتوانت ذات طاقة أكرب وأخرى 
أقل طاقة. وتقل شدة االشعاع ىف الطول املوجى الصغري جدا ألن الذرة املثارة إىل مستوايت عليا بطاقة عالية ال هتبط مرة واحدة واال 
كانت تشع إشعاعات كثرية طاقتها عالية بل هتبط على مراحل فتشع فوتوانت ىف املنطقة املتوسطة - وكذلك ال تشع إشعاعات ذات 

طول موجى كبري جدا ألهنا ال تشع إال عندما تتجمع قدر كبري من الطاقة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38-   الظاهرة الكهروضوئية هى ظاهرة انبعاث االلكرتونات من أسطح بعض الفلزات عند سقوط الضوء عليها ويصبح السطح 
موجب وتفسري آينشتني: 

 ا - انطالق االلكرتوانت يتوقف أساسا على تردد املوجة الساقطة على السطح . 
2  - إذا كانت طاقة الفوتون   h υ   تساوى حد معني وهو h υ c   أو ما يسمى دالة الشغل (EW  ) فإن هذا الفوتون يستطيع ابلكاد أن 

  EW=    h υ c .حيرر اإللكرتون
3-  إذا زادت طاقة الفوتون عن هذا احلد ينبعث إلكرتون ومعه فرق الطاقة على هيئة طاقة حركة

     ) K.E( ويتحرك بسرعة اكرب. 
4  - إذا كان طاقة الفوتون أقل من h υc    ال يتحرر إلكرتوانت حىت لو سقط الضوء ملدة كبرية فال تتجمع الطاقة حىت تكفى لالنبعاث 
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الشامل

الشامل

الشامل

أو إذا زادت شدة الضوء. ألن االنبعاث يتوقف على نوع مادة السطح EW   وال يتوقف على )شدة الضوء وزمن التعرض - فرق 
اجلهد بني املهبط واملصعد(

 1
2 mV2=hυ- h υc :معادلة أينشتني 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39-  ظاهرة كومتون التى توضح اخلاصية  اجلسيمية)املادية( ~   للموجات عند سقوط فوتون عال الرتدد  مثل أشعة x على 

إلكرتون ساكن جند حترك اإللكرتون وتشتت الفوتون كما ابلشكل وحترك اإللكرتون وهو  جسيم دليال علي ان الفوتون له   طبيعة 
جسيمية حيث يكون

 ) أ ( جمموع طاقيت الفوتون واإللكرتون قبل التصادم = جمموع طاقىت الفوتون املشتت واإللكرتون املشتت بعد التصادم. 
 )ب( جمموع كميىت حركة الفوتون وااللكرتون قبل التصادم = جمموع كميىت حركة الفوتون املشتت واإللكرتون بعد التصادم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40-  فكرة عمل امليكروسكوب اإللكرتونى اخلاصية املوجية  )اإللكرتون( ولإللكرتون  موجة مصاحبة ميكن التحكم ىف طوهلا 

املوجى  وذلك بزايدة فرق اجلهد تزيد السرعة فيقل λ  املصاحب للموجبة حسب عالقة دى بروىل.
يتميز  امليكروسكوب االلكرتوين عن امليكروسكوب الضوئى ىف أن له قوة حتليل كبرية جدا  فيمكن أن يكرب أى جسم مهما كان صغري 

وذلك ابلتحكم ىف الطول املوجى الصاحبة حلركة الإللكرتون حىت يكون دائما أقل من أبعاد اجلسم فيكربه وهذا شرط التكبري بينما 
امليكروسكوب الضوئى ال يكرب اجلسيم الذى أبعاده أقل من λ للضوء وال ميكن التحكم ىف   λ  للضوء ألنه غري مشحون . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
41-  ألن املادة ال تشع األطياف  املميزة هلا إال إذا كانت ذرات منفصلة حيث عندما تكتسب طاقة ىف هذه احلالة تثار الذرة ملستوايت 

عليا وعندما هتبط إىل املستوى األقل تشع طيف مميز هلا .
 أما ىف احلالة الصلبة والسائل  فتعترب جسما اسود فتمتص الطاقة وتعمل على تفكك الذرات وانفصاهلا..وال تعطى طاقة لاللكرتوانت فال 

تثار، وعندما تشع املادة الصلبة الساخنة تشع إشعاع حرارى فقط ليس طيف مميز. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42-  اكساب االلكرتونات املنبعثة من الفتيلة طاقة عالية تساوى = ev حيث v   فرق اجلهد العايل بينهما مما يسبب عند  دخوله 
 .x ىف الذرة )اهلدف( أعطاءها طاقة عالية جدا تتخلص منها الذرة بصورة أشعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
43-  حيث انه ناتج من اعادة ترتيب االلكرتونات الداخلية ملادة اهلدف 

وذلك ألن الطيف املميز لألشعة السينية انتج عن عودة اإللكرتون من مستوي اعلي إيل مستوى أقل بعد خروج اإللكرتون من املستوى 
                            ΔE = E2 – E1 = h υ :القريب من النواة بسبب تصادم اإللكرتون املعجل به فيهبط اإللكرتون من مستوي األعلى إىل األدىن

 وهذا يعتمد أساسا على مادة اهلدف ولكل مستوى طاقة معينة تتوقف على نوع مادته . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

	 44-  لتكون معظم الذرات فى مستوى االثارة وعندما يسقط الفوتون  على الذرات املثارة مجيعا ىف مستوى معني شبه مستقر فيحث 
الذرات مجيعا ىف اجتاه واحد وبذلك يتضخم الشعاع ألن كل الذرات تكون مثارة ىف نفس املستوي شبه املستقر . 

,وايضا لعدم حدث ااثرة مرة اخرى للذرات لو مل تكون ىف حالة االسكان املعكوس وابلتاىل عدم حدوث االنبعاث املستحث
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45-  ألن التجويف الرنينى تكون الذرات مجيعها مثارة فى مستوى معنت حالة اإلسكان املعكوس وعند انبعاث فوتون ىف البداية 
تلقائى موازى حمور األنبوبة يعكس عدة انعكاسات فيحث ذرات كثرية  ويتضخم الشعاع ابالنعكاسات املتكررة حىت يصبح ابلغ 

الشدة ينفذ جزء منه املرآة الشبه عاكسة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

46-   اهلليوم دوره هو نقل الطاقة من مصادر الطاقة لذرات النيون الغري مثارة 
حيث يكتسب الطاقة من مصادر الطاقة حيث تثار ذرات اهلليوم إيل املستوى شبه املستقر الذى طاقته تساوى طاقة املستوى شبه املستقر 

ىف ذرات النيون وتصدم ذرات اهلليوم املثارة بذرات النيون غري املثارة تصادم غري مرن فتنتقل الطاقة إىل ذرات النيون. 
 ذرات النيون هى الوسط الفعال إلنتاج الليزر حيث  تشع الطيف املميز لليزر اهلليوم نيون حيث تشع ذرة تلقائيا فوتون ضوئى والذى  

ينعكس عدة مرات ويتضخم  شعاع الليزر. 
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47-  فى حالة ليزر اهلليوم - نيون فإن الطاقة الكهربية

املعطاة تعمل على إاثرة ذرات اهلليوم إىل املستوى شبه  املستقر الذى 
يساوى ىف طاقته املستوى  شبه املستقر ىف ذرات النيون فتنتقل 

الطاقة  من ذرات اهلليوم إىل النيون ابلتصادم مث  هتبط ذرات النيون 
إىل مستوى أقل تشع  ضوئي مرئى هو شعاع الليزر )طاقة ضوية( 

 مث بعد ذلك هتبط ذرات النيون من هذا  املستوى إىل املستوى 
األرضي وفرق  الطاقة على هيئة إشعاع حرارى.

     الطاقة الكهربية = طاقة ضوئية شعاع الليزر + طاقة حرارية منبعثة 
48-  مقارنة بني التصوير العادي والتصوير اجملسم 

التصوير اجملسمالتصوير العادي

يتكون علي لوح يسمي اهللوجرام .يتكون علي لوح فوتوغرايف عادة .
.تنتج الصورة من اختالف يف الشدة والطور وفرق املسار.تنتج الصورة من اختالف الشد الضوئية فقط

تظهر الصورة جمسمة يف أبعاد ثالثة .تظهر الصورة مستوية يف بعد واحد .
أي جزء من اهلولوجرام يعطي الصورة كاملةإذا تلف اللوح تفقد الصورة .

ميكن التسجيل علي اهلولوجرام اكثر من صورة .يستخدم الفلم احلساس لصورة واحدة .
يستخدم الليزريستخدم ضوء عادي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
49-  شبه املوصل النقي. هى مادة توصل التيار الكهرىب ىف درجات احلرارة العالية والتوصل ىف الدرجات املنخفضة 

وهى بذلك ال تعترب موصالت كما ال تعترب عازالت - ويزيد التوصيل الكهرىب ابرتفاع درجة احلرارة حيث تتكسر روابط أكثر وتزيد عدد 
االلكرتوانت والفجوات . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
50-  طرق رفع كفاءة املادة  شبه املوصلة : 

1  - رفع درجة احلرارة حيث تتكسر الروابط وتبعث إلكرتوانت وفجوات ويزيد التوصيل الكهرىب  
2 - تطعيم شبه املوصل بعنصر مخاسى التكافؤ يزيد تركيز االلكرتوانت عن الفجوات ويكون

n = p + ND
 ) بلورة سالبة(.           +

ND تركيز الذرات الشائبة وتزيد التوصيل الكهرىب. 
 حيث +

NA تركيز الذرات الشائبة 
P= n+NAحيث -

 3- تطعيم شبه املوصل بعنصر ثالثي التكافؤ يزيد تركيز الفجوات ويكون بلورة موجبة  -
وتزيد التوصيل الكهريب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
51-   الفجوة املوجبة : هى مكان فارغ ىف الرابطة املكسورة يف شبه املوصل كان يشغلها  اإللكرتون وتعمل عمل الشحنة املوجبة ىف 

اقتناص إلكرتون سالب لذلك تتحرك ىف البلورة ىف اجتاه عكس حركة االلكرتوانت.
 2- الذرة الشائبة. هى الذرة الىت يطعم هبا شبه املوصل النقى لزايدة التوصيل الكهرىب وهى تكون إما ماحنة )مخاسية التكافؤ( او 

مسقبلة)ثالثية التكافؤ(. 
3- اجلهد احلاجز . هو فرق اجلهد بني البلورة السالبة والبلورة املوجبة وأقصى جهد كاىف ملنع عبور مزيدا من االلكرتوانت بينهما. 

4 -  شبه موصل من النوع املوجب هو بلورة شبه موصل مطعمة بعنصر ثالثى التكافؤ وتكون حامالت الشحنة هبا هى الفجوات و 
يكون تركيز الفجوات أكرب من تركيز االلكرتوانت. . 

 5- شبه موصل من النوع السالب. هو بلورة شبه موصل مطعمة بعنصر مخاسى التكافؤ وتكون حامالت الشحنة فيها هى االلكرتوانت 
وتركيز اإللكرتوانت أكرب من الفجوات. 

6- تيار االنتشار : هو التيار الناتج عن انتقال االلكرتوانت من املنطقة n إيل املنطقة p يف الوصلة الثنائية .
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7- تيار االنسياب : هو انتج عن منطقة اجملال الكهريب داخل الوصلة الثنائية يدفع التيار يف عكس اجتاه تيار االنتشار وعند االتزان 
يتساوى التيار األمامي والتيار العكسي لتكون احملصلة صفر .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
52-  يف بلوره شبه املوصل فى درجه حرارة معينه تتكسر الروابط وينتج إلكرتونات وفجوات وكلما زادت 

 درجة احلرارة يزيد عدد الروابط الىت تنكسر حىت حيدث اتزان ديناميكى حرارى أى عدد الروابط الىت تنكسر يساوى  عدد الروابط اليت 
تلتئم والروابط اليت تنكسر حتتاج إىل حرارة والىت تلتئم تعطى حرارة وعند االتزان تثبت احلرارة أي كمية احلرارة الناجتة كسر الروابط 

تساوى كمية احلرارة الالزمة لتكوين روابطو يسمى اتزان حراري وحركة االلكرتوانت من كسر والتأم تسمى اتزان ديناميكى. 

خالص التمنيات بدوام التوفيق والنجاح الباهر 
أ/حممد الباسل
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الشـــــــــــــامل

احرص على اقتناء سلسلة كتب 

فى املراجعة النهائية ومناذج االمتحانات 
للصف الثالث الثانوى

الكيمياء والفيزياء واألحياء
طبقا ألخر تعديالت أقرهتا وزارة الرتبية والتعليم
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