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 :  إذا زاد الزخـ الخطي لمجسـ إلى الضعؼ فإف طاقتو الحركية .1
تقؿإلىالنصؼ (دتزدادإلىأربعأضعاؼ (جتزدادإلىالضعؼ (بتبقىثابتة (أ

جسماف  .2 B , A  كتمةB  ضعؼ كتمةA  عة الجسـ وطاقتيما الحركية متساوية فإف سرA  تساوي  : 
B (دB3 v (جB2 v (بBv (أ

1  v2
 :  إذا كاف الزخـ الخطي لمجسـ يساوي نصؼ طاقتو الحركية فإف سرعتو تساوي  .3

m/s 8 (دm/s 6 (جm/s 4 (بm/s 2 (أ
جسماف  .4 B , A  حيثA Bm  4 m   وليما نفس الطاقة الحركية فإفA BP  P : يساوي 

392 (د293 (ج192 (ب291 (أ
1كنسبة  Bإلى الزخـ الخطي  Aالنسبة بيف الزخـ الخطي   A , Bكتمتاف   .5

تسعة أضعاؼ كتمة  Bو كتمة 3
A  فإفA BK  K  : كنسبة  

1  3 (د1  2 (ج1  1 (ب2  1 (أ
 أي الوحدات اآلتية ال تعتبر مف وحدات قياس الزخـ الخطي : .6

 (جN.s (بkg.m/s (أ 
1
2kg.Jد) kg.J



جسـ كتمتو .7 m  ى خط مستقيـ بسرعة ثابتة مقدارىايتحرؾ عم v  فإذا تضاعفت طاقة حركتو فإف زخمو
 يساوي :

2 (أ 1
1P P22 (ب 1

1P P
2

2 (ج 1P 2P2 (د 1P 2P

 عندما يتحرؾ جسـ بسرعة ثابتة في مسار دائري فإف :  .8
وطاقتوالحركيةمتغيرتافزخموالخطي .بوطاقةحركتوثابتتافزخموالخطي .أ
ثابتوطاقةحركتومتغيرةزخموالخطي .دزخموالخطيمتغيروطاقةحركتوثابتة .ج

 فإف طاقتو الحركية تقريبا تزداد بمقدار  :   25اذا زاد الزخـ الخطي لجسـ بمقدار .9
%64 .د%45 .ج%45 .ب%14 .أ
ا المنحنى الموضح في الشكؿ يوضح العالقة بيف الزخـ المؤثر عمى جسـ وزمف التأثير وبالتالي فإف ميؿ ىذ .10

 المنحنى يساوي :
العجمة .بالقوة .أ
 الكتمة .دالمسافة .ج






س الدفع:الفيزيائية اآلتية ليا نفس وحدة قيا ةالكمي .22
د.القوةالمؤثرةج.الشغؿب.الطاقةالحركيةالزخـالخطي .أ

 السؤاؿ األوؿ / اختر االجابة الصحيحة فيما يمي :  

   اـة ألاولى / امليكانيكالوحد
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فإف التغير في  s 4لمدة  60وتميؿ بزاوية N 40يتحرؾ أفقيًا أثرت عميو قوة مقدارىا  kg 5جسـ كتمتو  .12
 سرعة الجسـ ىو : 

m/s 32 .دm/s 26 .جm/s 16 .بm/s 8 .أ
قطع الجسـ نصؼ مسار دائري فإف الدفع الناتج عند  في 3m/sيتحرؾ بسرعة ثابتة مقدارىا kg 4جسـ كتمتو  .13

  N.s مساره الدائري ىو ........
5 .د 24 .ج صفر .ب21 .أ
قوتاف األولى أربعة أضعاؼ القوة الثانية ، فإذا كاف ليما نفس الدفع عمى نفس الجسـ ، فإف زمف تأثير القوة  .14

 األولى يساوي :
24 .جt 20.25 .ب2t .أ t28 .د t
جسـ  كتمتو  .15 m  وسرعتو v  اصطدـ بحائط وارتد بنفس سرعتو ، فإف التغير في الزخـ الخطي والتغير في

 طاقة الحركة لمجسـ ىما :
2mv .د2mv  0 .جmv  20 .ب0  0 .أ   mv
،فما مقدار   N.S 40فازداد زخمو بمقدار  s 4أثرت عميو قوة لمدة  2m/sتتحرؾ بسرعة  4kgكرة كتمتيا .16

 :  القوة المؤثرة عميو بوحدة نيوتف
21 .د25 .ج 10 .ب 7 .أ
دفع الكرة عمى  فإف vفارتدت ألعمى بسرعة  3vسقوطًا حرًا فوصمت األرض بسرعة  mكرة كتمتياسقطت  .17

 : يساوي األرض
ألسفؿ4mv .دألعمى4mv .جألسفؿ2mv .بألعمى2mv .أ
قتو الحركية إف الزمف الالـز حتى يصبح مقدار طا m/s 28عمى جسـ ساكف فتحرؾ بتسارع ثابت  Fأثرت قوة  .18

 : أضعاؼ زخمو الخطي يساوي  4يساوي 
sec 4 .دsec 3 .جsec 2 .بsec 1 .أ
و تتحرؾ بنفس السرعة و باالتجاه  1kgاصطدمت بكرة أخرى كتمتيا 2m/sتتحرؾ بسرعة  4kgكرة كتمتيا .19

 :  kg.m/s المعاكس فإف التغير في زخـ الكرتيف معًا بوحدة
3 .د2 .ج1 .ب5 .أ
 :مجموع الزخـ لكرتيف كتمة إحداىما ضعؼ األخرى و تسيراف باتجاىيف متعاكسيف وبنفس السرعة تساوي  .20

1 .دmv .ج2mv .ب0 .أ mv2
، فما   N.s 16بجدار فكاف الدفع المؤثر عميو مف الجدار m/s 6يتحرؾ افقيًا بسرعة 2kgاصطدـ جسـ كتمتو .21

 :m/sسرعتو بوحدة  التغير في
 8 .د 3 .ج2 .ب1 .أ
يتحرؾ جسـ كتمتو .22 m و سرعتو v  فما النسبة بيف طاقتو الحركية إلى زخمو الخطي: 
m .أ

2 .ب2
mج. v

2 .د2
v
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 s 0.2إذا داـ التالمس   m/s 50وترتد عنو بسرعة  m/s 40تقترب مف مضرب بسرعة kg 0.2كرة كتمتيا  .23
رة بوحدة، فكـ يساوي مقدار متوسط القوة التي يؤثر بيا المضرب عمى الك N ؟ 

2 .د90 .ج10 .ب18 .أ
 ؟الزمف( ماذا تمثؿ المساحة تحت المنحنى  –في منحنى ) القوة  .24
الزخـ .د الدفع  .ج التسارع .بالتغيرفيالسرعة .أ
، فكـ يساوي التغير في زخـ  kg 50يقؼ عمى أرض جميدية أفقية ولدًا كتمتو  kg 70جؿ كتمتو إذا دفع ر  .25

الرجؿ والولد معًا بوحدة  kg.m/s ؟ 
240 .د140 .ج100 .ب 0 .أ 
،ما سرعة ارتداد المدفع  kg 500مف فوىة مدفع كتمتو   m/s 200انطمقت أفقيًا بسرعة  kg 2قذيفة كتمتيا  .26

بوحدة   m/s ؟ 
2.5 .د0.8 .ج0.75 .ب1.25 .أ
، اصطدمت بحائط وارتدت بنصؼ سرعتيا ، فإف الطاقة الضائعة نتيجة التصادـ  vوتسير بسرعة  mكرة كتمتيا  .27

 تساوي : 
21 .أ mv223 .ب mv821 .ج mv421 .د mv8
 :  في التصادـ الغير مرف تكوف النسبة بيف طاقتي الحركة لمنظاـ بعد التصادـ إلى قبؿ التصادـ .28
صفرا  .د2تساوي .ج1أكبر من  .ب2أصغرمف .أ
 : في التصادـ غير المرف تكوف النسبة بيف السرعة النسبية لجسميف قبؿ التصادـ إلى قيمتيا بعد التصادـ .29
صفرا  .د2أقؿمف .ج1أكبر من  .ب2تساوي .أ
 : سطح األرض وارتدت إلى نفس االرتفاع فإف التصادـ  عفإذا سقطت كرة مف ارتفاع معيف  .30
)ب،ج(معا  .دالتصادـغيرمرف .جعديـالمرونة .بمرف .أ
ساكنة فارتدت الكرة األولى لمخمؼ بسرعة  2mمرنًا وكتمتيا اصطدمت بكرة أخرى تصادمًا  1mكرة كتمتيا  .31

 : مساوية لثمث سرعتيا األصمية فإف
1 .أ 2m m1 .ب 2m 2m2 .ج 1m 2m2 .د 1m 3m
 دائمًا في أي عممية تصادـ في نظاـ معزوؿ  :أي الكميات الفيزيائية تبقى محفوظة  .32
الطاقةالميكانيكية .دالزخـالخطي .جالطاقةالحركية .بالسرعة .أ
 ما الصيغة التي تمثؿ القانوف الثالث لنيوتف في التصادـ بيف جسميف : .33
PF .أ t

 1 .ب 2P P  ج. P 0 د. P 0
  عند اصطداـ كرتيف إحداىما أكبر كتمة مف األخرى ، فإف مقدار القوة التي تحدثيا كؿ منيما عمى األخرى تكوف : .34
الكتمةاألصغرتحدثقوةأكبر .بالكتمةاألكبرتحدثقوةأكبر .أ
 جساـبعدالتصادـتعتمدعمىمقداروسرعةاأل .دالقوتافمتساويتاففيالمقدارمتعاكستاففياالتجاه .ج
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، اصطدـ بجسـ آخر ساكف فكونا جسمًا واحدًا سرعتو بعد التصادـ   m/s 6يتحرؾ بسرعة    5kgجسـ كتمتو  .35
2 m/s  فإف كتمة الجسـ الثاني بعد التصادـ بوحدةkg ساوي :ت 

15 .د 10 .ج 4 .ب1,4 .أ
 أي العبارات التالية تميز مفيـو التصادـ المرف: .36

الطاقةالحركيةمحفوظة .بالزخـمحفوظ .أ
جميعماذكر .دتحتفظاألجساـبسرعتيااألصميةقبؿالتصادـ .ج

تصادمًا مرنًا فما مقدار التغير في الطاقة  3kgكتمتيا  m/s 2تتحرؾ بسرعة  2kgاصطدمت كرة كتمتيا  .37
 الحركية الناتجة عف التصادـ بوحدة الجوؿ :

1 .ب0 .أ
1 .ج4

1 .د3
2

تصادـ مرف بجسـ آخر ساكف مماثؿ لو في الكتمة فإف نسبة الطاقة الضائعة  vو سرعتو  mتصادـ جسـ كتمتو  .38
 لمجسـ األوؿ :

 100 .د 50 .ج 25 .ب0 .أ
بعد التصادـ فإف  اً أمثاؿ كتمة األوؿ و التصقا مع 3بجسـ آخر ساكف كتمتو  vو سرعتو  mتصادـ جسـ كتمتو  .39

 نسبة الطاقة الحركية الضائعة :
 100 .د 75 .ج 50 .ب 25 .أ

في الشكؿ المجاور  .40 A,B,C  ثالث كرات زجاجية متماثمة ، إذا تحركت الكرة A 6بسرعة مقدارىا m/s
نحو الكرتيف  B,C  الساكنتيف والمتالمستيف فاصطدمت بالكرة B فإنو  –بإىماؿ االحتكاؾ  –تصادمًا مرنًا

 بعد التصادـ مباشرة : 
تسكف الكرتاف  .أ    B A  وتتحرؾ الكرة C  6بسرعة m/s .  
تسكفالكرتاف .ب   B Aوتتحرؾالكرة C3بسرعة m/s. 
ةتسكفالكر .ج Aتافوتتحرؾالكر   C B2بسرعة m/s. 
.m/s 2تتحرؾالكراتالثالثبسرعةمقدارىا .د
تصادمًا عديـ المرونة بجسـ آخر ساكف مماثؿ لو في الكتمة ، فإف الطاقة  vوسرعتو  mتصادـ جسـ كتمتو  .41

 ؟ الضائعة
21 .أ mv221 .ب mv422 .ج mv32 .دmv

النسبة بيف الطاقة الحركية لمنظاـ قبؿ التصادـ إلى الطاقة الحركية لمنظاـ بعد  في التصادـ عديـ المرونة تكوف .42
 التصادـ : 

صفرا  .د أكبر مف واحد .ج واحدا  .بأقؿمفواحد .أ
   القصور الدوراني كمية  : .43
متجيةسالبة .دمتجيةموجبة .جقياسيةسالبة .بقياسيةموجبة .أ
 دوراني :  عند نقصاف نصؼ قطر الدوراف لمنصؼ فإف القصور ال .44
يقؿلمنصؼ .ديقؿلمربع .جيبقىثابت .بيزدادلمضعؼ .أ
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وضعت أربع كتؿ متماثمة مقدار كؿ منيا  .45 2 kgعمى رؤوس مربع طوؿ ضمعو 10 2m  فيكوف القصور
الدوراني لمكتؿ حوؿ محور عمودي يمر بنقطة تقاطع قطري المربع يساوي بوحدة  2kg.m: 

755 .د355 .ج155 .ب255 .أ
  إذا وضع قرص مصمت و حمقة معدنية ليما نفس الكتمة عمى قمة مستوى مائؿ أممس و تركا ينزلقا فإف : .46
ليسمماذكر .ديصالفمعا  .جالحمقةتصؿأوال  .بالقرصيصؿأوال  .أ
 يعتبر ثني الساقيف عند الجري ميمًا حيث أنو : .47
يجعؿالقصورالدورانيثابتا  .بييزيدالقصورالدوران .أ
جميعماذكر .ديقمؿالقصورالدوراني .ج
 القصور الدوراني لجسـ يكوف : .48
 أقؿعندماتتوزعالكتمةنفسياداخؿالجسـبتباعدعفمحورالدوراف. .أ
 عندماتتوزعالكتمةنفسياداخؿالجسـبتباعدعفمحورالدوراف.أكبر .ب
 سياداخؿالجسـبتباعدعفمحورالدوراف.اليتغيرعندماتتوزعالكتمةنف .ج
د.أكبرعندماتتوزعالكتمةنفسياداخؿالجسـبتقاربعفمحورالدوراف.
1تتغير السرعة الزاوية لدوالب مف  .49 50 rad/s   2إلى 90 rad/s   خالؿ فاصؿ زمني قدرهt 10 s  

 تسارعو الزاوي : فيكوف
rad/s 20.25 .أ 24 .ب rad/s 
rad/s 22 .ج  240 .د rad/s  

rكرة مصمتة نصؼ قطرىا .50 10 cm  وكتمتياm 1 kg  22حيثI mr5  ي حوؿ محور يبمغ الزخـ الزاو

2-مار مف مركزىا  2L 5 10  kg.m .rad/s  :  عندما تكوف سرعتيا الزاوية 
22- .أ 10  rad/s12.5 .ب rad/s
 rad/s 25 .د rad/s 2 .ج

ًا بمركزىا فإذا اقترب الرجؿ ببطيء يقؼ رجؿ عند حافة طاولة دائرية تدور بمستوى أفقي حوؿ محور صادي مار  .51
   :  لمطاولة نحو مركز الطاولة ) مف غير تأثير عـز خارجي ( فإف مقدار الزخـ الزاوي

يقؿ .ديزداد .جيساويزخـالطاولة .بيبقىثابتا  .أ
 المعدؿ الزمني لمتغير في الزخـ الزاوي يمثؿ :   .52
القوة .بالتسارعالزاوي .أ القوة .داإلزاحةالزاوية .جعـز
يتناسب التسارع الزاوي لجسـ يتحرؾ دورانيًا حوؿ محور طرديًا مع العـز المؤثر عميو بالنسبة ليذا المحور وعكسيًا  .53

 مع قصوره الدوراني بالنسبة لنفس المحور :
قانوفنيوتفاألوؿفيالحركةالدائرية .بحفظالزخـالزاوي .أ
فالثالثفيالحركةالدائريةقانوفنيوت .دقانوفنيوتفالثانيفيالحركةالدائرية .ج
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الدوراني لمكتؿ حوؿ محور عمودي يمر بنقطة تقاطع قطري المربع يساوي بوحدة  2kg.m: 

755 .د355 .ج155 .ب255 .أ
  إذا وضع قرص مصمت و حمقة معدنية ليما نفس الكتمة عمى قمة مستوى مائؿ أممس و تركا ينزلقا فإف : .46
ليسمماذكر .ديصالفمعا  .جالحمقةتصؿأوال  .بالقرصيصؿأوال  .أ
 يعتبر ثني الساقيف عند الجري ميمًا حيث أنو : .47
يجعؿالقصورالدورانيثابتا  .بييزيدالقصورالدوران .أ
جميعماذكر .ديقمؿالقصورالدوراني .ج
 القصور الدوراني لجسـ يكوف : .48
 أقؿعندماتتوزعالكتمةنفسياداخؿالجسـبتباعدعفمحورالدوراف. .أ
 عندماتتوزعالكتمةنفسياداخؿالجسـبتباعدعفمحورالدوراف.أكبر .ب
 سياداخؿالجسـبتباعدعفمحورالدوراف.اليتغيرعندماتتوزعالكتمةنف .ج
د.أكبرعندماتتوزعالكتمةنفسياداخؿالجسـبتقاربعفمحورالدوراف.
1تتغير السرعة الزاوية لدوالب مف  .49 50 rad/s   2إلى 90 rad/s   خالؿ فاصؿ زمني قدرهt 10 s  

 تسارعو الزاوي : فيكوف
rad/s 20.25 .أ 24 .ب rad/s 
rad/s 22 .ج  240 .د rad/s  

rكرة مصمتة نصؼ قطرىا .50 10 cm  وكتمتياm 1 kg  22حيثI mr5  ي حوؿ محور يبمغ الزخـ الزاو

2-مار مف مركزىا  2L 5 10  kg.m .rad/s  :  عندما تكوف سرعتيا الزاوية 
22- .أ 10  rad/s12.5 .ب rad/s
 rad/s 25 .د rad/s 2 .ج

ًا بمركزىا فإذا اقترب الرجؿ ببطيء يقؼ رجؿ عند حافة طاولة دائرية تدور بمستوى أفقي حوؿ محور صادي مار  .51
   :  لمطاولة نحو مركز الطاولة ) مف غير تأثير عـز خارجي ( فإف مقدار الزخـ الزاوي

يقؿ .ديزداد .جيساويزخـالطاولة .بيبقىثابتا  .أ
 المعدؿ الزمني لمتغير في الزخـ الزاوي يمثؿ :   .52
القوة .بالتسارعالزاوي .أ القوة .داإلزاحةالزاوية .جعـز
يتناسب التسارع الزاوي لجسـ يتحرؾ دورانيًا حوؿ محور طرديًا مع العـز المؤثر عميو بالنسبة ليذا المحور وعكسيًا  .53

 مع قصوره الدوراني بالنسبة لنفس المحور :
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قرص صمب يدور بسرعة زاوية مقدارىا  .54 10 rad/s  و كتمتو 5kg و القصور الدوراني لو حوؿ مركز ثقمو

يساوي  220kg.m فإذا كاف 21I MR2 مى حافة القرص بوحدة فإف السرعة الخطية لنقطة ع

 m/s : 
255 .د75 .ج17.1 .ب23.2 .أ
كرتاف مصمتتاف كتمة األولى ضعؼ كتمة الثانية و نصؼ قطر األولى ضعؼ نصؼ قطر الثانية فإف نسبة القصور  .55

1الدوراني حوؿ محور مار  2I :I . 
297 .د792 .ج392 .ب293 .أ
 فإف الطاقة الحركية يجب أف تزداد بمقدار :  10الزاوية لجسـ بمقدار لزيادة السرعة .56
 90 .د 40 .ج 21 .ب 20 .أ
 أضعاؼ فإف الطاقة الحركية الدورانية لمجسـ تساوي : 4سرعة الزاوية إذا تضاعفت ال Iجسـ قصوره الدوراني .57

16K .د8K .ج4K .ب2K .أ
دورات في الثانية  6معدؿ يدور ب kg.m 21,12الطاقة الحركية الدورانية لجسـ القصور الدوراني لو  .58

 بوحدة الجوؿ تقريبًا:
199 .د21 .ج 795 .ب12 .أ

يدور إطار عزمو الدوراني .59 I بسرعة زاوية 1  بمحور دورانو إطار آخر ساكف قصوره الدوراني ، عندما يوصؿ
 2I  ما العالقة التي تصؼ السرعة الزاوية لمنظاـ ، 2  ؟ 

1 .أ 2 1 .ب 22 1 .ج 23 1 .د 24 
اف متجانستاف مصمتتاف ليما الكتمة نفسيا ، طوؿ نصؼ قطر األولى مثمي طوؿ نصؼ قطر الثانية كرت .60 1 2r 2r 

و القصور الدوراني حوؿ محور مار مف مركز كؿ منيما 1 2I  I 1، فإفI  يساوي 
2 .دI 24 .جI 28 .بI 232 .أ

1  I4 
جسـ طاقتو الحركية الدورانية  .61 Kزخمو الزاوي L  إذا أصبحت الطاقة الحركية النيائية نصؼ االبتدائية فإف الزخـ

 الزاوي النيائي  : 
2Lد.0.5Lج.2Lب.                1I K .أ

حور السينات و الزخـ الزاوي عمى عندما تكوف السرعة الزاوية عمى م L , المساحة المحصورة تحت المنحنى  .62
 محور الصادات .

القوة .أ الطاقةالحركيةالدورانية .دالتسارعالزاوي .جالقصورالدوراني .بعـز
جسماف  .63 x,y   إذا كافy x y xK 8K  , I 2 I   فإفy :تساوي 
x8  .دx4  .جx2  .بx .أ
جسماف  .64 A,B   إذا كافB AI 2I  وكافB AL 4L فكـ تساوي الطاقة الحركية الدورانيةBK : 
A16K .دA8K .جA4 K .بA2K .أ
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 كمية فيزيائية متجية تساوي حاصؿ ضرب كتمة الجسـ في سرعتو وتكوف باتجاه السرعة .: الزخـ الخطي  .1
بتة التي إذا أثرت في جسـ خالؿ فترة زمنيػة أكسػبتو نفػس دفػع القػوة المتغيػرة خػالؿ ىي القوة الثا:  متوسط قوة الدفع .2

  تمؾ الفترة.
مقاومة الجسـ لعػـز القػوة التػي تحػاوؿ إحػداث تغيػر فػي حالػة حركػة الجسػـ الدورانيػة ويرمػز ليػا   : القصور الدوراني .3

بالرمز I       . وىو مقدار موجب 
يتناسب التسارع الزاوي لجسـ يتحرؾ دورانيػًا حػوؿ محػور دوراف طرديػًا مػع : يوتف الثاني في الحركة الدورانية قانوف ن .4

 محصمة العزـو المؤثرة فيو وعكسيًا مع قصوره الدوراني بالنسبة لممحور نفسو . 
محور ثابت عنػد التػأثير عميػو ىو المعدؿ الزمني لمتغير في الزخـ الزاوي)  ىو تأثير دوراف األجساـ حوؿ : عـز القوة  .5

 بقوة خارجية( .
 

1افترض أف سرعتيا الزاوية ، اصبحت تدور األرض حوؿ محورىا مرة واحدة يوميًا بسرعة زاوية  .65
4 

منتظمة و كتمتيا ثابتة ماذا يحدث لقطر األرض في الحالة االفتراضية عممًا بأف و باعتبار أف كثافة األرض 

 22I mR5  : كرة مصمتة 

انكمشإلىالربع .دانكمشإلىالنصؼ .جأصبحمثميماكافعميو .باليتغير .أ
 عدد ساعات اليـو يصبح :إذا انكمشت األرض بحيث أصبح قطرىا ربع قطرىا الحالي مع بقاء كتمتيا ثابتة فإف  .66
ساعة37 .دساعة85 .جساعات5 .بساعة2.4 .أ
 ، ماذا يمثؿ ميؿ المنحنى: دورانياالشكؿ المجاور يمثؿ العالقة بيف الزخـ الزاوي و السرعة الزاوية لجسـ يتحرؾ  .67
التسارعالزاوي .بالقصورالدوراني .أ
الطاقةالحركيةالدورانية .دالقوةالمركزية .ج

ور يمثؿ العالقة بيف الزخـ الزاوي و الزمف لعجمة تدور حوؿ محور عمودي عمييا يمر في مركزىا ماذا الشكؿ المجا .68
 يمثؿ ميؿ الخط المستقيـ :

السرعةالزاوية .بالقصورالدوراني .أ
الدوراف .دكتمةالعجمة .ج عـز
 حوؿ محور ثابت : ما الكمية المحفوظة دائمًا في أي عممية تالصؽ لمنظومة مف األجساـ تتحرؾ دورانياً  .69
الدوراني .دالزخـالزاوي .جالسرعةالزاوية .بالطاقةالحركيةالدورانية .أ العـز

يدور قمر صناعي في مسار دائري حوؿ األرض إذا كانت كتمتو .70 m  و سرعتو ثابتة مقدارىا v فما مقدار ،
 الدوراف نصؼ دورة : التغير في زخمو الزاوي عند

21 .ب0 .أ I2 ج. I2 .دI

 :   ماذا يقصد يكؿ مف/  الثانىالسؤاؿ 
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 كمية فيزيائية متجية تساوي حاصؿ ضرب كتمة الجسـ في سرعتو وتكوف باتجاه السرعة .: الزخـ الخطي  .1
بتة التي إذا أثرت في جسـ خالؿ فترة زمنيػة أكسػبتو نفػس دفػع القػوة المتغيػرة خػالؿ ىي القوة الثا:  متوسط قوة الدفع .2

  تمؾ الفترة.
مقاومة الجسـ لعػـز القػوة التػي تحػاوؿ إحػداث تغيػر فػي حالػة حركػة الجسػـ الدورانيػة ويرمػز ليػا   : القصور الدوراني .3

بالرمز I       . وىو مقدار موجب 
يتناسب التسارع الزاوي لجسـ يتحرؾ دورانيػًا حػوؿ محػور دوراف طرديػًا مػع : يوتف الثاني في الحركة الدورانية قانوف ن .4

 محصمة العزـو المؤثرة فيو وعكسيًا مع قصوره الدوراني بالنسبة لممحور نفسو . 
محور ثابت عنػد التػأثير عميػو ىو المعدؿ الزمني لمتغير في الزخـ الزاوي)  ىو تأثير دوراف األجساـ حوؿ : عـز القوة  .5

 بقوة خارجية( .
 

1افترض أف سرعتيا الزاوية ، اصبحت تدور األرض حوؿ محورىا مرة واحدة يوميًا بسرعة زاوية  .65
4 

منتظمة و كتمتيا ثابتة ماذا يحدث لقطر األرض في الحالة االفتراضية عممًا بأف و باعتبار أف كثافة األرض 

 22I mR5  : كرة مصمتة 

انكمشإلىالربع .دانكمشإلىالنصؼ .جأصبحمثميماكافعميو .باليتغير .أ
 عدد ساعات اليـو يصبح :إذا انكمشت األرض بحيث أصبح قطرىا ربع قطرىا الحالي مع بقاء كتمتيا ثابتة فإف  .66
ساعة37 .دساعة85 .جساعات5 .بساعة2.4 .أ
 ، ماذا يمثؿ ميؿ المنحنى: دورانياالشكؿ المجاور يمثؿ العالقة بيف الزخـ الزاوي و السرعة الزاوية لجسـ يتحرؾ  .67
التسارعالزاوي .بالقصورالدوراني .أ
الطاقةالحركيةالدورانية .دالقوةالمركزية .ج

ور يمثؿ العالقة بيف الزخـ الزاوي و الزمف لعجمة تدور حوؿ محور عمودي عمييا يمر في مركزىا ماذا الشكؿ المجا .68
 يمثؿ ميؿ الخط المستقيـ :

السرعةالزاوية .بالقصورالدوراني .أ
الدوراف .دكتمةالعجمة .ج عـز
 حوؿ محور ثابت : ما الكمية المحفوظة دائمًا في أي عممية تالصؽ لمنظومة مف األجساـ تتحرؾ دورانياً  .69
الدوراني .دالزخـالزاوي .جالسرعةالزاوية .بالطاقةالحركيةالدورانية .أ العـز

يدور قمر صناعي في مسار دائري حوؿ األرض إذا كانت كتمتو .70 m  و سرعتو ثابتة مقدارىا v فما مقدار ،
 الدوراف نصؼ دورة : التغير في زخمو الزاوي عند

21 .ب0 .أ I2 ج. I2 .دI

السؤال الثاني / ماذا يقصد بكل من:  :   ماذا يقصد يكؿ مف/  الثانىالسؤاؿ 

السؤال األول / اختر االجابة الصحيحة فيما يلي: 
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 تجعؿ سبطانات "مواسير" المدفع ، والبنادؽ ذات المدى البعيد طويمة . .1
 لزيادة زمف تأثير القوة عمى القذيفة ، مما يزيد مف الدفع فتصؿ القذيفة إلى أبعد مدى .

 . Air Bagsتزود المركبات الحديثة بوسادات ىوائية  .2
PFحسب العالقة  t

 
العالقة بيف القوة والزمف عالقة عكسية و بالتالي الوسادات اليوائية تعمؿ عمى زيادة الفترة  / 

 الزمنية وبالتالي تقميؿ قوة التأثير فال يتضرر الركاب عند حدوث التصادـ .
 إذا سقطت كرة مف الطيف تجاه أرضية صمبة فإنيا ال ترتد بشكؿ ممحوظ . .3

 قد جزء كبير جدًا مف طاقتيا الحركية خالؿ عممية التصادـ ، حيث التصادـ عديـ المرونة .بسبب ف
 يقـو الغطاس عند القفز بموي جسمو ، وضـ صدره إلى ركبتيو وعندما يقترب مف الماء يقـو بفرد جسمو. .4

لزاوية ولكف يفرد جسمو بثبوت الزخـ عند ثني جسمو يجعؿ القصور الدوراني أصغر ما يمكف وبالتالي تزداد سرعتو ا
  ويمد ذراعيو أبعد ما يمكف حتى يزداد عـز قصوره الدوراني فتتناقص سرعتو الزاوية .

 
 

 قارف بيف الحركة االنتقالية والحركة الدورانية  مف حيث : 
 الحركة الدورانية الحركة االنتقالية وجو المقارنة
 ة محصمة عـز القو  محصمة القوة المؤثرة  سبب التحريؾ
 التسارع الزاوي تغير الحالة الحركية واكتسابو تسارع خطي  دليؿ التحريؾ

 القصور الدوراني  يمانع الجسـ ىذا التغيير بسبب كتمتو  ممانعة التحريؾ
كتمة الجسـ ثابتة كيفما تحرؾ أي الممانعة ال تتأثر  التغير والثبات 

 بأي تغيير في حالتو االنتقالية
ني لمجسـ بالنسبة يختمؼ القصور الدورا

 لممحور الذي يدور حولو
 

 قارف بيف الزخـ الخطي والزخـ الزاوي مف حيث : 
 الزخـ الزاوي الزخـ الخطي وجو المقارنة

حاصؿ ضرب كتمة الجسـ في  التعريؼ 
 سرعتو

كمية فيزيائية يعبر عنيا بحاصؿ ضرب السرعة الزاوية لمجسـ في 
 القصور الدوراني

العالقة 
 الرياضية 

 P m.v kg.m/s   2L I. kg.m /s 

 القصور الدوراني والسرعة الزاوية الكتمة والسرعة العوامؿ المؤثرة 
 

 

 

 

 السؤاؿ الرابع  / قارف بيف كؿ مف :  

السؤال الثالث / علل لما يأتي  :  :   عمؿ لما يأتي/  الثالثالسؤاؿ 

السؤال الرابع / قارن بين كل من  : 

السؤال الخامس / أجب عن األسئلة التالية  : 

السؤال األول/ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  : 
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 تجعؿ سبطانات "مواسير" المدفع ، والبنادؽ ذات المدى البعيد طويمة . .1
 لزيادة زمف تأثير القوة عمى القذيفة ، مما يزيد مف الدفع فتصؿ القذيفة إلى أبعد مدى .

 . Air Bagsتزود المركبات الحديثة بوسادات ىوائية  .2
PFحسب العالقة  t

 
العالقة بيف القوة والزمف عالقة عكسية و بالتالي الوسادات اليوائية تعمؿ عمى زيادة الفترة  / 

 الزمنية وبالتالي تقميؿ قوة التأثير فال يتضرر الركاب عند حدوث التصادـ .
 إذا سقطت كرة مف الطيف تجاه أرضية صمبة فإنيا ال ترتد بشكؿ ممحوظ . .3

 قد جزء كبير جدًا مف طاقتيا الحركية خالؿ عممية التصادـ ، حيث التصادـ عديـ المرونة .بسبب ف
 يقـو الغطاس عند القفز بموي جسمو ، وضـ صدره إلى ركبتيو وعندما يقترب مف الماء يقـو بفرد جسمو. .4

لزاوية ولكف يفرد جسمو بثبوت الزخـ عند ثني جسمو يجعؿ القصور الدوراني أصغر ما يمكف وبالتالي تزداد سرعتو ا
  ويمد ذراعيو أبعد ما يمكف حتى يزداد عـز قصوره الدوراني فتتناقص سرعتو الزاوية .

 
 

 قارف بيف الحركة االنتقالية والحركة الدورانية  مف حيث : 
 الحركة الدورانية الحركة االنتقالية وجو المقارنة
 ة محصمة عـز القو  محصمة القوة المؤثرة  سبب التحريؾ
 التسارع الزاوي تغير الحالة الحركية واكتسابو تسارع خطي  دليؿ التحريؾ

 القصور الدوراني  يمانع الجسـ ىذا التغيير بسبب كتمتو  ممانعة التحريؾ
كتمة الجسـ ثابتة كيفما تحرؾ أي الممانعة ال تتأثر  التغير والثبات 

 بأي تغيير في حالتو االنتقالية
ني لمجسـ بالنسبة يختمؼ القصور الدورا

 لممحور الذي يدور حولو
 

 قارف بيف الزخـ الخطي والزخـ الزاوي مف حيث : 
 الزخـ الزاوي الزخـ الخطي وجو المقارنة

حاصؿ ضرب كتمة الجسـ في  التعريؼ 
 سرعتو

كمية فيزيائية يعبر عنيا بحاصؿ ضرب السرعة الزاوية لمجسـ في 
 القصور الدوراني

العالقة 
 الرياضية 

 P m.v kg.m/s   2L I. kg.m /s 

 القصور الدوراني والسرعة الزاوية الكتمة والسرعة العوامؿ المؤثرة 
 

 

 

 

 السؤاؿ الرابع  / قارف بيف كؿ مف :  

 :   عمؿ لما يأتي/  الثالثالسؤاؿ 

1. قارن بين الحركة االنتقالية والحركة الدورانية من حيث: 
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 تجعؿ سبطانات "مواسير" المدفع ، والبنادؽ ذات المدى البعيد طويمة . .1
 لزيادة زمف تأثير القوة عمى القذيفة ، مما يزيد مف الدفع فتصؿ القذيفة إلى أبعد مدى .

 . Air Bagsتزود المركبات الحديثة بوسادات ىوائية  .2
PFحسب العالقة  t

 
العالقة بيف القوة والزمف عالقة عكسية و بالتالي الوسادات اليوائية تعمؿ عمى زيادة الفترة  / 

 الزمنية وبالتالي تقميؿ قوة التأثير فال يتضرر الركاب عند حدوث التصادـ .
 إذا سقطت كرة مف الطيف تجاه أرضية صمبة فإنيا ال ترتد بشكؿ ممحوظ . .3

 قد جزء كبير جدًا مف طاقتيا الحركية خالؿ عممية التصادـ ، حيث التصادـ عديـ المرونة .بسبب ف
 يقـو الغطاس عند القفز بموي جسمو ، وضـ صدره إلى ركبتيو وعندما يقترب مف الماء يقـو بفرد جسمو. .4

لزاوية ولكف يفرد جسمو بثبوت الزخـ عند ثني جسمو يجعؿ القصور الدوراني أصغر ما يمكف وبالتالي تزداد سرعتو ا
  ويمد ذراعيو أبعد ما يمكف حتى يزداد عـز قصوره الدوراني فتتناقص سرعتو الزاوية .

 
 

 قارف بيف الحركة االنتقالية والحركة الدورانية  مف حيث : 
 الحركة الدورانية الحركة االنتقالية وجو المقارنة
 ة محصمة عـز القو  محصمة القوة المؤثرة  سبب التحريؾ
 التسارع الزاوي تغير الحالة الحركية واكتسابو تسارع خطي  دليؿ التحريؾ

 القصور الدوراني  يمانع الجسـ ىذا التغيير بسبب كتمتو  ممانعة التحريؾ
كتمة الجسـ ثابتة كيفما تحرؾ أي الممانعة ال تتأثر  التغير والثبات 

 بأي تغيير في حالتو االنتقالية
ني لمجسـ بالنسبة يختمؼ القصور الدورا

 لممحور الذي يدور حولو
 

 قارف بيف الزخـ الخطي والزخـ الزاوي مف حيث : 
 الزخـ الزاوي الزخـ الخطي وجو المقارنة

حاصؿ ضرب كتمة الجسـ في  التعريؼ 
 سرعتو

كمية فيزيائية يعبر عنيا بحاصؿ ضرب السرعة الزاوية لمجسـ في 
 القصور الدوراني

العالقة 
 الرياضية 

 P m.v kg.m/s   2L I. kg.m /s 

 القصور الدوراني والسرعة الزاوية الكتمة والسرعة العوامؿ المؤثرة 
 

 

 

 

 السؤاؿ الرابع  / قارف بيف كؿ مف :  

 :   عمؿ لما يأتي/  الثالثالسؤاؿ 

2. قارن بين بين الزخم الخطي والزحم الزاوي من حيث: 
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طح وارتدت عف س m/s 30رأسيًا مف سطح بناية باتجاه األرض فوصمتيا بسرعة  kg 2سقطت كرة كتمتيا  .1
 ،  أوجد : m/s 15األرض بسرعة 

  مقدار الدفع الذي أثر في الكرة خالؿ فترة مماسيا مع األرض. (1
 . s 0.02متوسط القوة التي أثرت بيا الكرة عمى األرض خالؿ (2

 

 
 

 أثرت عميو قوة كما في الشكؿ ، احسب : m/s 3يتحرؾ بسرعة  kg 2 جسـ كتمتو .2
 السرعة النيائية .( 2الدفع الكمي .        (1






 فأثرت عميو قوة كما في الشكؿ ، احسب : m/s 4عمى سطح أفقي أممس بسرعة kg 3يتحرؾ جسـ كتمتو  .3
  تجاهحركتو.أكبرسرعةيمتمكياالجسـفينفسا .2
 زمفتوقؼالجسـ. .1
 sec 6مقدارمتوسطقوةالدفعخالؿ .2



 

 
 

 كرة كتمتيا .4 2 kg  1.25معمقة رأسيًا بخيط طولو m  سحبت الكرة ليصبح حبؿ التعميؽ أفقيًا وتركت لتتحرؾ
ساكف كتمتو مف السكوف فاصطدمت بجسـ آخر  7 kg  موضوع عمى سطح أفقي أممس تحت نقطة التعميؽ

 ، احسب سرعة الجسـ الثاني : m 0.2مباشرة فارتدت الكرة بعد التصادـ إلى ارتفاع
 
 

 

 
 
 

 السؤاؿ الخامس  / أجب عف األسئمة التالية :  

 :  جابةاإل  عمى،لأللألسفؿ  

 :  اإلجابة   ،         

 :  جابةاإل             

 

  
 جابةاإل   

 : 
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اصطدـ جسـ كتمتو .5 2 kg  10ويتحرؾ بسرعة m/s بجسـ آخر ساكف بحيث كونا جسمًا واحدًا بعد التصادـ
 مف الطاقة الحركية االبتدائية ، احسب :   60فإذا كانت الطاقة الحركية المفقودة مساوية 

 كتمة الجسـ الثاني .  (2       سرعة الجسماف بعد التصادـ .  (1
 

 

 

باتجاه محور السينات الموجب ، اصطدمت بكرة أخرى كتمتيا  m/s 2تسير بسرعة مقدارىا4kgكرة كتمتيا  .6
6 kg  1وتسير بسرعة m/s : باتجاه محور الصادات الموجب وكونتا جسمًا واحدُا بعد التصادـ ، جد  

 الكرتيف بعد التصادـ .مقدار واتجاه سرعة  (1
 مقدار الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادـ . (2
 

.  
 
 
 

بنفس m/s 1وتسير بسرعة  kg 2بكرة أخرى كتمتياm/s 8وتسير بسرعة  kg 1اصطدمت كرة كتمتيا  .7
 عمى الترتيب  ، احسب :  m/s  ،4 m/s 3التصادـ تحركت كؿ مف الكرتيف بسرعة  االتجاه وبعد

األصميالخطعفاتجاهكؿمفالكرتيف (2 1 2  . 
 مانوعالتصادـ. (1

 

 

 
 

Rفإذا كاف نصؼ قطرىا  kg 2في الشكؿ المجاور اسطوانة كتمتيا  .8 12 cm  
21و قصورىا الدوراني MR2  فإذا كافr 5 cm : احسب ،  

       . التسارع الزاوية لالسطوانة (2مقدار و اتجاه العـز الكمي لالسطوانة .    (1
 

 

 

 

 :  جابةاإل      

 

 

 :  جابةاإل   

 : جابةاإل تصادم غير مرن     

 :  جابةاإل للخارج  
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يمكف أف تدور حوؿ محور كما في الشكؿ ، إذا عمؽ  cm 10ونصؼ قطرىا g 800اسطوانة مصمتة كتمتيا  .9
 تبدأ البكرة حركتيا مف السكوف ، احسب :  g 100بنياية الخيط جسمًا صغيرًا كتمتو 

 .t=10 sدمرورسرعةالجسـبع(2تسارعالجسـ.(1التسارعالزاوي. (2
21Iعممًا بأف القصور الدوراني لالسطوانة بالنسبة لمحورىا Mr2

 
 

 

جسـ كتمتو  .10 1m  موضوع في نياية حبؿ ممفوؼ حوؿ اسطوانة مصمتة و منتظمة كتمتيا 2m  و
نصؼ قطرىا  r 2فإذا كانت االسطوانة حرة الدوراف حوؿ محورىا و كانت 1m 2m  عممًا بأف ،

21I mr2   : أثبت أف التسارع الزاوي لالسطوانة يعطى مف العالقة  ،g
2r   أما التسارع الخطي

ga: يعطى مف العالقة  2 
 

فحركتو مف السكوف،  N 4أثرت عميو قوة مماسية مقدارىا  cm 50و نصؼ قطره kg 8 قرص كتمتو  .11
21Iعممًا بأف  mr2  : احسب ، 

 عددالدوراتالتييدورىاالقرصخالؿتمؾالفترة.(s.1 20سرعةالقرصبعد (2
 طاقتوالحركيةالدورانيةفينيايةالفترة. (2
.

 

تدور ىذه  m 3و نصؼ قطرىا  kg 200عمى حافة منضدة دوارة كتمتيا  kg 45يقؼ ولد كتمتيا  .12
21Iالقصور الدوراني لممنضدة  ، عممًا بأف  rad/s 4المنضدة بسرعة زاوية مقدارىا  MR2   احسب ،

 مف محور المنضدة . m 1السرعة الزاوية لممنضدة الدوارة حيث يقؼ الولد عمى بعد 


 

حوؿ محورىا التصقت بيا كرة كانت ساكنة ليا نفس الكتمة ونفس  rad/s 100ة بسرعة زاوية تدور اسطوان .13
نصؼ القطر ودارت معيا حوؿ أحد أقطارىا ، أوجد السرعة الزاوية لمنظاـ بعد االلتصاؽ ، عممًا بأف القصور 

21Iالدوراني لالسطوانة  mr2  22و الكرةI mr5 
.  



 

 :  جابةاإل   

 :  جابةاإل   

 :  جابةاإل   

 :  جابةاإل   
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مقدار المقاومة المكافئة بيف   .1 b  a : في الشكؿ المجاور 
 21 .ب 18 .أ
  45 .د 27 .ج



سمؾ مقاومتو .2 12   وطولو 3 m  إذا أعيد تشكيمو فأصبحت مقاومتو 48   فإف طولو بعد
 : التشكيؿ

m 12 .دm 9 .جm 6 .بm 4 .أ
الشكؿ المجاور عند إغالؽ المفتاح ثالثة مصابيح متماثمة كما في .3 s  : فإف 

تزدادإضاءةالمصباح .أ aتقؿإضاءةالمصباح .ب a
تزدادإضاءةالمصباح .ج bتقؿإضاءةالمصباح .د aوتزداد b 





 :  N/V.m.sالكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة .4
التيارالكيربائي .دالشحنةالكيربائية .جالقدرةالكيربائية .ب كثافة شدة التيار .أ 

وصؿ مصباح كيربائي مكتوب عميو  .5 100V 100W بمصدر فرؽ جيد يعطي 200V  مقدار أقؿ ، ما
 : يجب أف توصؿ مع المصباح حتى ال يتمؼكيربائية مقاومة 

توازي255 .دتوالي255 .جتوازي45 .بتوالي45 .أ
التعبير الرياضي الصحيح الذي يمثؿ جيد النقطة  .6 a :ىو 

bV .أ - +Irب. bV + -Ir
bV .ج + +Irد. b-V +Ir

عدد مف المقاومات المتساوية عند توصمييا توالي فإف المقاومة المكافئة  .7 180   وعند توصيميما توازي كانت المقاومة
المكافئة  5   مقاومة فإف عدد المقاومات ومقدار كؿ: 

 .أ 18 6.ب 30 6              .ج 50 10.د 20 4
الموضحة أمامؾ تكوف قيمة  دارةفي ال  .8 I: بوحدة األمبير

 5 .ب3 .أ
25 .د7 .ج

 

تافمقاوم .9 R   20  12وصمتا في دائرة كيربائية، فكانت المقاومة المكافئة ليما فتكوف قيمة ،R :ىي 
 40 .د 30 .ج 20 .ب 10 .أ

 
 

 السؤاؿ األوؿ / اختر االجابة الصحيحة فيما يمي :  

 كةكهرباء املتحر / ال ثانيةالوحدة ال

الوحــدة الثــانــيــة   
 الكهرباء المتحركة
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فإف شدة  s 20خالؿ  C 2والشحنات السالبة   C 3 إذا عممت أف الشحنات الموجبة التي عبرت مقطع موصؿ .10
 التيار تساوي :

A 0.25 .دA 100 .جA 0.05 .بA 0.01 .أ
  إحدى الوحدات التالية ال تكافئ الواط : .11
2A .دV.2 .جA.V .بJ/s .أ .
 تتناسب مقاومة موصؿ فمزي عكسيًا مع : .12
 موصميتو ومساحة مقطعو .ب موصميتووطولو .أ
مقاوميةومساحةمقطعو .دمقاوميتووطولو .ج

 

متصمتاف عمى التوالي في دارة كيربائية فإف الطاقة المستنفدة في المقاومة األولى  2Rو األخرى  Rمقاومتاف أحدىما .13
   الثانية : خالؿ دقيقة تساوي ............... الطاقة المستنفدة في المقاومة

أربعةأضعاؼ .دضعؼ .جثمث .ب نصؼ  .أ 
   جميع ما يمي مف وحدات كثافة التيار ما عدا   : .14
/V 2 .بA/m 2 .أ .m2 .ج W/V.m2 .د /V.m
جياز مكتوب عميو  .15 500W  200V  100عمى جيد فإذا تـ تشغيموV :  فإف قدرة الجياز تصبح   
125W .د250W .ج500W .ب200W .أ
 مقاومتاف  .16 1 2R  R 10ة إذا وصمتا معًا عمى التوالي كانت المقاومة المكافئ   ، ذا وصمت معًا عمى التوازي وا 

 فإنو قيمة المقاومتيف :   2.4كانت مقاومتيا المكافئة 
 2  8 .د 4 6 .ج 3  7 .ب 5  5 .أ
ومات مقدار كؿ منيا مقا 5إذا وصمت  .17 1  عمى التوازي إلى فرؽ جيد 5 V  فإف شدة التيار الكيربائي 

المار في كؿ مقاومة بوحدة   A : يساوي 
5.1 .د14 .ج 5 .ب 2 .أ
فإف فرؽ الجيد بيف   Vلجيد بيف طرفي األولى يساوي مقاومتاف غير متماثمتاف مربوطتاف عمى التوازي ، فإذا كاف فرؽ ا .18

  طرفي المقاومة المكافئة ليما يساوي :
zero .د0.5V .ج2V .بV .أ
 إف مقاوميتو :إذا زدنا مساحة مقطع موصؿ إلى الضعؼ ف .19

تزدادإلىالضعؼ. .أ تقؿإلىالربع .جتقؿإلىالنصؼ .ب  ال تتغير .د 
 ليمتصؽ طرفاه عندئذ تصبح مقاومتو : Rثني سمؾ مقاومتو .20

1 .أ R21 .ب R42 .ج R4 .د R

  عمى محور السينات فإف ميؿ الخط المستقيـ : Vيمثؿ عمى محور الصادات ،  I إذا كاف .21
 مقموب المقاومة .د المقاومة .جالموصمية .بالمقاومية .أ
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ومات مقدار كؿ منيا مقا 5إذا وصمت  .17 1  عمى التوازي إلى فرؽ جيد 5 V  فإف شدة التيار الكيربائي 

المار في كؿ مقاومة بوحدة   A : يساوي 
5.1 .د14 .ج 5 .ب 2 .أ
فإف فرؽ الجيد بيف   Vلجيد بيف طرفي األولى يساوي مقاومتاف غير متماثمتاف مربوطتاف عمى التوازي ، فإذا كاف فرؽ ا .18
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zero .د0.5V .ج2V .بV .أ
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1 .أ R21 .ب R42 .ج R4 .د R

  عمى محور السينات فإف ميؿ الخط المستقيـ : Vيمثؿ عمى محور الصادات ،  I إذا كاف .21
 مقموب المقاومة .د المقاومة .جالموصمية .بالمقاومية .أ
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 ؾ فمزي :ماذا يحدث عند تقميؿ فرؽ الجيد بيف طرفي سم .22
 مقاومة السمؾ تبقى ثابتة . .أ 
 تزدادشدةالتيارالكيربائي. .ب
 تقؿمقاومةمادةالسمؾ. .ج
شدةالمجاؿالكيربائيتبقىثابتة. .د

 إذا كاف التيار الكيربائي عكس اتجاه سيـ القوة الدافعة لممصدر فإف فرؽ الجيد بيف طرفي المصدر يساوي   :   .23
 وة الدافعة أكبر مف الق .ب القوةالدافعة .أ
الشيءمماذكر .دأقؿمفالقوةالدافعةالكيربائية .ج

1عندما يتصؿ مصباحاف متماثالف في المقاومة عمى التوالي مع بطارية ميممة المقاومة الداخمية فإنو يمر بكؿ منيا  .24
2 

ذا أعيد توصيؿ ىذيف المصباحيف عمى التواز   ي مع نفس البطارية فإنو يمر بكؿ منيما تيار شدتو باألمبير:   أمبير وا 
1 .د 1 .ج 5.14 .ب5.214 .أ

 

في الشكؿ المجاور قيمة المقاومة المكافئة بيف   .25 a,b :  تساوي   
2R .بR .أ
 5R .د4R .ج




 في الشكؿ المجاور المقاومة المكافئة تساوي : .26
  14 .ب 6 .أ
  18 .د 3 .ج


 
 
 

 عند إغالؽ المفتاح في الدارة الكيربائية فإف قراءة األميتر   :  .27
 د.تصبحصفرال تتأثرب.تقؿج.تزداد



 عند إغالؽ المفتاح في الدارة الكيربائية فإف قراءة األميتر   :  .28
 ج.التتأثرد.تصبحصفرتقؿ تزدادب. .أ
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 اوي : في الشكؿ المجاور وباالعتماد عمى البيانات المثبتة عميو فإف قراءة األميتر بوحدة األمبير تس .29
 1.5ب.1 .أ
 2د.1.4ج.





 و أف المقاومات متساوية 2Vتساوي  1Vفي الشكؿ المجاور إذا عممت أف قراءة الفولتميتر .30
 بوحدة الفولت تساوي : 2Vفإف قراءة الفولتميتر  Rوقيمة كؿ منيما 

1 .ب 4 .أ 
 1 .د  8 .ج 

 

 

 في الشكؿ المجاور عند إغالؽ المفتاح فإف قراءة كؿ مف األميتر و الفولتميتر عمى الترتيب : .31
تقؿ،تقؿ .بتزداد،تزداد .أ
 تزداد ، تقل  .د  ال تتغير ، ال تتغير  .ج 

 

 

في الشكؿ المجاور جزء مف دارة كيربائية إذا كانت قراءة الفولتميتر تساوي  .32 5.5 V و قراءة األميتر 0.5 A  فإف ،
مقدار المقاومة R : بوحدة األـو تساوي 

7 .ب 4 .أ 
 12 .د  11 .ج 

 

 ( ، 3مصابيح متماثمة إذا احترؽ فتيؿ المصباح )في الدائرة الكيربائية المجاورة ال .33
 ( عمى الترتيب :4( و المصباح )1فإف اإلضاءة في المصباح ) 

تقؿ،تقؿ .بتقؿ،تزداد .أ
 تبقى كما هي ، تقل  .د  تبقى كما هي ، تزداد  .ج 

الكمية الفيزيائية التي تقاس بوحدة  .34
2

3 2
kg.m
s .A : 

شدةالمجاؿالكيربائي .دالموصمية .جياركثافةشدةالت .ب المقاومة  .أ 
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إذا كانت قراءة الفولتميتر ىي  .35 1.45V  1، فإف

2

r
r

 
 
 

 : تساوي 

1 .أ
3 .ب1

1


1 .ج 
1 .د  2

3 



لدارة الكيربائية المجاورة ، إذا كانت قراءة الفولتميترفي ا .36 30 V  والمفتاح s مفتوحًا ، فكـ تصبح قراءتو
 عند غمؽ المفتاح ؟

V 35 .ب30V .أ
 V 45 .دV 40 .ج





سمؾ فمزي مقاومتو  .37 R ومساحة مقطعو العرضي A  موصوؿ بيف نقطتيف ، فرؽ الجيد بينيما V إذا
 ىذه الحالة : أعيد تشكيمو ليزداد طولو إلى الضعؼ ، فإف السرعة االنسياقية لإللكترونات الحرة فيو في 

تقؿإلىالربع .د تقؿ إلى النصؼ  .جتزدادإلىالضعؼ .بتبقىثابتة .أ


الشكؿ المجاور يمثؿ جزءًا مف دارة كيربائية ، ما مقدار المقاومة المكافئة  .38
بيف النقطتيف   a,b؟ 

  8 .د 7,2 .ج 4,5 .ب 4 .أ


 
شدةالتيارالكيربائيلكؿوحدةمساحةوىيكميةمتجيةاتجاىيامعاتجاهالمجاؿالكيربائي. : كثافة شدة التيار .1
الفمزيةكثافةشدةالتيارالكيربائيتتناسبطرديا معشدةالمجاؿالكيربائيالمؤثرداخؿالموصالت: نص قانوف أـو .2
معػدؿكميػةالحػرارةالمتولػػدةفػيمقاومػةفمزيػةتتناسػػبطرديػا مػعمربػعشػػدةالتيػارالمػارفييػاعنػػد: نػص قػانوف جػػوؿ .3

ثبوتدرجةالحرارة.
مقػدارالشػػغؿالػذيتبذلػوالبطاريػػةفػينقػؿوحػػدةالشػحناتالموجبػةمػػفالقطػبالسػالبإلػػى:القػوة الدافعػػة الكيربائيػة  .4

اخؿالبطارية.القطبالموجبد
ىوفرؽالجيدبيفطرفيالبطاريةوالمفتاحمفتوحوالمفتاحمغمؽلمدارةوىوجيدالمقاومػةالداخميػة: اليبوط في الجيد .5

 لمبطارية.


 

 السؤاؿ الثاني  / ماذا يقصد بكؿ مف :  
السؤال الثاني / ماذا يقصد بكل من  : 
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الفمزيةكثافةشدةالتيارالكيربائيتتناسبطرديا معشدةالمجاؿالكيربائيالمؤثرداخؿالموصالت: نص قانوف أـو .2
معػدؿكميػةالحػرارةالمتولػػدةفػيمقاومػةفمزيػةتتناسػػبطرديػا مػعمربػعشػػدةالتيػارالمػارفييػاعنػػد: نػص قػانوف جػػوؿ .3

ثبوتدرجةالحرارة.
مقػدارالشػػغؿالػذيتبذلػوالبطاريػػةفػينقػؿوحػػدةالشػحناتالموجبػةمػػفالقطػبالسػالبإلػػى:القػوة الدافعػػة الكيربائيػة  .4

اخؿالبطارية.القطبالموجبد
ىوفرؽالجيدبيفطرفيالبطاريةوالمفتاحمفتوحوالمفتاحمغمؽلمدارةوىوجيدالمقاومػةالداخميػة: اليبوط في الجيد .5

 لمبطارية.


 

 السؤاؿ الثاني  / ماذا يقصد بكؿ مف :  



09الثالثاء 23 شوال 1443هـ 24 مايو/ أّيــار Tuesday 24 May 2022مبحث/ الفيزياء 

السؤال الثالث / علل لما يأتي  : 

السؤال الرابع / قارن بين كل من  : 

السؤال الخامس / أجب عن األسئلة التالية  : 

السؤال األول/ اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي  : 

الوحــدة الثــا لثة  
 الكهرومغناطيسية
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 ترتفع درجة حرارة مقاومة فمزية عند سرياف تيار كيربائي بيا . .1
وذلػػؾبسػػببحركػػةااللكترونػػاتأثنػػاءالتصػػادماتمػػعبعضػػياومػػعالػػذراتتتحػػوؿالطاقػػةالحركيػػةإلػػىطاقػػةحراريػػةداخػػؿ

الموصؿ"وذلؾمفتحوالتالطاقة".
 توصؿ األجيزة الكيربائية في المنازؿ عمى التوازي . .2

وزعالجيػػدبالتسػػاوي"أيتتػػوزعاألحمػػاؿإذاتسػػببعطػػؿفػػيأيجيػػازاليػػؤثرعمػػىاألجيػػزةاألخػػريأوفػػيالتػػوازييتػػ
بالتساويفيجميعالغرؼداخؿالمنزؿ".

 االضاءة السريعة لممصابيح الكيربائية لحظة اغالؽ الدارة الكيربائية رغـ بعد المصباح عف مصدر التيار . .3
ألفمرورالتياريعتمدعمىسرعةأثرالمجاؿالكيربائيالتيتقاربسرعةالضوء.
ولكػػف فػػي التوصػػيؿ عمػػى التػػوالي لتوصػػيؿ عمػػى التػػوازي المقاومػػة األقػػؿ تكػػوف أكثػػر اسػػتيالكًا لمقػػدرة الكيربائيػػة فػػي ا .4

 . المقاومة األقؿ تكوف أقؿ استيالكًا لمقدرة الكيربائية
الجيدمتساويوكمماقمتالمقاومةزادتالقدرةحسبالعالقةالتالية9فيالتوصيؿعمىالتوازيألف

2VP R
2Pألفالقػػدرةفػػيحالػػةالتوصػػيؿعمػػىالتػػواليتحسػػبمػػفالعالقػػةالتاليػػة9 I Rوالتيػػارثابػػتفػػيالتوصػػيؿعمػػى،

التواليفالمقاومةاألكبرىياألكثراستيالكا لمقدرة.
 تكوف السرعة اإلنسياقية صغيرة جدًا . .5

ية،حيثتكوففرصالتصادـبيفاإللكتروناتومعذراتالفمزكبيرةجدا ممايعيؽحركتيابسببزيادةالكثافةالحجم
  .عدد ساعات عمؿ البطارية محدود  .6

ألفمبدأعمؿالبطاريةيعتمدعمىتحوؿالطاقةالكيميائيةإلىطاقةكيربائيةوساعاتحدوثىذاالتحوؿقميمةمحدودة
 .بائي في دارة كيربائية عند فتح الدارة ينعدـ )يتالشى( التيار الكير  .7

بسببانعداـالمجاؿالكيربائيوانعداـالطاقةالمحركةالناتجةعففرؽالجيد.

 

 قارف بيف البطارية في حالة شحف و حالة تفريغ..1 
حالةشحنةحالةتفريغالبطارية
اهالتيارعكسسيـالقوةالدافعةالكيربائيةاتجاتجاهالتياربنفسسيـالقوةالدافعةالكيربائية اتجاه التيار

قراءة 
 الفولتميتر 

قراءةالفولتميترأقؿمفالقوةالدافعةالكيربائية
"ىبوطفيالجيد"

قراءةالفولتميترأكبرمفالقوةالدافعةالكيربائية
"زيادةفيالجيد"

 
 
 

   السؤاؿ الثالث  / عمؿ لما يأتي :

 السؤاؿ الرابع  / قارف بيف كؿ مف :  

1. قارن بين البطارية في حالة الشحن وحالة تفريغ: 
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 ترتفع درجة حرارة مقاومة فمزية عند سرياف تيار كيربائي بيا . .1
وذلػػؾبسػػببحركػػةااللكترونػػاتأثنػػاءالتصػػادماتمػػعبعضػػياومػػعالػػذراتتتحػػوؿالطاقػػةالحركيػػةإلػػىطاقػػةحراريػػةداخػػؿ

الموصؿ"وذلؾمفتحوالتالطاقة".
 توصؿ األجيزة الكيربائية في المنازؿ عمى التوازي . .2

وزعالجيػػدبالتسػػاوي"أيتتػػوزعاألحمػػاؿإذاتسػػببعطػػؿفػػيأيجيػػازاليػػؤثرعمػػىاألجيػػزةاألخػػريأوفػػيالتػػوازييتػػ
بالتساويفيجميعالغرؼداخؿالمنزؿ".

 االضاءة السريعة لممصابيح الكيربائية لحظة اغالؽ الدارة الكيربائية رغـ بعد المصباح عف مصدر التيار . .3
ألفمرورالتياريعتمدعمىسرعةأثرالمجاؿالكيربائيالتيتقاربسرعةالضوء.
ولكػػف فػػي التوصػػيؿ عمػػى التػػوالي لتوصػػيؿ عمػػى التػػوازي المقاومػػة األقػػؿ تكػػوف أكثػػر اسػػتيالكًا لمقػػدرة الكيربائيػػة فػػي ا .4

 . المقاومة األقؿ تكوف أقؿ استيالكًا لمقدرة الكيربائية
الجيدمتساويوكمماقمتالمقاومةزادتالقدرةحسبالعالقةالتالية9فيالتوصيؿعمىالتوازيألف

2VP R
2Pألفالقػػدرةفػػيحالػػةالتوصػػيؿعمػػىالتػػواليتحسػػبمػػفالعالقػػةالتاليػػة9 I Rوالتيػػارثابػػتفػػيالتوصػػيؿعمػػى،

التواليفالمقاومةاألكبرىياألكثراستيالكا لمقدرة.
 تكوف السرعة اإلنسياقية صغيرة جدًا . .5

ية،حيثتكوففرصالتصادـبيفاإللكتروناتومعذراتالفمزكبيرةجدا ممايعيؽحركتيابسببزيادةالكثافةالحجم
  .عدد ساعات عمؿ البطارية محدود  .6

ألفمبدأعمؿالبطاريةيعتمدعمىتحوؿالطاقةالكيميائيةإلىطاقةكيربائيةوساعاتحدوثىذاالتحوؿقميمةمحدودة
 .بائي في دارة كيربائية عند فتح الدارة ينعدـ )يتالشى( التيار الكير  .7

بسببانعداـالمجاؿالكيربائيوانعداـالطاقةالمحركةالناتجةعففرؽالجيد.

 

 قارف بيف البطارية في حالة شحف و حالة تفريغ..1 
حالةشحنةحالةتفريغالبطارية
اهالتيارعكسسيـالقوةالدافعةالكيربائيةاتجاتجاهالتياربنفسسيـالقوةالدافعةالكيربائية اتجاه التيار

قراءة 
 الفولتميتر 

قراءةالفولتميترأقؿمفالقوةالدافعةالكيربائية
"ىبوطفيالجيد"

قراءةالفولتميترأكبرمفالقوةالدافعةالكيربائية
"زيادةفيالجيد"

 
 
 

   السؤاؿ الثالث  / عمؿ لما يأتي :

 السؤاؿ الرابع  / قارف بيف كؿ مف :  

3. قارن بين التيار االصطالحي والتيار اإللكترون من حيث: 
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 داـ قنطرة ويتستوف.قارف بيف قياس مقاومة مجيولة باستخداـ قانوف أـو وباستخ.2 
 قنطرة ويتستوف قانوف أـو

أكثردقةمفقانوفأـوغيردقيؽ
بسببمرورجزءمفالتيارفيالفولتميترممايؤثرعمى

القياس
بسببعدـمرورتيارفيالجمفانوميترحيثتعتمدعمى

االتزاف
 قارف بيف التيار االصطالحي والتيار اإللكتروني مف حيث : .3 
 التيار اإللكتروني االصطالحي التيار 

تتحرؾالشحناتالموجبةداخؿالموصؿفي المفيـو
نفساتجاهالمجاؿالكيربائي

تتحرؾالشحناتالسالبةداخؿالموصؿعكساتجاه
المجاؿالكيربائي.

مفالسالبإلىالموجبفيالدارةمفالموجبإلىالسالبفيالدارة االتجاه




 ، احسب  :   ms 40خالؿ فترة زمنية مقدارىا  A 300 ي في آلة حاسبة شدتومر تيار كيربائ .1
 مقدارالشحنةالكيربائيةالتيعبرتمقطعالسمؾ. (2
10-19عدداإللكتروناتالتيعبرتمقطعالموصؿإذاكانتشحنةاإللكتروفتساوي (1 1.6كول. ـو

 

 

 

مكواة كتب عمييا  .2 2500W  200V  وتعمؿ عمى فرؽ جيد 160V : احسب ، 
 مقاومةسمؾالمكواة. .2
 شدةالتيارالمارفيسمؾالمكواة. .1
فمسا .45ساعةعمما بافثمفالكيموواط.ساعةيساوي14تكمفةاستخداـالمكواةلمدة .2

 

 

يساوي a  bفي الشكؿ المجاور إذا عممت أف فرؽ الجيد بيف النقطتيف  .3 30V  ،:احسب 
 a  bمقدارالمقاومةالمكافئةبيف .2
  مسا .ف45ساعةواط.ساعاتعممُابأفسعرالكيمو7تكاليؼاستخداـالمصباحالكيربائيلمدة .1

 

 

 

 السؤاؿ الخامس  / أجب عف األسئمة التالية :  

         ، 
 

    ،  التكاليؼفمس

    ،  التكاليؼفمس

2. قارن بين قياس مقاومة مجهولة باستخدام قانون أوم وباستخدام قنطرة ويتستون: 
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 داـ قنطرة ويتستوف.قارف بيف قياس مقاومة مجيولة باستخداـ قانوف أـو وباستخ.2 
 قنطرة ويتستوف قانوف أـو

أكثردقةمفقانوفأـوغيردقيؽ
بسببمرورجزءمفالتيارفيالفولتميترممايؤثرعمى

القياس
بسببعدـمرورتيارفيالجمفانوميترحيثتعتمدعمى

االتزاف
 قارف بيف التيار االصطالحي والتيار اإللكتروني مف حيث : .3 
 التيار اإللكتروني االصطالحي التيار 

تتحرؾالشحناتالموجبةداخؿالموصؿفي المفيـو
نفساتجاهالمجاؿالكيربائي

تتحرؾالشحناتالسالبةداخؿالموصؿعكساتجاه
المجاؿالكيربائي.

مفالسالبإلىالموجبفيالدارةمفالموجبإلىالسالبفيالدارة االتجاه




 ، احسب  :   ms 40خالؿ فترة زمنية مقدارىا  A 300 ي في آلة حاسبة شدتومر تيار كيربائ .1
 مقدارالشحنةالكيربائيةالتيعبرتمقطعالسمؾ. (2
10-19عدداإللكتروناتالتيعبرتمقطعالموصؿإذاكانتشحنةاإللكتروفتساوي (1 1.6كول. ـو

 

 

 

مكواة كتب عمييا  .2 2500W  200V  وتعمؿ عمى فرؽ جيد 160V : احسب ، 
 مقاومةسمؾالمكواة. .2
 شدةالتيارالمارفيسمؾالمكواة. .1
فمسا .45ساعةعمما بافثمفالكيموواط.ساعةيساوي14تكمفةاستخداـالمكواةلمدة .2

 

 

يساوي a  bفي الشكؿ المجاور إذا عممت أف فرؽ الجيد بيف النقطتيف  .3 30V  ،:احسب 
 a  bمقدارالمقاومةالمكافئةبيف .2
  مسا .ف45ساعةواط.ساعاتعممُابأفسعرالكيمو7تكاليؼاستخداـالمصباحالكيربائيلمدة .1

 

 

 

 السؤاؿ الخامس  / أجب عف األسئمة التالية :  

         ، 
 

    ،  التكاليؼفمس

 18       ،  التكاليؼفمس
 

 داـ قنطرة ويتستوف.قارف بيف قياس مقاومة مجيولة باستخداـ قانوف أـو وباستخ.2 
 قنطرة ويتستوف قانوف أـو

أكثردقةمفقانوفأـوغيردقيؽ
بسببمرورجزءمفالتيارفيالفولتميترممايؤثرعمى

القياس
بسببعدـمرورتيارفيالجمفانوميترحيثتعتمدعمى

االتزاف
 قارف بيف التيار االصطالحي والتيار اإللكتروني مف حيث : .3 
 التيار اإللكتروني االصطالحي التيار 

تتحرؾالشحناتالموجبةداخؿالموصؿفي المفيـو
نفساتجاهالمجاؿالكيربائي

تتحرؾالشحناتالسالبةداخؿالموصؿعكساتجاه
المجاؿالكيربائي.

مفالسالبإلىالموجبفيالدارةمفالموجبإلىالسالبفيالدارة االتجاه




 ، احسب  :   ms 40خالؿ فترة زمنية مقدارىا  A 300 ي في آلة حاسبة شدتومر تيار كيربائ .1
 مقدارالشحنةالكيربائيةالتيعبرتمقطعالسمؾ. (2
10-19عدداإللكتروناتالتيعبرتمقطعالموصؿإذاكانتشحنةاإللكتروفتساوي (1 1.6كول. ـو

 

 

 

مكواة كتب عمييا  .2 2500W  200V  وتعمؿ عمى فرؽ جيد 160V : احسب ، 
 مقاومةسمؾالمكواة. .2
 شدةالتيارالمارفيسمؾالمكواة. .1
فمسا .45ساعةعمما بافثمفالكيموواط.ساعةيساوي14تكمفةاستخداـالمكواةلمدة .2

 

 

يساوي a  bفي الشكؿ المجاور إذا عممت أف فرؽ الجيد بيف النقطتيف  .3 30V  ،:احسب 
 a  bمقدارالمقاومةالمكافئةبيف .2
  مسا .ف45ساعةواط.ساعاتعممُابأفسعرالكيمو7تكاليؼاستخداـالمصباحالكيربائيلمدة .1

 

 

 

 السؤاؿ الخامس  / أجب عف األسئمة التالية :  

         ، 
 

    ،  التكاليؼفمس

    ،  التكاليؼفمس
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 داـ قنطرة ويتستوف.قارف بيف قياس مقاومة مجيولة باستخداـ قانوف أـو وباستخ.2 
 قنطرة ويتستوف قانوف أـو

أكثردقةمفقانوفأـوغيردقيؽ
بسببمرورجزءمفالتيارفيالفولتميترممايؤثرعمى

القياس
بسببعدـمرورتيارفيالجمفانوميترحيثتعتمدعمى

االتزاف
 قارف بيف التيار االصطالحي والتيار اإللكتروني مف حيث : .3 
 التيار اإللكتروني االصطالحي التيار 

تتحرؾالشحناتالموجبةداخؿالموصؿفي المفيـو
نفساتجاهالمجاؿالكيربائي

تتحرؾالشحناتالسالبةداخؿالموصؿعكساتجاه
المجاؿالكيربائي.

مفالسالبإلىالموجبفيالدارةمفالموجبإلىالسالبفيالدارة االتجاه




 ، احسب  :   ms 40خالؿ فترة زمنية مقدارىا  A 300 ي في آلة حاسبة شدتومر تيار كيربائ .1
 مقدارالشحنةالكيربائيةالتيعبرتمقطعالسمؾ. (2
10-19عدداإللكتروناتالتيعبرتمقطعالموصؿإذاكانتشحنةاإللكتروفتساوي (1 1.6كول. ـو

 

 

 

مكواة كتب عمييا  .2 2500W  200V  وتعمؿ عمى فرؽ جيد 160V : احسب ، 
 مقاومةسمؾالمكواة. .2
 شدةالتيارالمارفيسمؾالمكواة. .1
فمسا .45ساعةعمما بافثمفالكيموواط.ساعةيساوي14تكمفةاستخداـالمكواةلمدة .2

 

 

يساوي a  bفي الشكؿ المجاور إذا عممت أف فرؽ الجيد بيف النقطتيف  .3 30V  ،:احسب 
 a  bمقدارالمقاومةالمكافئةبيف .2
  مسا .ف45ساعةواط.ساعاتعممُابأفسعرالكيمو7تكاليؼاستخداـالمصباحالكيربائيلمدة .1

 

 

 

 السؤاؿ الخامس  / أجب عف األسئمة التالية :  

         ، 
 

    ،  التكاليؼفمس

    ،  التكاليؼفمس
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 داـ قنطرة ويتستوف.قارف بيف قياس مقاومة مجيولة باستخداـ قانوف أـو وباستخ.2 
 قنطرة ويتستوف قانوف أـو

أكثردقةمفقانوفأـوغيردقيؽ
بسببمرورجزءمفالتيارفيالفولتميترممايؤثرعمى

القياس
بسببعدـمرورتيارفيالجمفانوميترحيثتعتمدعمى

االتزاف
 قارف بيف التيار االصطالحي والتيار اإللكتروني مف حيث : .3 
 التيار اإللكتروني االصطالحي التيار 

تتحرؾالشحناتالموجبةداخؿالموصؿفي المفيـو
نفساتجاهالمجاؿالكيربائي

تتحرؾالشحناتالسالبةداخؿالموصؿعكساتجاه
المجاؿالكيربائي.

مفالسالبإلىالموجبفيالدارةمفالموجبإلىالسالبفيالدارة االتجاه




 ، احسب  :   ms 40خالؿ فترة زمنية مقدارىا  A 300 ي في آلة حاسبة شدتومر تيار كيربائ .1
 مقدارالشحنةالكيربائيةالتيعبرتمقطعالسمؾ. (2
10-19عدداإللكتروناتالتيعبرتمقطعالموصؿإذاكانتشحنةاإللكتروفتساوي (1 1.6كول. ـو

 

 

 

مكواة كتب عمييا  .2 2500W  200V  وتعمؿ عمى فرؽ جيد 160V : احسب ، 
 مقاومةسمؾالمكواة. .2
 شدةالتيارالمارفيسمؾالمكواة. .1
فمسا .45ساعةعمما بافثمفالكيموواط.ساعةيساوي14تكمفةاستخداـالمكواةلمدة .2

 

 

يساوي a  bفي الشكؿ المجاور إذا عممت أف فرؽ الجيد بيف النقطتيف  .3 30V  ،:احسب 
 a  bمقدارالمقاومةالمكافئةبيف .2
  مسا .ف45ساعةواط.ساعاتعممُابأفسعرالكيمو7تكاليؼاستخداـالمصباحالكيربائيلمدة .1
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 3  6مقاومتاف  .4   0.2إذا وصمتا معًا عمى التوالي بقطبي بطارية فإف شدة التيار المار مف البطارية A 
ذا وصمتا عمى التوازي ثـ وصمتا بقطبي البطارية فإف شدة التيار المار في البطارية   احسب   : A 0.7وا 

                      أ.القوةالدافعةلمبطاريةب.المقاومةالداخميةلمبطارية

 

بطارية قوتيا الدافعة الكيربائية .5 24V  ومقاومتيا الداخمية r 2   وصؿ قطباىا بمقاومة خارجية
 R 6  : احسب ، 

 فرؽالجيدبيفقطبيالبطارية.-1شدةالتيارفيالدارة. -2
قدرةالبطارية.-3اليبوطفيالجيد.-2

القدرةالمستنفدةفيكؿمفالمقاومةالداخميةوالخارجية.-4



 

يبمغ فرؽ الجيد الكيربائي بيف قطبي بطارية .6 8.5 V  عندما يمر تيار شدتو 3 A  مف القطب السالب إلى
القطب الموجب وعندما يمر تيار شدتو  2 A  مف القطب الموجب إلى السالب يصبح فرؽ الجيد بيف طرفييا

 11 V: احسب ،   
.المقاومةالداخمية.1ية.القوةالدافعةالكيربائ .2

 

 

 

يبيف الشكؿ مخططًا لمتغيرات في الجيد في دارة كيربية إذا عممت أف المقاومة الداخمية لمبطارية  .7 2  ميممة
 باالعتماد عمى الشكؿ احسب:
أ.المقاومةالداخميةلمبطارية

1


2ب.
1ج.القدرةالمستنفدةداخؿالبطارية
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 لكف عند اعادة توصيؿ  في الشكؿ كانت قراءة الجمفانوميتر صفر .8
xالمقاومتيف  y  10عمى التوالي تغيرت المقاومة   2.4إلى   

yحتى تبقى قراءة الجالفنوميتر صفر، جد قيمة x  : 
 

 

 


 مى عناصر الدارة الكيربائية المجاورة وبإىماؿ المقاومات الداخمية لمبطارية،احسب : معتمدًا عمى البيانات المثبتة ع .9
2. abV والمفتاح S.مفتوح 
قراءةاألميتر .1 A.بعدإغالؽالمفتاح 

 

 

 

 لمجاور واحسب :استعف بالبيانات المبينة عمى الشكؿ ا .10
  القوةالدافعة .2
 cdVفرؽالجيد .1
cdالقدرةالمستيمكةفيالفرع .2

 

 

 

 اعتمادًا عمى الدارة الكيربائية المرسومة جانبًا ، والبيانات المثبتة عمييا ،  .11
 احسب ما يأتي : ،تجاىاتيا ( ) وممتزمًا بتسمية التيارات وا

 aجيدالنقطة .2
القدرةالمستنفدةفيالمقاومة  .1 15  . 
المقاومةالمجيولة .2 R. 
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dcVيمثؿ الرسـ المجاور جزءا مف دارة كيربائية فإذا عممت أف جيد  .12 12 V   اعتمادا عمى القيـ المثبتة ،
 عمى الشكؿ ، احسب : 

قراءةاألميتر .2 A. 
  القوةالدافعة .1
bالقدرةالمستيمكةفيالفرع .2 a 

 

 

 

ر في الدائرة الكيربائية المجاورة إذا عممت أف قراءة الفولتميت  .13 7.4 V  ، معتمدا عمى البيانات المثبتة عميو
 احسب  : 

  القوةالدافعة .2
التيار .1 I. 
 المقاومة .2 R. 

 

 

 

 ، احسب : V 6والفولتميتر  A 2في الشكؿ المجاور إذا عممت أف قراءة األميتر  .14
 . Rالمقاومة .2
 القوةالدافعة .1

 

 

 

 الحظ الدارة المقابمة ثـ احسب :                                                                            51
 يتر.قراءةاألم .2
xفرؽالجيدبيف .1 y 
 xecالقدرةالداخمةوالمستنفدةفيالفرع .2
     القدرةالداخمةوالمستنفدةفيالدارة. .3

      

 

         

         

1A 
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وى الورقة، و مر فيو تيار كيربائي كما في الشكؿ، لذلؾ يكوف اتجاه وضع سمؾ مستقيـ و طويؿ عموديًا عمى مست .1
المجاؿ المغناطيسي عند النقطة A :                           

              2r                   r
B A

 

فيمستويالصفحةنحوالشماؿ .ب في مستوى الصفحة نحو الجنوب. .أ 
عموديا عمىمستويالصفحةنحوالخارج .دحوالداخؿعموديا عمىمستويالصفحةن .ج
 يمر تيار كيربائي في ممؼ دائري يتولد عند مركزه مجاؿ مغناطيسي منتظـ في اتجاه :عندما  .2
أحدأقطارلفاتالممؼ .بعموديعمىمحورالممؼ .أ
مواٍزالحدأقطارلفاتالممؼ .د عمودي عمى أقطار لفات الممؼ .ج 
 مزوني تولد داخمو مجاؿ مغناطيسي يحسب مقداره داخؿ الممؼ مف القانوف : إذا مر تيار كيربائي بممؼ ح .3

 .أ
INB L

حيث، L.ىيطوؿسمؾالممؼ 

ILB .ب N
حيث، L.ىيطوؿالممؼ 

B .ج  In  حيث ، n .ىي عدد المفات التي يحتوييا كؿ متر مف طوؿ الممؼ 

 .د
InB r

حيث، r.ىىنصؼقطركؿلفةمفلفاتالممؼ
سمكاف متوازياف طويالف في مستوى الصفحة، يمر فييما تياراف  .4   2 I Iؿ، كما في الشك 

 : وعمى ذلؾ ينعدـ المجاؿ المغناطيسي عند النقطة
 .أ Aب.  Bج.  Cد.  D



ا الشكؿ المقابؿ يوضح أف السمؾ األوؿ يقع في مستوى الصفحة والسمؾ الثاني عمودي عمى مستوى الصفحة. إذ .5
مر بيما تياراف متساوياف، فإف محصمة المجاؿ المغناطيسي الناتج عنيما عند النقطة  A:تساوي  

 .بصفر .أ 1 2B +Bج.  1 2B -B2 .د 2
1 2B +B

 

ج منو بالسرعة نفسيا دوف انحراؼ. إف ىذا مر جسيـ بسرعة ثابتة عموديًا عمى مجاؿ مغناطيسي منتظـ،فخر  .6
 :الجسيـ 

إلكتروف،حيثأفكتمتومفالصغربحيثاليتأثربالمجاؿ .أ B. 
بروتوف،حيثأفشحنتومفالصغربحيثاليتأثربالمجاؿ .ب B. 
 ر بالمجاؿنيوتروف ، حيث أنو متعادؿ كيربائيًا فال يتأث .ج  B. 
مشحوفبشحنةكبيرةجدا ولكنياسالبةالتتأثربالمجاؿ .د B.

 السؤاؿ األوؿ / اختر االجابة الصحيحة فيما يمي :  

   كهرومغناطيسية/ ال ثالثةالوحدة ال
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I 

 يستخدـ المجاؿ الكيربائي في المسارع النووي في .7
 .  اكساب األيونات طاقة كيربائية تزيد مف سرعتيا .أ 
 اكساباأليوناتمسارا لولبػيا . .ب
 عمىاأليوناتبقوةمغناطيسيةمركزيةتجبرىاعمىالحركةفيمساردائري.التأثير .ج
تأييفبعضدقائؽاليواءالموجودةفيالجياز. .د

 :  يستخدـ المجاؿ المغناطيسي في المسارع النووي في .8
 ا.اكساباأليوناتطاقةكيربائيةتزيدمفسرعتي .أ
 لتغيير اتجاه سرعة الجسيمات المشحونة. .ب 
 اتفيخطمستقيـ.تسريعاأليون .ج
تأييفبعضدقائؽاليواءالموجودةفيالجياز. .د

 يزداد نصؼ قطر المسار الدائري لمجسيـ المشحوف في المسارع النووي : .9
 بزيادة كتمة الجسيـ .ب بزيادةشدةالمجاؿالمغناطيسيالمؤثر .أ

بتقميؿسرعةالجسيـ .دبزيادةشحنةالجسيـ .ج
 : ة عمى جسيـ مشحوف عموديًا عمى اتجاه سرعتو عندما يتحرؾيكوف اتجاه القوة المغناطيسية المؤثر  .10
بعكساتجاهالمجاؿالمغناطيسي .بباتجاهالمجاؿالمغناطيسي .أ

باتجاهعموديعمىاتجاهالمجاؿالمغناطيسي .ج  بأي اتجاه ال يوازي اتجاه المجاؿ المغناطيسي .د 
منتظـ مع مجاؿ مغناطيسي منتظـ  يدخؿ إلكتروف منطقة يتعامد فييا مجاؿ كيربائي .11 B  ، فإذا لوحظ أف سرعة

اإللكتروف  v ال تتأثر )مقدارًا وال اتجاىًا ( فإف 
B-E .أ vب. Ev B

B+E .ج vد. Bv E
الشغؿ الذي تبذلو قوة مغناطيسية مقدارىا  .12 5Nعمى شحنة كيربائية متحركة في مسار نصؼ قطره 0,1 m 

 بوحدة الجوؿ يساوي
 .د4 .جصفر .ب2 .أ
ظـ إذا كانت سرعة الجسيـ األولى مثمى دخؿ جسيماف متماثالف في الكتمة والشحنة إلى المجاؿ المغناطيسي منت .13

سرعة الجسيـ الثاني إذا كاف  1T الزمف الدوري لمجسيـ األوؿ 2T  : الزمف الدوري لمجسيـ الثاني فإف 
2 .أ 1T T2 .ب 1T 4T2 .ج 1T 0.5T2 .د 1T 2T 



  :في الشكؿ المجاور السمؾ األفقي متزف رأسيًا في مجاؿ مغناطيسي منتظـ ، فإف اتجاه المجاؿ ىو .14
خارجالصفحة .ب داخؿ الصفحة .أ 
 نحواليسار .دنحواليميف .ج
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فإف  Fة مقدارىاتسارع البروتوف تحت فرؽ جيد حتى وصؿ لسرعة ثابتة ، ثـ ادخؿ في مجاؿ مغناطيسي تتأثر بقو  .15
ىذه القوة عندما يصبح فرؽ الجيد  4Vتصبح : 

2F .د4F .ج2F .بF .أ
تنحرؼ شحنة سالبة جنوبًا  .16 yعند دخوليا مجااًل مغناطيسيًا يتجو نحو الناظر إذا كاف اتجاه حركتيا : 
نحوالناظر .دبعيدا عفالناظر .جشرقا  .ب غرباً  .أ 
في الشكؿ المجاور يتولد التيار الحثي الموضح إذا كانت  .17 ab : 
 .قطعةحديد .أ
مغناطيسا قطبوالشماليىوالطرؼ .ب a.  
مغناطيسًا قطبو الشمالي ىو الطرؼ  .ج  b. 
.مادةغيرمغناطيسية .د

 

ممؼ لولبي عدد لفاتو  .18 N  لفة، و محاثتو inL ىنري. إذا زيد عدد لفاتو في نفس اتجاه المؼ ليصبح
 2Nلفة مع بقاء طولو ثابتًا، فإف محاثتو يصبح مقدارىا : 

 .أ in4Lب.  in2Lج.  inLد.  in0.5L
 يتولد في الممؼ تيار حثي في االتجاه الموضح في الشكؿ، إذا كاف المغناطيس : .19
 ابتا .ث .أ
  حركا نحوالممؼ.مت .ب
     متحركًا بعيدًا عف الممؼ. .ج 
.يتحرؾمعالممؼبالسرعةنفسياوفياالتجاهنفسو .د
 الوحدة التي تكافئ الويبر :  .20
T.m .دV/s .ج2T/m .بV.s .أ
اطيس باالتجاه المبيف في الشكؿ يتولد في الممؼ تيار حثي يولد فيو مجاال مغناطيسيا عند لحظة تحريؾ المغن .21

 :يكوف
 بإتجاه مجاؿ المغناطيس فتقؿ إضاءة المصباح .                             .أ 
 بإتجاهمجاؿالمغناطيسفتزدادإضاءةالمصباح. .ب
 فتقؿإضاءةالمصباح.بعكسإتجاهمجاؿالمغناطيس .ج
 بعكسإتجاهمجاؿالمغناطيسفتزدادإضاءةالمصباح. .د



المنحنييف  .22 A B يمثالف معدؿ نمو التيار في دارتيف مختمفتيف تحوي كؿ منيما محث بناءا عمى الشكؿ
  : إفف المجاور

 Bمحاثة Aمحاثة .أ
 Aمحاثة    Bمحاثة  .ب
 B=محاثةAمحاثة .ج
 Bمعدؿنموالتيارفيحالةالمحث Aمعدؿنموالتيارفيحالةالمحث .د
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 3  6مقاومتاف  .4   0.2إذا وصمتا معًا عمى التوالي بقطبي بطارية فإف شدة التيار المار مف البطارية A 
ذا وصمتا عمى التوازي ثـ وصمتا بقطبي البطارية فإف شدة التيار المار في البطارية   احسب   : A 0.7وا 

                      أ.القوةالدافعةلمبطاريةب.المقاومةالداخميةلمبطارية

 

بطارية قوتيا الدافعة الكيربائية .5 24V  ومقاومتيا الداخمية r 2   وصؿ قطباىا بمقاومة خارجية
 R 6  : احسب ، 

 فرؽالجيدبيفقطبيالبطارية.-1شدةالتيارفيالدارة. -2
قدرةالبطارية.-3اليبوطفيالجيد.-2

القدرةالمستنفدةفيكؿمفالمقاومةالداخميةوالخارجية.-4



 

يبمغ فرؽ الجيد الكيربائي بيف قطبي بطارية .6 8.5 V  عندما يمر تيار شدتو 3 A  مف القطب السالب إلى
القطب الموجب وعندما يمر تيار شدتو  2 A  مف القطب الموجب إلى السالب يصبح فرؽ الجيد بيف طرفييا

 11 V: احسب ،   
.المقاومةالداخمية.1ية.القوةالدافعةالكيربائ .2

 

 

 

يبيف الشكؿ مخططًا لمتغيرات في الجيد في دارة كيربية إذا عممت أف المقاومة الداخمية لمبطارية  .7 2  ميممة
 باالعتماد عمى الشكؿ احسب:
أ.المقاومةالداخميةلمبطارية

1


2ب.
1ج.القدرةالمستنفدةداخؿالبطارية
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 : الطاقة المخزونة في محث حمزوني تتناسب مع .23
3B .د2B .جB .بB .أ
 : يعتمد محاثة ممؼ معزوؿ عمى .24
مقاومتو .دوشدةالتيارالمارفي .جالتدفؽالمغناطيسي .ب عدد المفات             .أ 
34.4-ممؼ حمزوني معامؿ حثو الذاتي .25 10 H  إذا وضع بداخمو مادة نفاذيتيا المغناطيسية

-32 10 T.m/A : فإف معامؿ الحث الذاتي لمممؼ 
غيراليت .دH 0.22 .جH 70 .بH 7 .أ

 

اتجاه محصمة المجاؿ المغناطيسي عند النقطة  .26 c 
y- .بy+ .أ
x- .د x+ .ج 

 

 

 تقاس القوة الدافعة الكيربائية الحثية بوحدة : .27
H.A/s .دwb.s .جW. .بT/s .أ
لى جزأيف بنسبة طولية ممؼ حمزوني يمر فيو تيار كيربائي تـ تقسيمو إ .28  1 2L  L فإف النسبة بيف 3  1
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 0.01 T . ما مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في السمؾ بوحدة النيوتف 
 .أ 0.3 +zب.  0.4 +z
 .ج 0.3 -z د.  0.4 -z















السؤال الثاني / ماذا يقصد بكل من: 
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تتحػػػرؾبسػػػرعةC 1فػػػيشػػػحنةمقػػػدارىاN 1شػػػدةالمجػػػاؿالمغناطيسػػػيالػػػذييػػػؤثربقػػػوةمقػػػدارىا:وحػػػدة التسػػػال  .1

1 m/sباتجاهيتعامدمعاتجاهالمجاؿالمغناطيسي . 
m 1يإذامػػػرفػػػيسػػػمكيفمسػػػتقيميفمتػػػوازييفطػػػويميفالمسػػػافةبينيمػػػاىػػػوشػػػدةالتيػػػارالكيربػػػائيالػػػذ : األمبيػػػر  .2

72-موضوعيففيالفراغتكوفالقوةالمتبادلةبينيمالكؿوحدةطوؿتساوي 10  N/m  . 
فػػػيالتػػػدفؽلمتغيػػػردؿالزمنػػػيمتوسػػػطالقػػػوةالدافعػػػةالكيربائيػػػةالحثيػػػةتتناسػػػبطرديػػػا مػػػعالمعػػػ : نػػػص قػػػانوف فػػػارادي .3

.المغناطيسيالذييخترؽالدارة
 . 1A/sعندمايتغيرفيوالتياربمعدؿ1Vمعامؿالحثالذاتيلممؼتتولدفيوقوةدافعةحثيةمقدارىا : الينري .4
اؿمغناطيسيشدتوىومقدارالتدفؽالمغناطيسيالناتجعفمج: الويبر .5 1Tيخترؽبشكؿعموديسطحا مسػاحتو

 21m.


 

 خطوط المجاؿ المغناطيسي ال تتقاطع . .1
ألنيالوتقاطعتألصبحلنقطةالتقاطعأكثرمفمماسأيأكثرمفاتجاهوىذايتنافىمعالخصائص.

 الممؼ الحمزوني صغيرة جدًا مقارنة بشدة المجاؿ داخمو.شدة المجاؿ المغناطيسي خارج  .2
بسببتولدمجاالتمتساويةومتعاكسةيمغيكؿمنيمااآلخرأمافيالداخؿالمجاالتمركزةفينفساالتجاه.

 ال يستخدـ قانوف أمبير الشتقاؽ المجاؿ المغناطيسي في مركز ممؼ دائري . .3
وفشػػدةالمجػػاؿالمغناطيسػػيعميػػومتماثمػػة،حيػػثأفالمجػػاؿالمغناطيسػػيألنػػواليمكػػفالحصػػوؿعمػػىمسػػارمغمػػؽتكػػ

عفممؼدائريغيرمنتظـ.الناشئ
القوة المغناطيسية ال تبذؿ شغاًل  " ال تغير القػوة المغناطيسػية التػي يػؤثر فييػا مجػاؿ مغناطيسػي منػتظـ مػف مقػدار  .4

 سرعة الشحنة المتحركة فيو "
عموديػػةعمػىاتجػػاهالحركػػةوكػذلؾالقػػوةالمغناطيسػيةتعمػػؿعمػػؿقػوةمركزيػػةتغيػرمػػفاتجػػاهألفالقػوةالمغناطيسػػيةدائمػا 

السرعةوالتغيرمفقيمتيا.
 محاثة الممؼ دائمًا موجبة ! .5

ألفالقوةالدافعةالحثيةدائما معاكسةلمتغيرفيالتياروألنياتعتمدعمىاألبعاداليندسية.

 

 لسيمكتروف مف حيث مبدأ العمؿ والغرض منو .جياز منتقى السرعات وا .1
 الغرض منو مبدأ العمؿ الجياز
حركةجسيـمشحوفموضوعفيمجاؿ السيكمتروف 

 .مغناطيسيمنتظـ
يستخدـلتسريعالجسيماتالمشحونةكقذائؼ

توجونحونويالذراتفيتجاربالنشاطاإلشعاعي.
مشحوففيقوةلونتزوحركةالجسيـال منتقي السرعات

 المجاؿالكيربائيوالمغناطيسي
انتقاءأواختيارحزمةمفالجسيماتالمشحونةذات

جسيماتأخريذاتسرعاتمختمفةسرعةمحددةمفبيف

 السؤاؿ الثاني  / ماذا يقصد بكؿ مف :  

   السؤاؿ الثالث  / عمؿ لما يأتي :

 ارف بيف كؿ مف :  السؤاؿ الرابع  / ق

الســؤال الثالــث / علل لما يأتـي: 

الســؤال الرابع / قارن بين كل من: 

الســؤال الخامس / أجب عن األسئلة التالية: 
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 لسيمكتروف مف حيث مبدأ العمؿ والغرض منو .جياز منتقى السرعات وا .1
 الغرض منو مبدأ العمؿ الجياز
حركةجسيـمشحوفموضوعفيمجاؿ السيكمتروف 

 .مغناطيسيمنتظـ
يستخدـلتسريعالجسيماتالمشحونةكقذائؼ

توجونحونويالذراتفيتجاربالنشاطاإلشعاعي.
مشحوففيقوةلونتزوحركةالجسيـال منتقي السرعات

 المجاؿالكيربائيوالمغناطيسي
انتقاءأواختيارحزمةمفالجسيماتالمشحونةذات

جسيماتأخريذاتسرعاتمختمفةسرعةمحددةمفبيف

 السؤاؿ الثاني  / ماذا يقصد بكؿ مف :  

   السؤاؿ الثالث  / عمؿ لما يأتي :

 ارف بيف كؿ مف :  السؤاؿ الرابع  / ق

1. قارن بين جهاز منتقي السرعات والسيلكترون من حيث  : 

3. ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي وظاهرة الحث الذاتي من حيث التعريف: 
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 وظيفة المجاؿ الكيربائي والمجاؿ المغناطيسي في كؿ مف : السيمكتروف ، ومنتقى السرعات  . .2
 لمغناطيسيالمجاؿ ا المجاؿ الكيربائي وجو المقارنة
يعمؿالمجاؿالكيربائيعمىزيادة السيكمتروف

سرعةالجسيماتبيفالداليف
يعمؿعمىتوجيوالجسيماتالمشحونةوالداخمةعمىمنطقة

المجاؿالمغناطيسيوجعمياتسيرفيمساراتدائرية.
توليدقوةكيربيةعمىالشحنات منتقى السرعات

سيةالمتحركةمعاكسةلمقوةالمغناطي
توليدقوةمغناطيسيةعمىالشحناتالمتحركةمعاكسةلمقوة

الكيربائية.
 .  ظاىرة الحث الكيرومغناطيسي و ظاىرة الحث الذاتي مف حيث التعريؼ .3

 ظاىرة الحث الذاتي ظاىرة الحث الكيرومغناطيسي وجو المقارنة
ىيظاىرةتولدقوةدافعةكيربيةحثية التعريؼ

المغناطيسي.نتيجةتغيرالتدفؽ
ىيظاىرةتولدقوةدافعةكيربيةحثيةنتيجةتغيرالتيار

بالنسبةلمزمففيالممؼ.




في الشكؿ المجاور .1 B A  سمكاف مستقيماف طويالف يسري فييما تياراف شدتيما 20 10  أمبير عمى
يما الترتيب ، فإذا كانت المسافة بين 5cm  أوجد مقدار و اتجاه شدة المجاؿ المغناطيسي عند النقطة ، C ،

التي تبعد عف السمؾ  3cm A  وعف السمؾ 4cm B    . 
 

 

 

 
 

ؼ قطر كؿ منيما ممفاف دائرياف متحداف في المركز ومتعامداف ، نص .2 10 cm ،  يسري فييما تياراف متساوياف
5مقدار كؿ منيما 

  أمبير ، احسب مقدار شدة المجاؿ المغناطيسي عند مركزىما المشترؾ إذا كاف عدد لفات كؿ
 . لفة   100منيما

 

 

 

 

يارًا شدتو سمؾ طويؿ يحمؿ ت .3 10 A ُعممت منو حمقة دائرية في مستوى الصفحة ، احسب المجاؿ المغناطيسي في
المركز  C . 

 

 



 السؤاؿ الخامس  / أجب عف األسئمة التالية :  

   ، 
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   ، 
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ممؼ حمزوني عدد لفاتو  .4 2 turn/mm  ويحمؿ تيارًا كيربائيًا شدتو ، 5 A ة المجاؿ المغناطيسي ، جد شد
 عند منتصؼ محوره.

 

 

في الشكؿ المرسـو إذا كاف مستوى الممؼ الدائري عمودي عمى الصفحة بحيث ينطبؽ محوره عمييا ويكوف متعامدًا  .5
مع السمؾ عند  D لفات ، فاحسب شدة المجاؿ المغناطيسي المحصؿ في  7ويتكوف الممؼ مف C والناشيء

عف مجالي التياريف 
. 

 






في الشكؿ .6 B,A  سمكاف مستقيماف ومتوازياف البعد بينيما 12 cm  بيف موضع النقطة التي تنعدـ عندىا شدة
لواصؿ بينيما عمى بعد المجاؿ المغناطيسي، وجد شدة المجاؿ المغناطيسي في نقطة عمى امتداد الخط ا 4 cm 

مف  A .      B                   
                8 2

A
A  A 


 

 

ف يتالمسا ، يحمؿ األوؿ الشكؿ المجاور يمثؿ سمكاف مستقيماف ال نيائياف ومتعامداف يمر أحدىا فوؽ اآلخر دوف أ .7
تيارًا  شدتو  2A  ويحمؿ الثاني تيارًا شدتو 3A  حدد قيمة واتجاه التيار الذي يجب أف تحممو المفة الدائرية ،

ممؼ يساوي صفرًا ، المبينة في الشكؿ والتي تكاد تمس كؿ مف السمكيف حتى يصبح المجاؿ المغناطيسي في مركز ال
 عممًا بأف نصؼ قطرىا يساوي . 5cm. 

 

 

 





ممؼ دائري شدة المجاؿ في مركزه .8 0.1 T  وعدد لفاتو 3  لفات إذا أعيد تشكميو وأصبح يتكوف مف 9  لفات
 التيار ثابتة احسب شدة المجاؿ في مركز الممؼ بعد التشكيؿ .بأف شدة  عمماً 

 

 

 

 

 

 لألسفل   البعد عن    

 مع عقارب الساعة 
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سمؾ موصؿ طولو  .9 100  m ُشكؿ بحيث يصنع ممؼ دائري نصؼ قطرهr  وعدد لفاتوN مرر بو تيار شدتو
 5 A  ه مجاؿ مغناطيسي شدتوفتولد في مركز -412.5 10  T    . احسب نصؼ قطر الممؼ وعدد لفاتو ، 

 

 

ممؼ دائري قطر لفاتو  .10 10cm يمر بو تيار كيربائي يولد مجااًل مغناطيسيًا بمركزه وشدتو 1B أبعدت لفاتو
و عف بعضيا بانتظاـ حتى أصبح طول 40cm فولد مجااًل مغناطيسيًا بداخمو عمى طوؿ محوره 2B: أثبت أف ، 

1 2B 4B
 

سمؾ طويؿ يحمؿ تيارًا شدتو  .11 I A ُعممت منو حمقة دائرية في مستوى الصفحة ، بحيث مقاومة النصؼ العموى
IBعؼ مقاومة النصؼ السفمي أثبت أف المجاؿ في المركز يعطى مف العالقة : ض 12r

 
 

  

 
 

ستخدـ في سيكمتروف يساوي إذا عممت أف تردد جيد التسريع الم .12 615 10  Hz  وأف نصؼ قطر الداليف
يساوي 60 cm    : فأوجد ، 

المجاؿالمستخدـأثناءتسريعالديوترونات،عمما بأفكتمةالديوتروفتساوي .2 -273.3 10 kgوشحنتوتساوي
 -191,6 10 C. 

 طاقةالحركةالعظمىلمديوتروناتالناتجةمفىذاالسيكمتروف. .1
 

 

13.  A  ، B  ضوعاف في الفراغ وفي مستوى أفقي واحد بحيث كانت سمكاف مستقيماف متوازياف النيائياف مو
المسافة بينيما  10cm ، C  نقطة في مستوى السمكيف وتبعده 5cm عف السمؾ A كما يوضح الشكؿ

، فإذا كاف السمؾ  A يحمؿ تيارا كيربائيا شدتو 5A وباالتجاه المبيف في الشكؿ ، والسمؾ B يحمؿ تيارا
كيربائيا شدتو  12A  : وباالتجاه المبيف في الشكؿ أيضا ، احسب 

القوةالمؤثرةلوحدةاألطواؿعمىالسمؾ (2 A.مبينااتجاىيا 
محصمةشدةالمجاؿالمغناطيسيفينقطة (1 C. 

 

 

 

 

 لفة 

 

 )تنافر( لليمين              للداخل  
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في الشكؿ المجاور ثالثة أسالؾ مستقيمة ، احسب قيمة واتجاه التيار المار في السمؾ حتى تصبح األسالؾ   .14
 الثالثة متزنة مع إىماؿ أوزاف األسالؾ . 

. 

 

 

 

الشكؿ المجاور يوضح ممفاف دائرياف متحداف في المركز ومتعامداف ، نصؼ قطر كؿ منيما .15 10cm يسري ،
فييما تياراف متساوياف مقدار كؿ منيما 5 A

كؿ منيما  كاف عدد لفات، فإذا   100  : لفة ، احسب 
مقدارواتجاهشدةالمجاؿالمغناطيسيعندمركزىماالمشترؾ .2 c. 
عمىإلكتروفيتحرؾلألعمىالقوةالمؤثرة .1 +y بسرعةمقدارىا 62 10 m/s 

هفيالمركزرظةمرولح c .  

74-عممًا بأف:  10 Wb/A.m      ، =191.6-شحنة االلكتروف 10 C 

 

 

سمؾ مستقيـ طويؿ جدًا يمر فيو تيار كيربائي شدتو  .16 4 A  مغمور في مجاؿ مغناطيسي منتظـ شدتو
 55 10  T :باتجاه الناظر كما في الشكؿ المجاور. احسب  

القوةالمغناطيسيةالمؤثرةفيجزءمفالسمؾطولو (2 1 m.وحدداتجاىيا
شدةالمجاؿالكمي (1 a. 
القوةالمغناطيسيةالمؤثرةفيإلكتروفيتحرؾبسرعة (2 52 10  m/sلحظةمرورهبالنقطة aباالتجاه

 السينيالموجب.
           

 
مستطيؿ الشكؿ مساحة مقطعو ممؼ .17 20.02 m  ضوع في مجاؿ مغناطيسي أفقي منتظـ شدتومو 4T  فإذا

دار الممؼ مف الوضع الرأسي ليصؿ إلى الوضع األفقي خالؿ زمف مقداره  0.05 s فإذا كاف عدد لفات الممؼ
 100  : لفة ، أوجد 

 دةفيالممؼ.متوسطالقوةالدافعةالحثيةالمتول .2
إذادارالممؼ .1 60عفالوضعالرأسيخالؿزمف 0.03sاحسبمقدارالقوةالدافعةالحثيةالمتولدة،

فيالممؼ.
 

 

 لليسار  

 

 

 لمخارج
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 55 10  T :باتجاه الناظر كما في الشكؿ المجاور. احسب  

القوةالمغناطيسيةالمؤثرةفيجزءمفالسمؾطولو (2 1 m.وحدداتجاىيا
شدةالمجاؿالكمي (1 a. 
القوةالمغناطيسيةالمؤثرةفيإلكتروفيتحرؾبسرعة (2 52 10  m/sلحظةمرورهبالنقطة aباالتجاه

 السينيالموجب.
           

 
مستطيؿ الشكؿ مساحة مقطعو ممؼ .17 20.02 m  ضوع في مجاؿ مغناطيسي أفقي منتظـ شدتومو 4T  فإذا

دار الممؼ مف الوضع الرأسي ليصؿ إلى الوضع األفقي خالؿ زمف مقداره  0.05 s فإذا كاف عدد لفات الممؼ
 100  : لفة ، أوجد 

 دةفيالممؼ.متوسطالقوةالدافعةالحثيةالمتول .2
إذادارالممؼ .1 60عفالوضعالرأسيخالؿزمف 0.03sاحسبمقدارالقوةالدافعةالحثيةالمتولدة،

فيالممؼ.
 

 

 لليسار  
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حمزوني الشكؿ طولو ممؼ .18 20cm  ومساحة مقطعو 250cm وعدد لفاتو 200  لفة ويحمؿ تيارًا شدتو 
 2Aا عممت أفإذ -74 10  Wb/A.m     : احسب ، 

 محاثةذلؾالممؼ..1التدفؽالمغناطيسيخالؿمقطعو. .2
متوسطالقوةالدافعةالكيربائيةالمتولدةفيوإذاتالشىالتيارخالؿ .2 0.1 s. 

 

 

% قيمتو العظمى  75أنو عندما يبمغ التيار دارة تحتوي عمى بطارية ومقاومة ومحث موصمة عمى التوالي أثبت .19
فإف القوة الدافعة الكيربائية الحثية المتولدة في المحث تساوي -1

 القوة الدافعة الكيربائية لممصدر .   4
 
 في الدارة المجاورة والرسـ البياني المرفؽ ، احسب :  .20
 حظةإغالؽالدارة.معدؿنموالتيارل .2
القوةالدافعةالحثيةعندمايكوفالتيار .1 3 A. 
معدؿنموالتيارعندماشدتو .2 5 A. 
الطاقةالعظمىالمختزنةفيالمحث. .3

 

 

لفة مساحة المفة الواحدة  500عمودي عمى مستوى ممؼ مكوف مف  T 0.2مجاؿ مغناطيسي شدتو .21
2100 cm  : احسب القوة الدافعة الكيربائية الحثية المتولدة ، 

 . s 0,1عند إخراج الممؼ مف المجاؿ المغناطيسي خالؿ  (1
  . s 0,2عندما ينعكس اتجاه المجاؿ المغناطيسي خالؿ    (2

 
 

عمى سكة موصمة  m/s 2ينزلؽ تحت تأثير وزنو لألسفؿ بسرعة ثابتة m 1و طولوkg 0,15موصؿ كتمتو  .22
التيار في مجاؿ مغناطيسي منتظـ عمودي عمى الصفحة لمخارج ، فما شدة المجاؿ المغناطيسي ،ومقدار و اتجاه 

 الحثي ؟
                                  

 

                            

 

 

 

2H 

 

      اتجاه التيار لميسار
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باالعتماد عمى البيانات عمى الشكؿ ، وعندما تكوف القوة الدافعة الحثية في الدارة مساوية .23 0 مف قيمتيا   025
 العظمى ، احسب عند تمؾ المحظة : 

 معدؿ نمو التيار . (1
 ة المختزنة في المحث .الطاق (2
 فرؽ الجيد بيف طرفي المحث .                  (3
 القدرة المختزنة في المحث .          (4

 

                                                 

 

و و سمؾ النيائي الطوؿ يسري في A 0.2لفة ويسري فيو تيار 20الشكؿ المجاور يمثؿ ممؼ حمزوني عدد لفاتو  .24
النقطة  مف c 2-مرت شحنو  Iتيار c 52و بسرعة نحو الشرؽ 10  m/s، 

 حتى يجعؿ الشحنة تتأثرالالنيائي  احسب مقدار و اتجاه التيار في السمؾ 
64-بقوة مغناطيسية مقدارىا   10  N  نحو -z. 
 
 
 
   
 
 : في الدارة المجاورة الرسـ البياني المرفؽ ، احسب .25
 

 

  

 القوةالدافعةالكيربائيةلمبطارية. .2
 .Rمقدارالمقاومة .1
 .1Aجيدالمحثعندمايسريتيارفيالدارةمقدار .2
 .2Aالقدرةالمخزنةفيالمحثعند .3

 

 

  لمخارج

 


