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 الفصل األول  –الوحدة الثانية               
   الكهرومغناطيسياحلث  1-1الدرس  

 األول:السؤال  
 : العبارات التالية كل من اكتب  بني القوسني االسم أو املصطلح العلمي الدال علي 

 )                 (                                                     . عموديبشكل   Aتخترق سطحا ما مساحته  التي المغناطيسيعدد خطوط المجال  -1
الذى  غناطيسيالمظاهرة توليد القوة الدافعة الكهربائية الحثية فى موصل نتيجة تغير التدفق  -2

                                . يجتاز الموصل
      )                 ( 

ب ملف تتناسب طرديا مع حاصل ضر  يالمتولدة ف التأثيريةمقدار القوة الدافعة الكهربائية  -3
                                                           .الذى يجتاز الملف المغناطيسيالتدفق  يعدد اللفات ومعدل التغير ف

)                 ( 

سيا يعاكس لد مجاال مغناطيملف يسرى باتجاه بحيث يو  فيالمتولد  التأثيري  الكهربائيالتيار  -4
 .       المولد له  المغناطيسيالتدفق  فيالتغير 

)                 ( 

موصل تساوى سالب معدل تغير التدفق  فيمقدار القوة المحركة التأثيرية  المتولدة  -5
                                 .بالنسبة للزمن المغناطيسي

)                 ( 

  السؤال الثاني      
فيما  أمام العبارة غري الصحيحة  ( )  أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  عالمة)بني القوسني ضع    

                                                : يلي
على مستوى الصفحة  للداخل يتولد تيار  عموديعندما يزداد التدفق المغناطيسي لمجال مغناطيسيا   -1

                                                                                        عكس عقارب الساعة.حثي 
)    ( 

 )    (                      .سلك مستقيمفي تحديد اتجاه التيار الحثي المتولد في قانون لنز ستخدم ي  -2
مسببة ال الحثيةعكسًيا مع مقدار القوة الدافعة الكهربية تتناسب  الحثيشدة التيار                       -3

   لها. 
)    ( 

في مستوى عمودي على   m/s ( 20 ) ( بسرعة منتظمة قدرها   50)  cm إذا تحرك سلك طوله  -4
تسال فإن قيمة القوة المحركة الكهربائية التأثيرية المتولدة في السلك  ( 0.04 ) شدتهمجال مغناطيسي 

 (  .                                                    v( 4تساوي 

)    ( 

عند  داقتراب المغناطيس من الملف هو نفس اتجاه التيار المتول ةاتجاه التيار التأثيري المتولد نتيج  -5
 أبعاد المغناطيس عنه.                                                              

)    ( 

 الشكل يتولد  اء تقريب المغناطيس من طرفي الملف الموضح في أثن  -6
  فيه تيار كهربائي تأثيري يكون اتجاهه كما هو موضح على الرسم .

)    ( 

يتناسب مقدار القوة الدافعة الكهربية المتولدة في ملف تناسبًا عكسيًا مع المعدل الزمني للتغير في   -7
                                            .  التدفق المغناطيسي الذي يجتازه

)    ( 

S       N 
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 )    (    .بزيادة مساحة السطح الذى تخترقه خطوط المجال تزداد شدة المجال المغناطيسي   -8

                                                                         180°تساوى  يكون التدفق المغناطيسي موجب عندما تكون زاوية سقوط المجال على السطح  -9
 

)    ( 

10
- 

 فإن ( 0.01 (T شدته منتظم  مغناطيسي لمجاعموديا على  )2m ) 0.5 مساحته  سطح  وضعإذا  
                                .يساوى صفر ويبرالذي يجتازه  المغناطيسي لتدفقا

)    ( 

 
 : السؤال الثالث

  الية مبا يناسبها علمياأكمل الفراغات يف العبارات الت
 وحدة التدفق المغناطيسي هي ......................  وتكافئ  ......................  -1
 وحدة شدة المجال المغناطيسي هي  .................... وتكافئ ....................  -2
 فق المغناطيسي التد بزيادة زاوية السقوط على السطح ...............................  -3
 بزيادة مساحة السطح الذى تخترقه خطوط المجال  ................  شدة المجال المغناطيسي    -4

 . و  ...............  التدفق المغناطيسي 
تساوى كون زاوية سقوط المجال على السطيكون التدفق المغناطيسي اكبر ما يمكن عندما ت  -5

.................... 
 دفق المغناطيسي سالب عندما تكون زاوية سقوط المجال على السطح تساوي  ..................يكون الت  -6
عندما تكون زاوية سقوط المجال على السطح تساوى صفر تكون اتجاه  خطوط المجال ............. من   -7

 السطح 
ي لخارج يتولد تيار حثعندما يقل  التدفق المغناطيسي لمجال مغناطيسيا عمودي على مستوى الصفحة  ل  -8

  اتجاهه   ........................... عقارب الساعة.
 في الشكل المقابل عندما يتغير التدفق المغناطيسي في الحلقتين  -9

 ( aـد في الحلقـة ) ـ( بنفس المعدل تتول a  ،bالمعدنيتين )   
 (  قوة محركة دافعه كهربائية  مقـــدارها )  

   …………………( يتولد فيها قوة دافعه كهربائية  مقدارها  bفإن الحلقــة ) 
 

    الشكل المقابل أثناء تقريب المغناطيس من الملف يكون                        في  -10
 .( للملف قطبًا  .........  aالطرف ) 

 يتولد التيار التأثيري في الملف المبين في الشكل المقابل إذا   -11
 قطبًا.................. (a)طرف مغناطيس وال (ab)كان 

 

 

a 
r =2cm  

b 

r =4 cm 

N S a 
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 في الشكل المقابل إثناء تقريب المغناطيس من الملف يكون          -12
(a للملف قطبا ) الطرف ( a   (  ..................قطبًا . 

................. 
 

 تغير فية بالحث تتناسب ..................مع معدل ال دمقدار القوة الدافعة الكهربائية المتول  -13
 التدفق المغناطيسي. 

النسبة ب المغناطيسيمعدل تغير التدفق  ........موصل تساوى  ة  فيدالقوة الدافعة الكهربائية المتول دارمق  -14
           .للزمن 
 : الرابع السؤال 

   التالية:  لعبارات( يف املربع املقابل لإلجابة الصحيحة لكل من ا ضع عالمة )
 شدته  يتحرك عموديا على مجال مغناطيسي منتظم ( a b )صل السلك المو  -1

T  ( 0.15 ) ( 2 )ا ـوبسرعة ثابتة مقداره m/s  , 
 المتولدة في الموصل بوحدة الفولت تساوي : الدافعة الكهربائيةالقوة  فإن مقدار 

  1.5  15  0.15                 7.5 
 التدفق , فإن ) 0.01 (T شدته منتظم مغناطيسي للمجا اموازي  )2m) 50 مساحته سطح وضع إذا  -2

 .  Wbبوحدة الذي يجتازه  المغناطيسي
  2-10 x 50  0.5  0  4-10 x 5 
 مغناطيسي( على اتجاه مجال  30 °( تميل بزاوية )Aوضعت حلقة معدنية مساحتها ) -3

 از الحلقة يساوي :( كما  في الشكل فإن التدفق المغناطيسي الذي يجتB) شدته  
 

  B A / 2  BA  B A / √𝟐  B A√
𝟑

𝟐
   

 ال، فإذا سقط هذا المج (A)يسقط عموديًا على سطح مساحته  ( B ) شدتهمجال مغناطيسي منتظم  -4
السطح  هيتعرض ل الذي المغناطيسي شدة المجالمقدار فإن  ,(2A)عموديًا على سطح آخر مساحته 

 الجديد : 
  زداد إلى ثالثة أمثال ما كان عليهي  زداد إلى أربعة أمثال ما كان عليهي 
  قل إلى النصفي  وبقى كما هي 
  حثية في الدائرة المغلقة تولد قوة دافعة كهربائيةتفي الشكل المقابل لكي   -5

                                      يلزم تحريك الموصل( b ) الى  ( a )يسري من حثي  تأثيري  ويتولد تيار 
( ab) اهباتج : 

   الشرق  الغرب  الشمال   بالجنو 

.   .   .   . 

.   .   .   . 

.   .   .   .

a 

b 

 

B 

 

° 30 

x  x   x   x   x 

x  x   x   x   x 

x  x   x   x   x 

x  x   x   x   x 

a 

b 

v 

B 

50 cm 
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 إذا كان المغناطيس : يتولد في الملف اللولبي تيار تأثيري اتجاهه كما بالشكل  -6
  

  متحركا بعيدا عن الملف                         ثابتا أمام الملف 
  متحركا نحو الملف  وفي نفس االتجاه لملف بنفس السرعةيتحرك مع ا 
( فإذا  m/s ( 2سلك مستقيم موصل يتحرك عموديًا على مجال مغناطيسي منتظم بسرعة منتظمة مقدارها   -7

ائية الكهرب الدافعةفإن القوة وانقصت شدة المجال المغناطيسي للنصف (  m /s 8 (سرعة الموصل إلى   زيدت
 :التأثيرية المتولدة تصبح

  ا كانت عليه     نصف م             ربع ما كانت عليه 
          مثلي ما كانت عليه  أربعة أمثال ما كانت عليه 

 

فاذا mwb(5   ) ( لفة فإذا كان التدفق المغناطيسي الذي يجتازه  1000ملف لولبي عدد لفاته )  -8
المتولدة في الملف بوحدة الفولت  الكهربائية الدافعة( فإن قيمة القوة  0.1) sفي زمن قدره  تالشى 
 :تساوي 

  20   50  -500  -50 
في مستوى عمودي على مجال    m/s ( 20 )بسرعة منتظمة قدرها  ( cm (50إذا تحرك سلك طوله -9

 الكهربائية التأثيرية المتولدة في السلك  دافعةفإن قيمة القوة ال  T( 0.04 ) مغناطيسي شدته 
 : ي تساو (  v )بوحدة 

  0.04  0.4  4  40 
10- 

 
 ط البياني ــــ( لفة فإذا كان الخ 500ملف لولبي عدد لفاته )  في الشكل 

 ( الذي يجتاز كل الموضح بالرسم يبين تغيرات التدفق المغناطيسي ) 
 التأثيرية لدافعه( فإن القوة المحركة ا tمع الزمن )  لفات الملف لفة من 
 :ساوي بوحدة الفولتت  الملف المتولدة في 
  

 
 

 0.02  0.04    20                4 -2x10     

 ( الذي يجتاز الرسم البياني يوضح التغير في التدفق المغناطيسي )   -11
 ( ومنه فإن مقدار القوة  tالزمن )  ع( لفة م 200دد لفاته ) ع ملفاً  

                                     دة الفولت ( تساوي :التأثيرية المتولدة في الملف ) بوح ةالدافع
                        

  0.32  625  320  4-16 x 10 

S N 

  
          

16  wb 
 

10 t  ms 

Wb)  )  

5 

200 

t ( s ) 
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 :اخلامس السؤال 
 قارن بني كل مما يلي حسب اجلدول التايل             - أ 

 وجه املقارنة   املغناطيسيالتدفق   املغناطيسيشدة اجملال 
 التعريف  
 نوع الكمية   
 الوحدة المستخدمة   
 التغير والثبات بتغير مساحة السطح   

 
 ما العوامل التي يتوقف عليها كال من : -ب

 العوامل الكمية
   يجتاز ملفالذى  المغناطيسيالتدفق 

 قةحل يخترق  المغناطيس الذي تدفقال
 موصلة 

 

  الملف يالحثى ف اتجاه التيار
 ثيريةالتأالكهربائية  ةمقدار القوة الدافع

 موصل    يالمتولدة ف 
 

الكهربائية  ةمقدار القوة الدافع
 ملف    يالتأثيرية المتولدة ف
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 السؤال السادس :
                                                     علل ملا يأتي تعليال علميا دقيقا :   

  .الذى يجتاز الملف  المغناطيسيالتدفق  يث تغير فملف عند حدو  يتتولد قوة دافعة كهربائية  ف  -1
 ....................................................................................................... 
 .ملف متصل بمقاومة خارجية كلما زادت عدد لفاته  يتزداد صعوبة دفع مغناطيس ف  -2
 ....................................................................................................... 
 .ايتوضع إشارة سالبة في قانون فاراد  -3
 ....................................................................................................... 
المجال  عموديا علىسلك اكبر ما يمكن عندما يكون السلك متحركا  يف يةحثتكون القوة الدافعة الكهربية ال  -4

  المغناطيسي المنتظم.
 ....................................................................................................... 
 لمغناطيسيا للمجالموازيا  السلكيتحرك  عندما سلك موصل يالمتولدة ف الحثيةتنعدم القوة الدافعة الكهربية   -5

   المنتظم .
 ....................................................................................................... 
  .حثى ئيكهرباتيار  فيهوال يتولد  خطوط المجال المغناطيسي المنتظم بشكل عمودي موصل سلك قد يقطع   -6
 ....................................................................................................... 

 :سابع السؤال ال
 وضح بالرسم العالقات البيانية التي تربط بني كال من :

 
ε , L ε , B ε , 𝑣 ε,

d ∅ 

d t 
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    :ل الثامن  لسؤاا
 : حل املسائل التالية 

5X10- 3  (فإذا اصبح هذا التدفق   ( 3-8X10  ( wbقدرة  مغناطيسيلفة يقطع تدفق  )200( ف عدد لفاته لم -1

wb (  0.2في زمن قدرة) s )  احسب𝛆 في الملف . المتولدة  حثيةال 

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

في   التدفقهذا  ىفاذا تالش wb  ( 7X10-3) قدره   مغناطيسيلفة يقطع تدفق  ( 200 ) ملف عدد لفاته  – 2

 .التي تتولد في الملف الحثية الدافعة احسب قيمة القوة  ( ,  s( 0.03زمن قدره 

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
........................................  

المجال  ىعل  لفة وضع بحيث كان مستواه عموديا  ) ( 800وعدد لفاته   cm2 ( 30) ملف مساحة مقطعه  - 3

 وكانت مقاومة هذا الملف    S ( 0.2)في زمن قدرة  )  T(  0.9الي  T( 0.1 ) المغناطيسي تغيرت شدته  من 

5 )𝛀  )  0.2خالل  التي تمراحسب شدة التيار المارة في الملف وما مقدار الشحنة الكهربية)S  وما عدد )

 .( 1.6x𝟏𝟎−𝟏𝟗C) االلكترونات التي تسبب هذه الشحنة علما بان شحنة االلكترون 

....................................................................................................................
....................................................................................................................

................................................................................................. 
 
 T مجال مغناطيسي شدته كون من لفة واحدة موضوع عموديا علىم (  cm ( 30 , 50يل ابعاده ملف مستط -4

( 3x𝟏𝟎−𝟑  )ه اذا المتولدة بالكهربائية الحثية  ةدار القوة الدافعما مقدار التدفق المغناطيسي الذي يخترقه وما مق

 . (  S (0.05ه        سحب هذا الملف من المجال في زمن قدر
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................
.............................................................................. 

بحيث كان مستواه عموديا  (  T ( 0.4لفه وضع في مجال مغناطيسي شدته  (400 ) ملف مستطيل عدد لفاته -5

 ,  )2cm)  12علي المجال فاذا علمت ان مساحة مقطع لفاته 

 : في هذا الملف في الحاالت االتية ةالمتولد التأثيريةمتوسط القوة المحركة احسب  

a)  0.4اذا قلب الملف في)S ) 

b) (0.8 )ايدت شدة المجال الي اذا تز T   0.2في) S ) 

c)  0.1اذا تناقصت شدة المجال الي )T  ) 0.03خالل) S) 

d)  0.01اذا ابعد الملف عن المجال في زمن قدره) S ) 

....................................................................................................................
....................................................................................................................

....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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لفة نصف قطر  (200 )يتكون من  (  𝜴 (  7وصل طرفاه بملف مقاومته  193 ) 𝜴  (جلفانومتر مقاومة ملفه 6 -

وعند ابعاد المغناطيس  سيكهربي عموديا علي مجال مغناطي غناطيسمتم وضع الملف بين قطبي (  cm( 5كل منها 

احسب شدة المجال  )  C)  4-40 x10   شحنة كهربائية قدرها  الجلفانوميتربعيدا عن المجال مر خالل  فجأة

𝝅) علما بان  الناشئ عن المغناطيس الكهربي  المغناطيسي = 𝟑. 𝟏𝟒). 

....................................................................................................................
.............................................................................. 

....................................................................................................................
.............................................................................. 

 مثبت افقيا في سيارة تسير بسرعه ( (𝜴 0.4 ه اومتمق ( cm (80 سلك طوله  -7

    90) Km/hr )  3.6لوحظ عند توصيل طرفيــه بميكروميتر مقاومتـــه ) 𝜴 (20)به  ( ان التيـــار المــــار µA  

 .في المنطقة التي تسير بها السيارة  المغناطيسيقيمة شدة المجال  ما

................................................................................................. 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
........................................................... 

الملف بمجال مغناطيسي  تأثر  )2cm) 1.8لفه ملفوف حول انبوبة مجوفة مساحة مقطعها (  25)ملف عدد لفاته  -8

 (. S( 0.75في زمن قدرة (   T(0.55منتظم عمودي علي مستوي الملف فاذا زادت شدة المجال من صفر الي 

 .في الملف  الحثيةاحسب مقدار القوة الدافعة   -   أ

 .في الملف  حثياحسب شدة التيار ال Ω ( 3 )اومة الملف اذا كانت مق  -ب 

.................................................................................................  

....................................................................................................................
....................................................................................................................

...........................................................  

عة احد الميادين نتيجة تعرضه بين طرفي عقرب الثواني في سا   )v ) 3-5.5x10لوحظ تولد فرق جهد قدرة -9

جة نتي لمجال المغناطيسي اعمودي عليه ،فاذا علمت ان التغير في المساحة التي تقطع خطوط  يلمجال مغناطيس

 دوران عقرب الثواني دورة كاملة هو 
𝟏𝟏

𝟏𝟒
)𝐦𝟐  )المؤثر يفما شدة المجال المغناطيس. 

....................................................................................................................
....................................................................................................................

...........................................................  
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 املولدات واحملركات الكهربائية  (  2-1) درس ال
 األول:السؤال  

 :العبارات التالية  كل من اكتب  بني القوسني االسم أو املصطلح العلمي الدال علي   
المجال  فيفى تحريك الملف  المبذولجهاز يجول  جزء من  الطاقة الميكانيكية  -1

                                        المنتظم الى طاقة كهربائية المغناطيسي
)                  ( 

في وجود مجال  الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية حركية جهاز يحول جزء من  -2

                             مغناطيسي بعد تزويده بتيار كهربائي مناسب  

)                  ( 

 
 ؛ السؤال الثاني

فيما  ( أمام العبارة غري الصحيحة (أمام العبارة الصحيحة وعالمة)   عالمة)وسني بني القضع      
                                                  : يلي

ي ملف عمودالالدينامو قيمة عظمى عندما يكون مستوى  لفالذى يجتاز م المغناطيسييكون التدفق   -1
 .على اتجاه خطوط المجال المغناطيسي

 

)     ( 

ملف الدينامو  قيمة عظمى  عندما يكون متجه المساحة  فيالمتولدة  كون القوة الدافعة التأثيريةت -2
 .عمودي على اتجاه خطوط المجال المغناطيسي

 

)      ( 

عندما يكون مستوى الملف للدينامو عمودي على خطوط المجال المغناطيسي فإن القوة الدافعة  -3
.ي صفرربائية تساو هالك  

 

   ( ) 

 (    )   .كل ربع دوره  للفرشتينما بالنسبة موضع تبادالن نصفا االسطوانة ي   -4 

 (    )    .ملفات المحرك يزيد من سرعة دورانه  زيادة عد د    -5

 )      (   .يزيد من سرعة دورانه   يالكهربائ  ملفات المولد زيادة عد د  -6

 )      (  .مغناطيسي شغال ل مشحون متحرك في مجا  على جسيم طيسية المؤثرة القوة المغنال ال تبذ -7

 )      (   .من مقدار سرعة الشحنة المؤثرة على شحنة كهربائية متحركة  فيه  تغير القوة المغناطيسية  -8 

 )      ( .المحرك جهاز يؤدي عكس الوظيفة التي يؤديها الدينامو  -9

 )     ( . ثانية (× كافئ ) أوم ت ي وحدة الهنر    -10

تكون القوة الدافعة التأثيرية المتولدة في ملف تأثيري صفرًا عندما تصبح شدة التيار المار في دائرته  -11
  عظمى ثابتة . قيمة

 

)      ( 

ة قيمة ر ون للقوة الدافعة التأثيرية المتولدة في الدائكعند ثبات شدة التيار في دائرة التأثير الذاتي ي -12
 . .عظمى

 

)      ( 

قيمة عظمى  بطارية تبلغ قيمة القوة المحركة الكهربائية التأثيرية المتولدة في ملف تأثيري يتصل مع -13
 . شدة التيار المار في الملف قيمة عظمىعندما تبلغ 

 

)      ( 
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 و شدة التيار المـتردد.قراءة أجهزة قياس التيار المتردد تعبر دائما عن القيمة اللحظية للجهد أ -14
 

)      ( 
 

                          °30القيمة اللحظية للتيار المتردد تساوي نصف قيمته العظمي عندما تكون زاوية دوران الملف  -15
 

)      ( 

   

ي ف التأثيرية المتولدة في ملف الدينامو أثناء دورانه قيمة عظميتصبح القوة المحركة الكهربائية   -16
الملف موازيا لخطوط المجال  ى مستو التي يكون فيها اللحظة 
المغناطيسي.

   
 

 

)     ( 

ي عندما ينعدم التدفق المغناطيس ىتكون القوة المحركة الكهربائية التأثيرية المتولدة في ملف عظم  -17
 الذي يجتازه.

 

 

   (  ) 

الدينامو بزيادة عدد دورات الملف خالل الثانية  ملف دوران يزداد تردد التيار الكهربائي المتولد خالل   -18
 الواحدة.

 

)     ( 

 

 السؤال الثالث 
 : أكمل الفراغات يف العبارات التالية مبا يناسبها علميا

 
عندما يكون مستوى ملف المولد الكهربائي  عمودي على اتجاه خطوط المجال المغناطيسي , فان القوة   -1

 .  .....................ية  تساوى  الدافعة الكهربائ
يكون التيار التأثيري المتولد في ملف الدينامو اكبر ما يمكن عندما يكون مستوى الملف .....................  -2 

 على خطوط المجال .
يكون التيار التأثيري المتولد في ملف الدينامو اكبر ما يمكن عندما يكون متجه مساحة  الملف  - 3

 .................... على خطوط المجال .
 تكون القوة الدافعة التأثيرية المتولدة من دوران ملف في مجال مغناطيسي -4

 ………….......منتظم لحظة مروره بالوضع المبين بالشكل مساوية  
 

ب جيبي معين يج لزيادة القوة المحركة الكهربائية المترددة المتولدة في ملف دينامو ) مولد ( تيار متردد -5
 . زيادة..........................

ورة د ربعيدور ملف بسرعة زاوية ثابتة في مجال مغناطيسي منتظم ) ابتداء من الوضع الصفري ( وبعد  -6
 . .....................  القوة الدافعة الكهربائية التأثيرية المتولدة به تصبح

N S 
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 ( هنري عندما تتغير شدة التيار الكهربائي الذي0.1الحث الذاتي له )( لفة ومعامل 100ملف عدد لفاته ) -7
 فولت  تأثيرية مقدارها ...............( أمبير لكل ثانية . تتولد فيه قوة محركة 200يمر فيه بمعدل ) 

 .ويكون معدل التغير  في التدفق المغناطيسي الذي يجتازه ..................... ويبر / ثانية 

 

 : الرابع السؤال 
    : التالية لعبارات( يف املربع املقابل لإلجابة الصحيحة لكل من ا    ضع عالمة )

 

 ةا مع اتجاه خطوط المجال المغناطيسي مساويهربائي التي يصنعهعندما تكون زاوية دوران ملف المولد الك -1

  : تساوى  القوة الدافعةفإن قيمة ° 270  ,  

   عظمى موجبة                عظمى سالبة                                          صفر  أعلى من الصفر 

 مستوى الملف  : مغناطيس يساوى صفرا عندما يكون قطبيالمؤثر على ملف موضوع بين  االزدواجعزم  -2

  موازيا للمجال  عموديا على المجال 

   30اوية المجال بز اتجاهيميل بزاوية  على°   60المجال بزاوية  اتجاهيميل بزاوية  على° 

ا يكون فيه التي للحظةافي في ملف مولد كهربائي قيمتها القصوى الكهربائية  دافعةال لمحركةتبلغ القوة ا  -3

 : مستوى الملف

  طيسياعمودياً على خطوط المجال المغن  طيسياموازياً لخطوط المجال المغن 

   دة مع خطوط المجاليصنع زاوية حا  

     طيسياالمغن 

 يصنع زاوية منفرجة مع خطوط المجال 

 المغناطيسي

ن م يبقوة أ منتظم فإن السلك يتأثر يسلك موضوع عموديا على مجال مغناطيس يف يعند مرور تيار كهرب  -4
 : يبنى عمله على هذا التأثيراألجهزة التالية 

  يالمغناطيس الكهرب  يالمولد الكهرب  يالمحرك الكهرب  المحول الكهربي 

 

 :االولى  بفعل ةبعد ربع الدور ييستمر دوران ملف المحرك الكهربائ   -5

  يالحث الذات  الحث المتبادل   يالذات القصور   التيار المتردد 

 

 

 

 

 أحد األجهزة التالية يعتمد في عمله على الحث الكهرومغناطيسي :  -6

      الكهربائي  المحرك     الجلفانومتر  المولد الكهربائي                 مطياف الكتلة 

 

 

فإذا ُعكس المجال    wb 6-10   ×(2 (لفة يدور في مجال مغناطيسي تدفقه  ( 200 )ملف مستطيل عدد لفاته    -7

 -الكهربائية المتولدة في الملف تساوي بوحدة الفولت :دافعه (،  فإن القوة ال0.004) sخالل    

  0.2  0.4  0.6  0.8 

 عندما يدور ملف بسرعة زاوية ثابتة في مجال مغناطيسي منتظم تتولد بالملف قوة محركة كهربائية تأثيرية تبلغ    -8

 قيمتها العظمي عندما يصبح مستوي الملف : 

  عمودي على اتجاه المجال   مائال بزاويةrad 
3


 على خطوط المجال  
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 :اخلامس السؤال 
    :قارن بني كل مما يلي حسب اجلدول التايل   

        
 وجه املقارنة ياحملرك الكهربائ يائاملولد الكهرب

 الغرض منه  
 الذى يقوم عليهأ المبد  

 ارفة املؤثرة على سلكحلالقوة ا
 حامل للتيار

 ارفة املؤثرة علىالقوة احل
 شحنة كهربائية

 وجه المقارنة

 القانون   
 θالزاوية   
 اتجاه القوة  
 تطبيقات عليها  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  مواز لمستوي خطوط المجال    مائال بزاويةrad    
6


 علي خطوط المجال

 خالل   A ( 2) فإذا أنقصت شدة التيار إلى (5 ) يسري به تيار شدته H ( 0.5) ملف تأثيري معامل حثه الذاتي -9

 تساوي بوحدة الفولت: ة في الملفالتأثيرية المتولد دافعةفإن متوسط القوة ال  S ( 0.05) زمن قدره 

  30   في اتجاه التيار األصلي  30   عكس اتجاه التيار األصلي 

  50   في اتجاه التيار األصلي  50   عكس اتجاه التيار األصلي 

 تبلغ القوة المحركة الكهربائية المتولدة في ملف مستطيل يدور بسرعة ثابتة في مجال مغناطيسي منتظم  -10

 قيمتها العظمي عندما يكون مستوي الملف :            

  في نفس مستوي المجال   مائال علي المجال بزاوية(45) 

  عمودي علي اتجاه المجال      مائال علي المجال بزاوية(60) 
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 السؤال السادس :
  التي يتوقف عليها كال من : ما العوامل

 العوامل الكمية
 Iو  𝛆   يتوقف عليها  يل التــــالعوام

 ملف الدينامو يالمتولد ف

 

 عزم االزدواج المؤثر على

 يالمحرك الكهربائ يالملف ف 

 

  فـــالمل يف يالحث اتجاه التيار

مقدار القوة المحركة الكهربائية التأثيرية 

 موصل    يالمتولدة ف

 

ارفة المؤثرة على شحنة حالقوة ال

 كهربائية

 

ارفة المؤثرة على سلك حامل حالقوة ال

 للتيار

 

 

                                                     علل ملا يأتي تعليال علميا دقيقا :    :ل السابع لسؤاا

  صفر ملف الدينامو خالل دورة كاملة = يالقوة الدافعة لمتولدة ف -1

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 المغناطيسي المنتظم  ينعدم عزم االزدواج عندما يصبح مستوى الملف عموديا على خطوط المجال -2

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 . ) انقطاع التيار عنه ( الدوران رغم عدم اتصال نصفى الحلقة بالفرشاتين ييستمر  ملف المحرك ف -3

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 سلك اكبر ما يمكن عندما يكون السلك متحركا عموديا  يف الحثيةتكون القوة الدافعة الكهربية  -4

    المجال المغناطيسي المنتظم .على 

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 .يؤدى لتلفه   يمحاولة ايقاف محرك يدور ويمر به تيار كهربائ -5

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 .  فيه المتحركة  الشحنة سرعة مقدار من منتظم مغناطيسي لمجا فيها يؤثر  يالت غناطيسيةالم القوة تغير ال -6

 ............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
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 السؤال الثامن :
 وضح بالرسم العالقات البيانية التي تربط بني كال من :

 
F , L يلسلك عند ثبات باق 

 العوامل
F , B يلسلك عند ثبات باق 

 العوامل
F ,I يلك عند ثبات باقلس 

 العوامل

 

 

 

 

  

 

 
F, q  لشحنة عند ثبات

 العوامل باقي
F , v  لشحنة عند

 العوامل يثبات باق

F , B  لشحنة عند
 العوامل يثبات باق

ε,
d ∅ 

d t 
 

 

 

 

 

   

 : السؤال التاسع
 :اذكر وظيفة كل من  

  ملف الدينامو 

   ئياالكهرباملولد  يفاحللقتان املعدنيتان 

  الدينامو فرشتان اجلرافيت يف

احملرك  يفاملشقوقة  األسطوانةنصفى 
  الكهربائي
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 :   حل املسائل التالية              :ل العاشر   لسؤاا
 

لفة موضوع عموديا علي مجال منتظم (  420)مكون من  cm ,( 10 ) cm ( 5 )ملف دينامو تيار متردد بعداه  -1

في  لحثيةالكهربية ا ةدورة في الدقيقة احسب القوة الدافع (1000)ا دار الملف بمعدل فاذ (  T (0.4شدته 

 :التالية  األوضاع

 يالصفربعد ربع دورة من الوضع أ( 

  يمن الوضع الصفر °150بعد ب( 

𝛑 )  علما بان األولخالل ربع دورة من الوضع  الحثيةمتوسط القوة الدافعة الكهربية ج(  =  
𝟐𝟐

𝟕
 . )  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 

)  Hzدينامو تيار متردد يولد تيارا تردده -2
𝟓𝟎

𝛑
فاذا كان الملف   ( 𝑽 200(𝟐√ هوفرق الجهد الفعال بين قطبي (  

 :احسب  ,  لفة  ( 200)  هـــــوعدد لفات ( cm ( 30 وعرضه   cm ( 40 ) علي شكل مستطيل طولة 

  .العظمي للقوة الدافعة الكهربائية  بين قطبي الديناموالقيمة ( أ 

 المؤثر  المغناطيسيشدة المجال ب( 
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

دورة في  (3000) ةلفة يدور بسرع 500)  ) مكون من(  cm( 20وعرضه  cm( 30 )ملف مستطيل طوله  -3

 حسب :( ,ا T( 0.035شدته  منتظم في مجال مغناطيسي هالدقيقة حول محور مواز لطول

 العظمي المتولدة التأثيريةالكهربائية  الدافعة القوة أ( 

 030 القوة المحركة اللحظية عندما تكون الزاوية بين مستوي الملف والعمودي علي المجال ب( 

 .الصفريمن وضع (    S( 0.004مقدار كل من الزاوية والقوة المحركة اللحظية بعد ج( 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 ( ( 50درها ــدار الملف بسرعة منتظمة ق(   2m) c 200لفة مساحته  (  350)دينامو تيار متردد يتكون من  -4

 :احسب ( T ( 0.5 في مجال مغناطيسي منتظم شدتــــه يـــةدورة في الثان

 القوه الدافعة العظمي المتولدة في ملف الدينامو أ( 

مستوي الملف عموديا علي  همن الوضع الذي يكون في ( (1/600 هالقوة الدافعة اللحظية بعد مرور زمن قدرب( 

  .خطوط المجال المغناطيسي

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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دورة في الدقيقة  (2400 ) هـــــــلفة يدور بسرع(100)مكون من (  cm(20  و (cm(15دينامو ابعاد ملفه  -5

𝛑) علما بان  ( , T(5 0.0      في مجال مغناطيسي شدته ـــــهطولور مواز لــــحول مح = 𝟑. , احسب (𝟏𝟒

 قيمة  القوة الدافعة الكهربية الحثية في كل من الحاالت التالية: 

 عندما يكون مستوي الملف موازي التجاه المجال  (أ

 عندما يكون مستوي الملف عمودي علي اتجاه المجالب(

 °30ف علي اتجاه المجال بزاوية عندما يميل مستوي الملج(

  °60عندما تكون الزاوية بين مستوي الملف والعمودي علي المجال د(

 من وضع النهاية العظمي 0.01Sبعد هـ( 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

..................................................... 

محوره  ( لفة على التوالي ، يدور حول  100( مكون من )  10)  cm( وعرضه  20)  cmملف مستطيل طوله  -6

 ( .... أحسب : 0.1)   T             ( لفة في الدقيقة في مجال مغناطيسي منتظم شدته  2100بمعدل ) 

 القوة المحركة التأثيرية العظمى المتولدة في الملف أ(  

 ( ° 60عندما يميل الملف على خطوط المجال بزاوية ) التأثيرية  ب( القوة المحركة

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..........................................................................................................  

 

لفة يدور حول محور  ( 100 )يتكون من  cm ( 10 )وعرضه  cm ( 20 )ملف مستطيل الشكل طوله -7
 4.4 )فيولد قوة محركة تأثيرية قيمتها العظمي  T 4-( 35x10 (شدتهمواز لطوله في مجال مغناطيسي منتظم 

) v :  احسب 
 اقل قيمة للسرعة التي يدور بها الملف.أ( 

 تردد هذا التيار .ب( 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 ......... 
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   ئيةااحملوالت الكهرب 3-1الدرس 
 األول:السؤال  
 العبارات التالية  كل من اكتب  بني القوسني االسم أو املصطلح العلمي الدال علي 

تغير التدفق المغناطيسي الذي يجتاز الملف زيادة أو نقصانا نتيجة تغير التيار المار فيه يؤدي الى تولد   -1

 ...........................()                                     قوة محركة كهربائية تأثيرية في الملف نفسه .

 

شدة  يالذى يحدث بين ملفين متجاورين او متداخلين بحيث يؤدى التغير ف يهو التأثير الكهرومغناطيس  -2

 مةالذى يعمل على مقاو يالى تولد قوة دافعة كهربائية فى دائرة الملف الثانو يالتيار فى الملف االبتدائ

  ) ..................................(                                                                       هذا التغير

الملف المجاور بمعدل  يفى الملف بسبب تغير شدة التيار ف ةمقدار القوة المحركة التأثيرية  المتولد  -3

1Aفى كل ثانية                                                                         ).................................. (  

 يكهربائ جهد  ا لناتجة عن مصدر المترددة جهاز يعمل على رفع او خفض القوة الدافعة الكهربائية  -4
  .............................() .....                 تعديل على مقدار التردد أيمن دون ان يحدث  متردد

    . ياالبتدائفي الملف  إلى القدرة الكهربية  يالثانوملف في الالنسبة بين القدرة الكهربية   -5

                                                                                           ).................................. (      

 

  :نيالسؤال الثا
 ( أمام العبارة غري  (أمام العبارة الصحيحة وعالمة)   عالمة)بني القوسني ضع         
                                           : فيما يلي الصحيحة      

1- 

 
محول كهربائي النسبة بين عدد لفات ملفيه الثانوي إلى االبتدائي هي ) 

𝟏𝟐

𝟏
سبة بين شدتي تيار ( والن 

ملفيه الثانوي إلى االبتدائي ) 
𝟏

𝟏𝟓
 .%80( تكون كفاءته  

)     ( 

فإن كفاءته  w (60)وقدرة الملف االبتدائي  w (50)محول كهربائي اذا كانت قدرة الملف الثانوي  -2

 . (120) تساوي %

)     ( 

من القدرة المفقودة أثناء النقل وزيادة كفاءة تستخدم محوالت رافعة عند مناطق إنتاج الطاقة للتقليل  -3

 النقل.

)     ( 

عند استخدام المحول لرفع أو خفض جهد التيار المتردد تتغير شدة التيار تلقائيا بينما يبقي تردد التيار  -4

 ثابت.

)     ( 

 ال يمكن الحصول علي محول مثالي كفاءته %  -5

(100).

   

)     ( 

لرافع للجهد لخفض شدة التيار وزيادة تردد يستخدم المحول ا -6

   التيار.

)     ( 

يفضل نقل الطاقة الكهربائية من مناطق اإلنتاج إلى مناطق االستهالك علي هيئة تيار مستمر عالي  -7

 الجهد منخفض الشدة.

)     ( 

 )     ( يمكن استخدام المحول المثالي لرفع أو خفض جهد التيار المستمر   -8

 )     ( .الثانوى  إلى القدرة الكهربية للملف  االبتدائيالنسبة بين القدرة الكهربية للملف كفاءة المحول  -9

 )     (    Wb.A/S الهنري وحدة لقياس معامل التأثير الذاتي والمتبادل بين الملفين ويكافىء  -10
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 السؤال الثالث 
 :علميا أكمل الفراغات يف العبارات التالية مبا يناسبها 

عـدد لفـات الملـف .................   في المحـّول الكهربائي الرافـع للجهـد يكون عـدد لفـات المـلف الثانـوي      -1

 االبتــدائي.

 ...............   إلى القدرة الكهربية للملف...................  النسبة بين القدرة الكهربية للملف كفاءة المحول    -2

الملـف   عـدد لفـات.................  للجهـد يكون عـدد لفـات المـلف الثانـوي     الخافضفي المحـّول الكهربائي    -3

 االبتــدائي.

 

في دوائـر التيـار  وذلك... ............ أو في تغـيير    ...............    يصـلح المحـّول الكهربائي في تغـيير -4

 الكهربائي المتردد.

  ............................ ال يصـلح المحـّول الكهربائي لالستخدام في دوائـر التيـار الكهربائي        -5 

 االبتدائي   بينما يُوصـل ملفه ................. يُوصـل طرفـا الملف الثانوي للمحـّول الكهربائي دائمـاً بـ     -6

 .................................. بـ   

 

 للجهـد، وعنـد المدن يُسـتقبل التيـار ............   الطاقة الكهربائية بمحـّوالت    انتاجتُزود محـطات   -7

 للجهـد. ..................  بمحـّوالت    

 لكي تكون كفـاءة نقـل الطاقـة الكهربائية عـالـيـة يجـب أن تكون شـدة التيـار المـار في  -8

 ......................... لنـقــل   أســالك ا

 .................... ذلك التيار    يمكن للمحول أن يرفع أو يخفض جهد التيار المتردد ولكن ال يمكنه تغيير    -9

        

نت ( لفة فإذا كا 200( لفة وعدد لفات ملفه الثانوي )  100محول كهربائي مثالي عدد لفات ملفه االبتدائي )  -10

 فان القدرة الناتجة من ملفه الثانوي تساوي   watt ( 60 )القدرة الداخلة إلي ملفه االبتدائي 

 ( ...................... (wattبوحدة 

   يستخدم المحول الرافع للجهد .............. شدة التيار    -11

 

تهالك على  ........... الجهد ................. يفضل نقل الطاقة الكهربائية من مناطق اإلنتاج إلى مناطق االس -12

 .الشدة
   

13-  
 

  …… ……………يعتبر الهنري وحدة لقياس معامل التأثير الذاتي والمتبادل بين الملفين ويكافئ 

ونسبة شدة التيار  3:  1محول كهربائي النسبة بين عدد لفات ملفه االبتدائي إلى عدد لفات ملفه الثانوي       -14

 فإن كفاءة المحول تساوي .......................  4:  1لثانوي إلى شدة تيار الملف االبتدائي  ا

  

 (  ¼محول كهربائي النسبة بين عدد لفات ملفه الثانوي الي عدد لفات ملفه االبتدائي تساوي )  -15         

ق الجهد المتولد بين طرفي الملف ( فيكون فر 12) v و صل طرفا ملفه االبتدائي ببطارية سيارة جهدها 

 الثانوي بالفولت مساويا  .......................
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 : الرابع لسؤال ا
   التالية:  لعبارات( يف املربع املقابل لإلجابة الصحيحة لكل من ا    ضع عالمة )

 . للزمن بالنسبة فيه ارالتي تغير لومعد ملف في المتولدة الحثية الدافعة القوة بين النسبة تسمى -1

  الذاتي الحث لمعام               الهنري  العكسية الحثية الدافعة القوة                                                     الحث المتبادل 

والنسبة ) (80) %محول كهربائي كفاءته -2
𝑵𝟐

𝑵𝟏
( كنسبة  )

𝟏

𝟓
فان  Hz (60)تيار الملف االبتدائي  (،  فإذا كان تردد 

  :    Hzتردد التيار المتولد في الملف الثانوي بوحدة

  12  48  60  4300 

  : لالمتباد الحث عملية على التطبيقات أحد  -3

  الترانزستور  الكهربائي حولالم      

  الكهربائيحركالم        الميكرسكوب االلكترونى 

 (V ( 12ل المبين في الشكل المقابل جهد ملفه االبتدائي يساوي المحو -4

 :فإن جهده الناتج في ملفه الثانوي يساوي )بوحدة الفولت( 

 

 

  6  12  24   0 

لفة ويتصل المحول  ( 1000 )لفة وعدد لفات ملفه الثانوي  ( 500) االبتدائيمحول كهربائي عدد لفات ملفه  -5

وبفرض أن كفاءة المحول (  A( 4ويمر به تيار شدته  (V (110د فرق جهده يساوي بمصدر كهربائي مترد

 :( تساوي Aفتكون شدة تيار ملفه الثانوي بوحدة )  100%

  0.5  2  8  10 

  في محول كهربائي تساوي االبتدائيإذا كانت النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف  -6

هرتز فإن تردد التيار المار في دائرة الملف  fإذا اتصل ملفه االبتدائي بمصدر تيار متردد تردده ف (  4:  1) 

 الثانوي بوحدة الهرتز يساوي : 

  f  2f  4f  0.5f 

  مثاليفي محول كهربائي  االبتدائيإذا كانت النسبة بين عدد لفات الملف الثانوي إلى عدد لفات الملف  -7

  :تساوى الثانويالى  االبتدائيالملف  ي( فإن النسبة بين شدة التيار ف 4:  1تساوي )  

  1:1  1:4  4:1  4:4 

  باستخدام :الطاقة  ييتم نقل الطاقة الكهربية إلى مسافات كبيرة دون فقد كبير ف -8

   الدينامو  المحول الرافع للجهد  المحرك  ملف الحث 

( و صل طرفا ملفه  ¼ين عدد لفات ملفه الثانوي الي عدد لفات ملفه االبتدائي تساوي )محول كهربائي النسبة ب -9

( فيكون القوة الدافعة الكهربائية المتولد بين طرفي الملف الثانوي بالفولت  12) vاالبتدائي ببطارية سيارة جهدها 

 مساويا:

  48  3  0  12 

 ماكن توليدها الماكن استهالكها ان تكون علي هيئة تيار كهربائي :أفضل وسيلة لنقل الطاقة الكهربية من ا -10

  مرتفع الشده منخفض الجهد  مرتفع الجهد و مرتفع الجهد 

                                منخفض الشدة و منخفض الجهد                                       منخفض الشدة مرتفع الجهد 

وفرق الجهد بين طرفي ملفه الثانوي  v ( 220 )ق الجهد بين طرفي الملف االبتدائي في محول كهربائي اذا كان فر -11

(110 ) v  (12 )وكانت شددددة تيار الملف الثانوي A   فان شددددة التيار المار في ملفه  ( % 96 )وكفاءة المحول

 االبتدائي تساوي بوحدة األمبير:

    0.06                             6.26 

  5.76  25 

( فإذا كان معدل التغير في التدفق المغناطيسي الذي يجتازه 500ملف حثي عدد لفاته ) -12  swbm /.6.1 

 ملف ثانوي
= 6 2N 

 ملف ابتدائي
= 3 1N 
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الذاتي له         بير لكل ثانية فان معامل التأثير( أم10) A/sنتيجة لتغير شدة التيار الكهربائي الذي يمر فيه بمعدل 

 يساوي :  (H)يكون بوحدة 

  32  16 

  0.08  3.2 

محول كهربائي النسبة بين عدد لفات ملفه االبتدائي إلى عدد لفات ملفه الثانوي  )   -13
𝑵𝟐

𝑵𝟏
كنسبة   ) (   

𝟏

𝟒
( ،  فإذا 

لثانوي  بوحـدة ، فإن فرق الجهد بين طرفي الملف اv (12)ُوصل ملفه االبتدائي ببطارية فرق الجهد بين قطبيها 

 الفولت يسـاوي :

  0  3 

  12  48 

محول كهربائي مثالي والنسبة )  -14
𝑵𝟐

𝑵𝟏
(  كنسبة )

𝟏

𝟓
  w (120)وقدرته  A (12)وكانت شدة تيار الملف االبتدائي  (     

 فإن شدة تيار الملف الثانوي 

  (60)A   120وقدرته ) w )  72 )A   ( 720 )( وقدرته w 

  ( 72 ) A  ( 120 )وقدرته w  ( 2 ) A   ( 120)وقدرته w 

 

 

 : خلامسالسؤال ا
 ما العوامل التي يتوقف عليها كال من : 

 
 العوامل الكمية

  يمعامل الحث الذات

 اسالك النقل القدرة المفقودة في

 

 

 

 -15 أفضل وسيلة لنقل الطاقة من محطة توليدها إلى أماكن استهالكها أن تكون على هيئة تيار كهربائي :

   بجهد مرتفع وتيار منخفض  بجهد مرتفع وتيار مرتفع 

   بجهد منخفض وتيار مرتفع  ض وتيار منخفضبجهد منخف 

  

 

طرفا ملفه ( و صل  1:  3محول كهربائي النسبة بين عدد لفات ملفه الثانوي إلى عدد لفات ملفه االبتدائي )  -16

                                                       ملفه الثانوي بالفولت  :( فولت , فان فرق الجهد الناتج بين طرفي  30بمصدر تيار متردد جهده ) االبتدائي 

  صفر  10  33  90 

         

فولت فتم توصيله في (  3( فولت يراد تشغيله من مصدر جهد )  6مصباح كهربائي يعمل تحت فرق جهد مقداره )   -17

 :عدة دوائر مختلفة كما بالشكل وعليه فان المصباح يضيء في واحدة من الحاالت التالية وهي

 

   

 

 

 

      
N = 40 N = 20 N = 2 

 

 

N = 40 

 
N = 40 N = 40 

 

N = 20 N = 40 
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 :دسل السالسؤاا

                                                          حل املسائل التالية 
يستمد هذا الجهد من محول  ( Hz) 50وتردده  ( V  ) 550ردد قيمته العظمي تلفزيون يعمل علي فرق جهد مت -1

 هــــاد ملفـــــار متردد ابعـد تيــه االبتدائي بطرفي مولــرافع يتصل ملف

 cm  )20 ,10(  به  وشدة المجال المغناطيسيT  )0.14  ) الملف االبتدائي    وعدد لفاته = نصف عدد لفات

 .فات الملف الثانوي للمحول للمحول . احسب عدد ل

........................................................................................................................... 

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................. ..........

................................................................................................................ ...........

...........................................................................................................................  

 

فتولدت في ملفه  (v) 200 الدافعةوصل ملفه االبتدائي بمصدر متردد قوته   %88محول رافع للجهد كفاءته  -2

 :احسب  ,  )10  (Aفاذا علمت ان شدة التيار الملف االبتدائي   )V )  330الثانوي قوة دافعه قدرها 

 .شدة التيار للملف الثانوي  -1

 .لفه (  80 (فات االبتدائي كانت ل عدد لفات الملف الثانوي اذا -2

3- ...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

ومحول    )V)  200 الدافعة قوتهما هي اكبر واصغر قوة محركة يمكن الحصول عليها من دينامو تيار متردد  -3

كمحول رافع اذا كانت نسبة شدتي  استخدامهوما هي كفاءة المحول عند (   ( 2:5كهربي نسبة عدد لفات ملفيه

 (. 9 : 25 ) في ملفه يارينتال

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 

 
بي متصل بمصدر متردد قوته الدافعة وصل بمحول كهر (V ) 12يعمل علي  (W ) 40مصباح كهربي قدرته   -4

 احسب : ,  %80لفة وكفاءته  ( 300 )فاذا كان عدد لفات ملفه الثانوي  )V ) 180الكهربية 

 )ا ( شدة التيار في الملف الثانوي           

 )ب ( شدة الملف االبتدائي   

 )ج ( عدد لفات الملف الثانوي  

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
( يضاء بواسطة محول خافض للجهد موصل ملفه االبتدائي   10V -20Wمصباح كهربائي مكتوب عليه ) -5

 احسب  ( A  ) 0.15وشدة التيار في ملفه االبتدائي(  V ) 220بمصدر فرق جهد 
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 )ا ( شدة التيار في المصباح 

 )ب( كفاءة المحول 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..................................................................... 
 
فما عدد  )V) 220      الكهربية ةالدافعاذا وصل بمصدر قوته  ( V ) 9يعطي   %90محول كهربي كفاءته  -6

لفه وماهي شدة التيار المار في الملف الثانوي  ( 1100 )لفات الملف الثانوي اذا كان عدد لفات الملف االبتدائي 

 ( . A) 0.2اذا كانت شدة تيار الملف االبتدائي 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

..................................................................... 
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 الفصل الثاني : التيار املرتدد
 التيار املرتدد ) أوالً : القيمة الفعالة للتيار املرتدد (

 األول:السؤال 
 العبارات التالية  كل من اكتب  بني القوسني االسم أو املصطلح العلمي الدال علي 
 (       )    والذي يتغير جيبيًا بالنسبة الي الزمن.   Rالتيار الذي يسري في المقاومة  -1

                         )            (شدته يساوي صفر في الدورة الواحدة.   مقدارتيار يتغير اتجاهه كل نصف دورة وأن معدل  -2

مة يار المتردد في مقاو ينتجها الت شدة التيار المستمر ) ثابت الشدة (الذي يولد كمية الحرارة نفسها الذي -3
 )            (                                            الزمنية نفسها.  أومية لها نفس القيمة خالل الفترة 

ظهران كل من فرق الجهد وشدة التيار اللذين ي ىيمثل بيانيًا بأقرب مسافة افقية بين قمتين متتاليتين لمنحن -4
             )            (                    ة راسم االشارة.  علي شاش

 

 :ثاني السؤال ال   
 : أمام العبارة غري الصحيحة × ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة ) 

                                                    (  )   .القيمة الفعالة لشدة التيار تعبر عنجهاز لقياس شدة التيار الكهربائى فى دائرة تيار متردد  يا ةقراء -1

 (  )                 التيار المتردد الجيبى هو التيار متغير الشدة لحظيا ومتغير االتجاه كل نصف دورة .  -2

 )       (        ب عكسيًا مع شدته العظمي.    الشدة الفعالة للتيار المتردد تتناس  -3

 (       )      جميع األجهزة التي تستخدم التيارالمتردد يسجل عليها القيم الفعالة لشدة التيار وفرق الجهد . -4

 :لثالثالسؤال ا
 اكمل الفراغات يف العبارات التالية مبايناسبها علميا : 
 تكون قيمته العظمى ..............    A ( 10 )التيار المتردد الذي قيمته الفعالة  -1

( فتكون القيمة الفعالة   I = 3 sin200tتيار متردد شدته اللحظية مقدرة باألمبير تعطى من العالقة : )  -2
 اوي ...........   أمبير.لشدة هذا التيار تس

(   5( ( فولت بمقاومة أومية  10إذا وصل مصدر تيار متردد قوته المحركة الكهربائية الفعالة تساوي )  -3
 .........فإنه يمر بها تيار كهربائي شدته العظمى تساوي 

 : لرابعالسؤال ا
 أخرت االجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية : 
( أوم فان القدرة 1.2( أمبير فى مقاومة أومية مقدارها )   𝟐√  5متردد شدته العظمى ) عند مرور تيار  -1

 الكهربائيةالمستهلكة بالوات تساوى :
      60             30                   6                      0 
 
                         من منحنى التيار المتردد الجيبى الموضح بالشكل المقابل   -2

I ( A ) 

10 
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                                                          :تكون القيمة الفعالة لشدة التيار المتردد باالمبير مساوية 
      10              10  √𝟐              5  √𝟐             20 / 

 التيار والجهد هو : الرسم البياني الذي يعبر عن اتفاق في الطور بين -3
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 ) ثانيًا :تطبيق قانون اوم يف دوائر التيار املرتدد (
  األول:السؤال 

 :العبارات التالية  كل من اكتب  بني القوسني االسم أو املصطلح العلمي الدال علي
                                                                 .مقاومة كهربية تحول الطاقة الكهربية بأكملها الي طاقة حرارية وليس لديها أي تأثير حثي -1

).................( 

 ................()..   .   الملف الذي له تأثير حثى ملموس ومقاومته االومية معدومة -2

 )..................(        .    الممانعه التي يبديها  الملف لمرورالتيار المتردد خالله -3

 )..................(         .   الممانعة التي يبديها المكثف لمرورالتيار المتردد خالله -4

 ما يمكن ويمر بهاحالة دائرة التيار المتردد عندما تكون مقاومة الدائرة أقل -5
 )..................(                                                      أكبر شدة تيار     

 :ثاني السؤال ال
 : أمام العبارة غري الصحيحة × ( ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ضع عالمة )  
 ( )    . هر الكهربائى أو ترددقيمة المقاومة االومية الصرفة ال تتغير بتغير نوع التيا -1

                                                         .( 90فان فرق الجهد يسبق شدة التيار بزاوية )ي ى غير نقحثملف ي اذا أحتوت دائرة تيار متردد عل -2
)   ( 

                                                           .دئرة يسبق فرق الجهوجود مكثف على التوالى فى دائرة تيار مستمر يجعل شدة التيار المار بهذه الدا -3
 (   ) 

 (  )     يمكن أن يعمل المكثف الكهربائى كمقاومة متغيرة فى دوائر التيار المتردد   -4
 جهدلفى الدائرة الكهربائية التى تحوى مصدر تيار متردد و ملفا تاثيريا نقي فقط يكون التيار سابقا ا  -5

 )     (                                             .    ( 90بمقدار ) 
                                                               يتناسب تردد دائرة الرنين تناسبا عكسيا مع كل من سعة المكثف و معامل التأثير الذاتي للملف . -6

)     ( 
ي فالتيار تحوي مقاومة صرفة وملف حثي نقي يكـون فرق الجهـد الكلي سابقًا لشـدة دائرة تيـار متردد  -7

 )       (                                        الطــور .   

فإن الزمن الدوري     t  sin 50  maxI  =  Iللمعادلة    مصـدر للتيـار المتـردد تتغير شـدة تياره طبقًا  -8
 )       (                 ( .    s ( 0.04د يساوي  للتيـار المترد

 في حالة  ( Z )( تساوي الممانعة الكلية للدائرة  Rقيمة المقاومة الصرفة )  - 9
 )       (                                                      .الرنين فقط   
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 : الثالثالسؤال 
 -ات التالية : أخرت االجابة الصحيحة لكل من العبار 
فان القدرة ( أوم  1.2( أمبير فى مقاومة أومية مقدارها)   𝟐√  5عند مرور تيار متردد شدته العظمى )  -1

 الكهربائيةالمستهلكة بالوات تساوى :
 267                           30              60                    6 

فإنه يمر   5بمقاومة أومية v (10  )لمحركة الكهربائية العظمى تساوي إذا وصل مصدر تيار متردد قوته ا -2
 بها تيار كهربائي شدته الفعاله بوحدة االمبير تساوي :

           2                        50          √𝟐                  √𝟎. 𝟓 
  m= V LV ) :ان فرق الجهد يتغيروفق العالقةدائرة تيار متردد تحتوى على مقاومة صرفة وملف نقى وك -3

sin ( + 45فان ذلك يعنى: 
       R   >LX             والجهد يسبق التيار R =  LX  والجهد يسبق التيار 

       R >  LX            والجهد يتأخر التيار R =  LX  والتيار يسبق الجهد 
  ( فولت  150ل بدائرة تيار متردد تحتوى على مصدرجهده الفعال )( أوم وص15ملف نقى ممانعته الحثية ) -4

 :فان الطاقة المستهلكة فى الملف لمدة ثانية بوحدة الجول
          1500                    2500              0            150 

 ة تحتوى علىدائرة تيار متردد اذا زاد تردد المصدر فان شدة التيار تقل الن الدائر  -5
              مقاومة صرفة      مكثف فقط             ملف فقط  مقاومة أومية 

 

 دائرة تيار متردد تحتوى على مكثف وملف ومصدر متردد وكانت فى حالة رنين فاذا وضعت مادة عازلة  -6 
 :المكثف فان مقاومة الدائرة بين لوحى
           تزداد وشدة التيار تقل                             تزداد وشدة التيار تزداد 
                                         تقل وشدة التيار تقل تقل وشدة التيار تزداد 

 
دائرة تيار متردد تحتوى على ملف نقى ومصدر تيار متردد فاذا زاد عدد لفات الملف الى مثلى قيمتها فان -7

 :ائرة المار فى الد  شدة 
                                            تقل الى النصف تقل الى الربع 
                               تزداد الى اربعة امثال قيمتها  تزداد الى مثلى قيمتها 

 
 من الدائرة المبينة امامك فان مقاومة الدائرة بوحدة االوم -8

   :تساوى            
        13                       7               
        5                         1   ~ 

  3              2       6  
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 لكى تصبح الدائرة المبينة فى حالة رنين                                                                              - 9   

                                                                                              :تساوى  فان سعة المكثف بوحدة الميكروفاراد        
         20                           200                                 
         4-10  ×2                 6-10  ×2                       

 
 
 
 الدائرة المبينة الى حالة رنين             عندما تصل  - 10  

                                                            تساوي: فان قراءة االميتر بوحدة االمبير         
                                                         

          20 √𝟐                     20                                
          12  √𝟐                   12 

 
 
 

(والمقاومة  السعوية 24الحثية للملف )ة ( والمقاوم6في الدائرة المقابلة  إذا كانت المقاومة الصرفة )  -11
 تساوي :           بوحدة األوم فإن المقاومة الكلية للدائرة ( 16للمكثف )

    
       
       10                    24                                                        
       14                       34 
 
 

  والمقاومة(  6 ) في الدائرة المقابلة ( إذا كانت المقاومة الصرفة )-12
 فإذا استبدل  ( 16 )والمقاومة  السعوية للمكثف  ( 24)للملف    الحثية 

                                                                                                                                    : المقاومة الكلية للدائرة عندئذ تساوي  فإن  ,المصدرالمتردد بمصدر مستمر
       10              ماالنهاية          zero                 6     
 دائرة تيار متردد تحتوي على مقاومة أومية فقط فإذا ازداد تردد التيار المار في الدائرة فإن مقاومتها :-13
      تزداد    تنقص          ال تتغير    تتغير بشكل جيبي 

 
 د التيار المار في الدائرة فإن مقاومتها :دائرة تيار متردد تحتوي على ملف نقي فقط فإذا ازداد ترد-14

~ 

    5 =LX     3 =R 

Hz   /500  =   ~    

~ 

       12 =LX           6   =R    3 =cX  
 

                  = 120   V V             

A 

~ 

       224 =LX        6 =R      16 =cX  
 

           

A 
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      تزداد     تنقص       ال تتغير     تتغير بشكل جيبي 
 دائرة تيار متردد تحتوي على مكثف فقط فإذا ازداد تردد التيار المار في الدائرة فإن مقاومتها -15
      تزداد    تنقص            ال تتغير         جيبيتتغير بشكل 

 
 في حالة رنين مع التيار المتردد الدائرة المقابلة -16
 أستبدل الهواء بين لوحي المكثففإذا  المغذي لها  
 فإن  شدة التيار المار بالدائرة :             بشريحة من الميكا 
           تزداد   تنقص              ال تتغير      تتغير بشكل جيبي     

                                                                       
 يتفق فرق الجهد وشدة التيار في الطور في الدائرة الكهربائية التي تحتوي على مصدر تيار متردد وملفاً  -17

 ومكثف ومقاومة صرفة إذا كانت:حثيًا 
         LR  =   X                               cR  =   X     
       L=   X  cX                                R     +L+   X  cX      =0 

ف بآخر معامل حثه الذاتي يساوي ( فإذا استبدل المل دائرة رنين تتكون من ملف تأثيري ومكثف وترددها )  -18
 ئرة يصبح :مثلي قيمته لألول كما استبدل المكثف بآخر سعته مثلي سعة األول فإن تردد الدا

   0.75               2     0.5               4    
 

 فإذا سحب وصل ملف حث ذو قلب حديدي مع مصدر التيار المتردد  -19
 من الملف فإن ما يطرأ على التيار وتردده : القلب الحديدي

   يزداد تردد التيار وتزداد شدته            قل شدتهيقل تردد التيار وت 
   تردد التيار ثابت وشدة التيار يقل              تردد التيار ثابت وشدة التيار تزداد 

                 
(  I( بين طرفى مقاومة صرفة وشدة التيار )  Vأحد االشكال البيانية التالية يمثل تغير فرق الجهد ) --20

 لد الكهربائى وهو الشكلالمتردد المار بها خالل دورة كاملة من دورات المو 
 
 
 
 

                                                                        
 
 

~ 
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Il 

ى يكون التياروالجهد متفقين فى الطور حثملف و  مكثفو مقاومة أومية علي وى تفى دائرة تيارمتردد  تح- 21
  :عندما تكون 

   للملف .  المقاومة االومية مساوية الممانعة الحثية 
   الممانعة الحثية للملف مساوية الممانعة السعوية للمكثف 
                          . المقاومة االومية معدومة 
  . المقاومة االومية مساوية الممانعة السعوية للمكثف 
 

 ي :التيار المتردد هفى الشكل التالى ، الدائرة الكهربائية التى تقل فيها شدة التيار بزيادة تردد مصدر  -22
                                                                                                             

 
    

     L                            C                 R        C                    R             
                                                                         

        دائرة رنين تتكون من ملف تأثيرى ومكثف كهربائى متغير السعة سعته الكهربائية عندلحظة ماتساوى -23
 (900  )F  ( 25،  فاذا تغيرت سعة المكثف الى  )F  : فان التردد الطبيعى لهذه الدائرة يصبح 
  1/6  ماكان عليه                                        75  مثل ما كان عليه 
 12  مثل ما كان عليه                                     6 أمثال ما كان عليه 
 
( عند اتصال ملف نقي فقط مع  t( مع الزمن )  I    ( ، )V  الرسم البياني الذي يوضح تغير كل من ) -42

 و الشـكل : تيـار متردد هـ مصدر
 

         
 
  
 

                                                                                                 
𝟏دائرة تيار متردد تتكون من ملف معامل الحث الذاتي له )  –25

𝝅
𝟏ه) ــ( هنري و مكثف سعت 

𝝅
( ميكروفاراد   

( تتصل جميعها على التوالي مع مصدر تيار متردد فإذا كانت شدة التيار المار في الدائرة قيمة  R)  ومقاومة
 عظمى فإن تردد التيار يكون بوحدة الهرتز مساويًا : 

  100                               صفر                200                   500 
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 يأتي : علل ملاالسؤال  الرابع : 
 .المكثف ال يمرر التيار المستمر بينما يمرر التيار المتردد-1
. ............................................................................................

............................................................................................. 
 .تنعدم الممانعة الحثية للملف فى دوائر التيار المستمر -2

 .............................................................................................
............................................................................................. 

 .بمرور التيار المتردديسمح المكثف  -3
 .............................................................................................
............................................................................................. 

 .جات المستقبلةتستطيع دائرة الرنين أن تميز بين ترددات المو  -4
 .............................................................................................
............................................................................................. 

    .والمنخفضة يستخدم الملف الحثي في فصل التيارات العالية التردد  -5
 .............................................................................................
.............................................................................................                

 ية التردد والمنخفضة يستخدم المكثف في فصل التيارات العال -6
 .............................................................................................
............................................................................................. 

 السؤال اخلامس 
 دائرة الرنني  استنتج تعبريا رياضيا حلساب تردد 

 .............................................................................................
............................................................................................. 

..................................................... ........................................
............................................................................................. 
 .............................................................................................

............................................................................................. 
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 السؤال السادس 
 ماهي العوامل التي تتوقف عليها كل من : 

 الممانعة الحثي للملف -أ

...............................................................................................................
................................................. 

 لمكثف الممانعة السعوية ل-ب

...............................................................................................................
................................................. 

 تردد دائرة الرنين  -ج             
...............................................................................................................

................................................. 
 مسائل ::                        السؤال السابع

 )  )  مقدارها ( يمر في مقاومة أومية I= 3.2  sin 4000 tتيار متردد شدددددته اللحظية تعطى من العالقة )  -1

وم. احسددددب القيمة العظمى والقيمة الفعالة لشدددددة التيار وكذلك القيمة العظمى والقيمة الفعالة لفرق  الجهد عبر أ3

 المقاومة. 

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........

........................................................................................................................... 

 ( أمبير إذا اتصل بقطبي بطارية قوتها المحركة الكهربائية  20ملف يمر به تيار شدته ) -2 

هرتز ( فإن شدددددددة التيار المار  50 -فولت 220وإذا اتصددددددل نفس الملف بمصدددددددر تيار متردد )  ( فولت.  100)  

 .للملف ( أمبير ، احسب المقاومة األومية للملف ومعامل التأثير الذاتي 3.5بالملف تصبح ) 
................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........

........................................................................................................................... 
،   فولت 220 )   هرتز ( كانت القيمة الفعالة للجهد والتيار والقدرة هي 50ي دائرة تيار متردد تردده ) ف   -3  
 على الترتيب. (  وات 330أمبير ،  2
هذه حالة احتواء  في   احسب الفرق في الطور بين الجهد والتيار. واكتب معادلة كل من التيار والجهد اللحظي  

 مقاومة أومية.الدائرة على ملف حث له 
................................................................................................................ ...........

...................................................................................................................... .....

................................................................................................................ ...........

........................................................................................................................... 
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التوالي  هرتز اتصددددددل بملف ومكثف ومقاومة على 60فولت وتردده  100ر متردد جهده الفعال مصدددددددر تيا -4   

كانت المقاومة و( أوم   25)   ( أوم ومقاومة المكثف السعوية عند نفس التردد 10وكانت مقاومة الملف الحثية ) 

احسب القدرة الفعالة المستهلكة  م( أوم.  أوجد فرق الجهد عبر كل من الملف والمكثف والمقاومة ، ث 10األومية ) 

 في هذه الدائرة.  

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........   
................................................................................................................ ...........

.............................................................................................................................................

.............................................................................................. ...........   
معامل تأثيره  ( وصدددددددل على التوالي مع ملف50)  Hz( وتردده  220)  Vمولد تيار يعطي فرقاً في الجهد  -5

 احسب: F (397.8)ومكثف سعته    ( 60 )( ومقاومة صرفة 0.28)  Hالذاتي 

 زاوية الـطور –ب(                          Zمقاومة الدائرة )   – أ           

 .الشـدة الفعالة للتيـار المار بالدائرة   – ج          

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........   
................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ........... 

أوم  (  12)      ( هنرى ومقاومته االومية 0.16دائرة تيار متردد تحتوى على ملف معامل تأثيره الذاتى ) -6

( فولت  500جهده الفعال ) د متردأوم ومصدرتيار  ( 3أوم  ومقاومة صرفة )  ( 56السعوية )  ومكثف ممانعته

   /     .   ( 50) وتردده 

 :أحسب

 ة.شدة التيار الفعال -أ

  معامل التأثير الذاتى الذى يجعل مقاومة الدائرة تساوى مجموع المقاومتين الصرفة واالومية فقط -ب

 فرق الطور بين الجهد والتيار وأيهما يسبق اآلخر ولماذا؟ -د  فرق الجهد بين طرفى الملف -ج

.............................................................................................................................................

.............................................................................................. ...........   
................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........  
................................................................................................................ ...........

........................................................................................................................... 
                         

 هــــفي الشـكل المقابل مصباح  كهربائي مقاومتـ -7    
        400  يتصل على التوالي مع ملف حثي نقي 

 ـهــــــف ممانعتـــــــ(  ومكث 1)  Hره الذاتي ـــمعامل تأثي     

 جهده ومولد للتيار المتـردد فرق    224السعوية      

 Hz  (   /200 )ردده ـــــــــــ( وت 220) Vال ــــــــــالفع     

 والمطلــوب :                    

 الشـدة الفعالة للتيــار الذي يمر في الدائـرة الكهربائية . – أ     

................................................................................................................ ...........   
................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........   
 ماذا يطرأ على إضاءة المصباح في كل من الحالتين التاليتين : – ب     

 كهربائي مصباح

~ 
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 وماذا تسمى هذه الحالـة ؟  XL   = XCعند جعل   –1     

 المكثف فقـط عن الدائـرة الكهـربائية ؟ عند فصل –2     

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ........... 
 
 الدائرة الكهربائية المبينة في الشـكل المقابل  تتكون      -8

 (     H 0.2ل تأثيــره الذاتـي  ) ـــــف حثي معامـــــمن مل

     ( ومكثف مستو سـعته    20ومقاومته األومية )       

         (  f 10-4  ×2  ومصدر تيـار متردد فرق )جهـده 

 Hz  ( / 100  )ردده ــــــ(  وت  V 100 )ال ـــــالفع       

 احسب:       

 قـراءة األميتر        - ب       المقـاومـة الكليـة للدائـرة       - أ       

 زاوية فرق الطور بين فرق الجهد وشـدة التيار – د              قراءة الفولتميتر    – ج       

................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........   
................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........   
................................................................................................................ ...........

........................................................................................................................... 
................................................................................................................ ...........

................................................................................................................ ...........   
 

Vدائرة تيار متردد تتكون من مصدددر تيار متردد جهده األعظم  -9  
m

V )2150(   وترددهHz)
150

(


 

mHLيتصدددددددل علي التوالي بملف حثي نقي معامل حثه الذاتي  ))80(  ومكثف سددددددعتهFC .))40( 

 .أحسب :

 ة .شدة التيار الفعالة المارة في الدائر-أ

 ................................................................................................................

................................................................................................................ 

.......................... ......................................................................................

................................................................................................................ 

FCسددددددعة المكثف الذي يدمج في الدائرة بدالً من المكثف -ب .))50(   والذي يجعل الدائرة  في حالة رنين

 مع التيار المتردد المغذي لها .

.............................................................................................................................................

................................................................................... 

 ................................................................................................................

................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................

................................................................................... 

 

A 
V   

~ 
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 اإللكرتونياتالوحدة الثالثة  
 ( الوصلة الثنائية    1-1الدرس  )

 :  السؤال األول 
 من العبارات التالية :

ً
 اكتب بني القوسني االسم أو املصطلح العلمي الذي تدل عليه كل

 مواد ذات مقاومة معتدلة موصله للكهرباء ولكن بدرجة أقل من الموصالت -1
 )                (                                                                                                                                                             العادية   
 )               (    طاقه تساوى الفرق بين طاقة نطاق التوصيل وطاقة نطاق التكافؤ.   -2

                                                                                           

                                                                        )               (                               التوصيل  مقدار الطاقة الالزمة لإللكترون لينتقل من نطاق التكافؤ إلى نطاق-3

 )               (                                                                                            مواد تتميز بعدم وجود نطاق محظور بين نطاقي التكافؤ والتوصيل .    -4
 )               (                                                                                            يكون فيها اتساع فجوة الطاقة المحظورة منعدم ) صفر (         مواد  -5
 مواد يكون فيها اتساع فجوة الطاقة المحظورة اكبر من صفر واقل-6 
 )              (                                                                                                                                                    .     eV ( 4 )من  

   eV ( 4 )مواد يكون فيها اتساع فجوة الطاقة المحظورة بين -7
 )              (                                                                                                                                                                           eV ( 12 )و 

 المجموعةنوع أشباه الوصالت ينتج من تطعيم بلورة شبه الموصل بذرات من  -8
 )              (                                                                                                                                         ي الدور الخامسة من الجدول    

 الموصالتنوع الشوائب التي تنتج عند إضافة ذراتها إلي البلورة النقية من أشباه -9
 )              (                                                                                                                                             ظهور  إلكترون حر.  يإل 

 المجموعةنوع أشباه الوصالت ينتج من تطعيم بلورة شبه الموصل بذرات من  -10
 )              (                                                                                                                                           الدوري من الجدول  ةالثالث 

 شبه موصل من النوع السالب ملتحم بشبه موصل من النوع الموجب  -11
 )              (                                                                                                                        ويطلي السطحان الخارجيان بمادة موصلة   

حاله تصل إليها الوصلة الثنائية عندما يمنع  أي زيادة في عدد حامالت الشحنة من االنتشار عبر منطقة -11
 )              (                                                                                                                                              االستنزاف 

                                                                 )              (                                حالة تعتبر فيها الوصلة الثنائية مفتاح كهربي مغلق .         -12
                        )              (                                                                                            حالة تعتبر فيها الوصلة الثنائية مفتاح كهربي مفتوح .            -13
                  )              (                                                                                            عملية يتم بها تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر موحدة االتجاه . 14
 اربعة  عناصر رباعية التكافؤ يحتوى مستوى طاقتها الخارجية على-15

                                                          )              (                                                                                               الكترونات تنشئ روابط تساهمية مع الذرات المجاورة لها فى البلورة 
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 ( أمام العبارة الصحيحة :ضع بني القوسني عالمة )السؤال الثاني 
 أمام العبارة غري الصحيحة يف كلٍ مما يلي × ( و عالمة ) 

 )   ( تزداد درجة التوصيل الكهربائي ألشباه الموصالت النقية بارتفاع درجة حرارتها .  .1

 ة .)   ( بزيادة عدد ذرات الشوائب في بلورة شبه الموصل يزيد عدد حامالت الشحن .2

  )   ( تكون الفجوة بين نطاق التكافؤ ونطاق التوصيل صغيرة جدا في المواد العازلة . .3

 )   ( كلما صغرت طاقة الفجوة في المادة تقل قابليتها لتوصيل التيار الكهربائي . .4

)   ( نطاق التوصيل في المواد العازلة يكون خاليا من االلكترونات )الحرة( تقريبا عند درجة الحرارة  .5
  العادية.

 )   ( يؤدي الثقب في نطاق التكافؤ دور شحنة كهربية موجبة . .6

)   ( عند إضافة شائبة من مادة مانحة لإللكترونات إلى شبه موصل نقى يصبح شبه موصل من  .7
 . N النوع

 إلى ةالثالث المجموعةمن  )   ( للحصول على بلورة شبة موصل من النوع السالب نقوم بإضافة ذرات  .8
 بة الموصل النقي .بلورة ش

 )   ( تستخدم الوصلة الثنائية في تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر موحدة االتجاه . .9

 )   ( في الوصلة الثنائية تكتسب البلورة الموجبة جهدًا موجبًا والبلورة السالبة جهدًا سالبًا  .10

الخارجي باتجاه المجال  ئيالكهربا)   ( في حالة توصيل بطريقة االنحياز العكسي يكون المجال   .11
 الداخلي مما يؤدي إلي اتساع منطقة النضوب ومنع مرور التيار الكهربي  . 

 
   التالية مبا يناسبها : العلمية السؤال الثالث : أكمل العبارات  
  .................... كانت في درجة إذا ئيلكهرباتيار اأشباه الموصالت تكون عازلة تماما ل بلورات .1
 …………،  …… عن طريقدرجة توصيل المواد شبه الموصلة للتيار الكهربي  ةاديز ن يمك .2
 ……………تزداد درجة توصيل بلورة شبه الموصل للتيار الكهربائي عند درجة حرارة ثابتة بزيادة  .3

تصبح بلورة شبه الموصل من  ةالثالث المجموعةمن إذا احتوت بلورة جرمانيوم على شوائب من عنصر  .4
 ..........… النوع

 درجة حرارة ثابتة. عند .………… بإضافة شبه الموصل النقية  بلورةتقل مقاومة  .5
. وفي النوع الموجب …..……ة ينتقل التيار الكهربي في أشباه الموصالت من النوع السالب بواسط .6

     …..………بواسطة 
                                                     ………………………تستخدم الوصلة الثنائية في  .7

كاأللمنيوم أو الجاليوم إلى البلورة  النقية لشبه  الثالثة المجموعةعند إضافة ذرات الشوائب من مادة من  .8
 الموصل نحصل على بلورة شبه الموصل من نوع ...............                                                       
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 تكون .......... الشحنة الكهربائية .        (p)جب بلورة شبه الموصل من النوع المو  - .9
الوصلة الثنائية الموضحة بالشكل المجاور تتصل بالدائرة الكهربائية  بطريقة  .10

 االنحياز............................
( فان البلورة P( مع بلورة شبة الموصل )Nعندما تلتصق بلورة شبه الموصل )--11

(N........ تصبح شحنتها )........ 

ثقبا   cm3 /) 14( 1.4x10عدد حامالت الشحنة في شبه موصل نقي يحتوي علي   -12
الكترونات تساوي   (5 )( ذرة من مادة تحتوي علي  cm3 / (  6.2x1020 )  ............إذا ما طعمت ب 

 ............... ونوع شبه الموصل ..............
إلكترون حر فإن عدد الثقوب فيها تساوي  5x10 )5  (ون علي تحتوي بلورة نقية من عنصر  سيلك-13

............ 
إلكترون حر عند درجة الحرارة العادية فإذا طعمت بـ  cm3 /) 14( 1x10تحتوي بلورة للجرمانيوم علي  -14

cm3 /) 20( (6x10  ( 3  بذرات مادة البورون والتي تحتوي علي )  ت الكترونات فإن العدد الكلي لحامال
 ونوع شبه الموصل ............ ..………الشحنة تساوي 

 السؤال الرابع :
 من العبارات التالية :  ضع عالمة ) 

ً
 ( يف املربع املقابل ألنسب إجابة لتكمل بها كل

   إذا طعمت بلورة السيلكون النقية بذرات البورون ) ثالثية التكافؤ ( فإننا نحصل علي   .1

      لنوع الموجب          صل من اشبه مو      .وصلة ثنائية  
  شبه موصل من النوع السالب             بلورة عازلة تماما للتيار الكهربائي 
 
 ذرات الزرنيخ ) خماسية التكافؤ ( المضافة كشوائب لبلورة شبه الموصل النقي تسمى ذرة :      .2
 مثارة         متأينة                         تقبلة                     م مانحة 
 
 ( بواسطة :Nينتقل التيار الكهربائي في أشباه الموصالت السالبة ) .3

 الفجوات        األيونات الموجبة 
                        اإللكترونات   البروتونات 

                                                         
 هي :   ( P )الموصالت من النوع الفجوة في أشباه  .4
 . مكان يلزمه إلكترون ليكتمل عدد اإللكترونات في مستوى الطاقة األخير للذرة 
  . مكان ينقصه ذرة ليكتمل التنظيم البلوري لشبه الموصل 
 . بروتون زائد غير مشترك في التنظيم البلوري 
  . إلكترون زائد غير مشترك في التنظيم البلوري 
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 ( جهد:N( تكتسب البلورة )P( مع بلورة شبة الموصل )Nما تلتصق بلورة شبه الموصل )عند .5
 (موجب  بينما تكتسب البلورةPجهد سالب)  
 (سالب بينما تكتسب البلورةP جهد موجب) 
 (سالب  بينما تكتسب البلورةPجهد سالب)  
 (موجب  بينما تكتسب البلورةP جهد موجب) 
 
 ائية للتيار الكهربائي في حالتي التوصيل األمامي والعكسي تكون :مقاومة الوصلة الثن .6

 العكسي االنحياز األمامي االنحياز  
 صغيرة صغيرة 
  كبيرة  كبيرة 
  صغيرة كبيرة 
 كبيرة  صغيرة 

 

 لتكوين وصلة ثنائية ينتقل بعض :    (N)مع البلورة   (p)عند منطقة التحام البلورة  .7
  من البلورة االلكترونات(P)  إلى البلورة(N) . 
  الفجوات من البلورة(N)  إلى البلورة(P)                         . 
  االلكترونات من البلورة(N)  إلى البلورة(P) . 
 الشوائب من البلورة(N)  إلى البلورة(P) . 

 السؤال اخلامس:
 :تعليال علميا صحيحا  علل ملا يلي 

 من النوع السالب متعادلة كهربيا. بلورة شبه الموصل .1
تزداد مقاومة -2 .........................................................................................

 توصيلها بالدائرة الكهربائية بطريقة االتجاه العكسي. الوصلة الثنائية بشكل كبير عند
......................................................................................... 
.........................................................................................  

  .هاتيار مستمر فانه ينقطع مرور التيار الكهربائي فيتوصيال عكسيا في دائرة  ئية الوصلة الثناعند توصيل -3
......................................................................................... 
........................................................................................ . 

 في شبه الموصل النقي الموجب بذرة متقبلة  ةالذرة المضافتسمى  -4
 .........................................................................................
......................................................................................... 
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 السليكون عند تطعيمها بذرات األنتيمون  لبلورةلتوصيلية الكهربية تزداد ا -5 

.........................................................................................  
ة الثنائية  بمرور التيار في حالة التوصيل األمامي وال يسمح بمروره في حالة التوصيل يسمح الوصل -6

 العكسي
.............................................................................. ........... 

  كهربائيالوصلة الثنائية تعمل كمفتاح  -7

 ..............................................................................................................  
 ن بني كل مما يلي حسب وجه املقارنة املطلوبقار  -السؤال السادس : أ 

 العكسيالتوصيل بطريقة االنحياز  األماميالتوصيل بطريقة االنحياز  وجه المقارنة
   طريقة التوصيل 

   ما يحدث
اتجاه المجال 

 𝐄𝐞𝐱الخارجى 

  

حركة حامالت 
 الشحنة 

  

   منطقة االستنزاف 
 مقاومة الوصلة

  لمرور التيار
  

 شبه الموصل من النوع الموجب      شبه الموصل من النوع السالب        المقارنةوجه 
   الحصول عليه   

   المضافة  الذرةاسم 

 عدد حامالت     
 الشحنة      

 
 

 

 حامالت الشحنة 
 االكثرية   

  

    حامالت الشحنة 
 االقلية    
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 تصلة يف دائرة كهربائيةالشكل املقابل يوضح وصلة ثنائية م  -ب 
 و املطلوب  

 . kما نوع طريقة التوصيل عند غلق المفتاح  .1

................................................................................... 
.................................................................................. 

....................... 
 
 ؟ kاشرح بالتفصيل ماذا يحدث عند غلق المفتاح   -2

...............................................................................................................
........................................................................... 

............................................................................................. 
 

 ما املقصود بكل مما يلي :   السؤال السابع : 
 .      e V ( 0.1 )فجوة الطاقة المحظورة تساوي  -1

............................................................................................. 
............................................................................................ 

 العدد الكلي لحامالت الشحنة الكهربية في بلورة من السيلكون النقية عند درجة -2
 K (( 350 )   3  تساويcm /)10( 2x10   . 

............................................................................................. 
............................................................................................. 

 .  حالة التوازن الكهربائي في الوصلة الثنائية  -3 
............................................................................................. 

 ............................................................................................. 
 تقويم التيار المتردد باستخدام الوصلة الثنائية . -4

............................................................................................ 
............................................................................................  

 منطقة االستنزاف ) النضوب (. -5 
............................................................................................. 

........ ..................................................................................... 
 

K 
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  : السؤال الثامن 
 يوضح الشكل دائرة وصلة ثنائية و المطلوب : (1
اشرح بإيجاز سبب مرور التيار الكهربائي في الدائرة الموضحة بالشكل المجاور  -أ

 ( k) بعد غلق المفتاح
..................................................................... 

........................................................................ 
 
 

في   ثم ارسم على المحاور الموضحة العالقة بين شدة التيار المار -ب
                                                                                                                       الوصلة الثنائية وفرق الجهد بين طرفي الوصلة              

 .......................................................... 
وإذا استبدل منبع التيار المستمر بمنبع تيار متردد فارسم شكل التيار المار  - ج
                      على المحاور الموضحة قبل وبعد استخدام التيار المتردد.                                                                          Rي المقاومة ف
 
 
 
 
 مطلوب لوا,  الشكل يمثل وصلة ثنائية موصلة على التوالي مع مصباح كهربائي  (2

( لكي  a ,bة توصيل البطارية بين النقطتين ) وضح على الرسم طريق -أ
 يضئ المصباح مع تفسير اجابتك .

................................................. 
إذا استبدلت البطارية بمصدر تيار متردد , ما نوع التيار المار في  -ب

 المصباح مع تفسير إجابتك .

................................................................... 
................................................................... 
................................................................... 

  

(m.A)I 

V(v) 

outI 

t 

outI 

t 

K 

 مصباح كهربائي
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 الرتانزستور    2-1الدرس 

 من العبارات اكتب بني القوسني االسم أو املصطلح العلمي الذي تدل عليه كالسؤال األول : 
ً
ل

 التالية :
 ( Nوصلة ثنائية مزدوجة تتكون من بلورتين من شبه الموصل من النوع )-1

 تحصران بينهما شريحة ثالثة رقيقة وقليلة الشوائب من بلورة شبه الموصل 
 (           )                                                               ( Pمن النوع )  

 الترانزستور عندما تكون وصلة المجمع والقاعدة في حالة انحياز عكسي  نوع-2
 ووصلة الباعث والقاعدة في حالة انحياز امامي ويكون جهد القاعدة   
 )               (                                                     والمجمع موجبًا .      

 المجمع والقاعدة في حالة انحيازعكسي  نوع الترانزستور عندما تكون وصلة-3
 ووصلة الباعث والقاعدة في حالة انحياز امامي ويكون جهد القاعدة    
 )               (                                                       والمجمع سالبًا .     
 )                (       ور النسبة بين شدة تيار المجمع إلى شدة تيار القاعدة للترانزيست-4
               .                            )               (  لنسبة بين تيار المجمع إلي تيار الباعث ا -5
  )               (              طريقة توصيل في الترانزستورات  لتكبير الجهد والقدرة .-6

 السؤال الثاني :
 أمام العبارة× ( ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) ة )ضع بني القوسني عالم

  غري الصحيحة يف كلٍ مما يلي 
عندما تكون وصلة المجمع والقاعدة في حالة انحياز عكسي ووصلة     NPNنوع الترانزستور )   (    - 1

 والمجمع موجبًا .   الباعث والقاعدة في حالة انحياز امامي ويكون جهد القاعدة 

 ( يمكن ترتيب بلورات الترانزستور تصاعديًا حسب نسبة الشوائب كما يلي    ) -2
 الباعث (                                                                                   -المجمع  -) القاعدة 

 )   ( يمكن ترتيب بلورات الترانزستور تنازليًا حسب مساحتها كما يلي-3
 القاعدة ( .                                                                                                  -الباعث    -جمع ) الم 
 ( . p-N-p)   ( الرسم المجاور يمثل ترانزيستور من النوع ) -4
 
                                 جمع .                                                                                                                        )   ( في الترانزستور تكون شدة تيار القاعدة أقل بكثير من شدة تيار الم-5
                                                                                                          )   ( يوصل الترانزستور بطريقة الباعث المشترك  ليعمل ) كمكبر ( للجهد والقدرة .                   -6
 )   ( إذا كان كسب التيار  في ترانزستور متصل بطريقة الباعث المشترك يساوي -7
 mA  (55  )ساوي في الترانزستور ي تيار القاعدة (  فإن 505)  mA( وتيار المجمع  يساوي  0,99)   
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   التالية مبا يناسبها : العلمية السؤال الثالث : أكمل العبارات  
 ........ومن الباعث إلي القاعدة في .يكون اتجاه التيار داخل الترانزستور من القاعدة للباعث في النوع ....-1
 .......و  .......ساوى تقريبا كل من شدة تياريت الترانزستورفي -2
 لورة التي تحتوى على أقل نسبة شوائب في الترانزستور هي .............                                                        الب-3
 ..........    عند توصيل الترانزستور بطريقة الباعث المشتركة نحصل على تكبير في -4
بينما  ……لتي تحتوي أكبر نسبة شوائب تسمى بلورة شبه الموصل التي تدخل ضمن تركيب الترانزستور وا-5

 .. ……………التي تحتوي على أقل نسبة شوائب تسمى
 متصلة بطريقة الباعث المشتركترانزستور دائرة كانت شدة تيار الباعث في  إذا-6
  يساوي ............. الترانزستور ( فان معامل تكبير  0.4) mA( وشدة تيار القاعدة 50)  mAتساوي   
 ........……تبر طريقة توصيل الترانزستور ) الباعث المشترك ( أكثر الطرق شيوعا ألن تع-7
لواحد من ا أصغر طريقة الباعث المشتركة دائما المار في دائرة ترانزيستور يتصل مقدار الكسب في التيار-8

 ………….. أكبر من……... الصحيح وذلك ألن

 السؤال الرابع :
 من العبارات التالية :  ( ضع عالمة ) 

ً
 يف املربع املقابل ألنسب إجابة لتكمل بها كل

 

 : (PNP)أحد األشكال التالية يمثل بشكل صحيح الرمز االصطالحي لترانزستور من النوع -1

                                                    
 فانه يتم توصيل: المشترك باعثبطريقة ال  NPNرالترانزستو توصيل عند -2

  القاعدة ( أماميا –قاعدة ( أماميًا و ) الباعث  -) المجمع . 
  وجهد القاعدة والمجمع موجب. القاعدة ( أماميا –قاعدة ( عكسيًا و ) الباعث  -) المجمع 
  وجهد القاعدة والمجمع سالب . القاعدة ( أماميا –قاعدة ( عكسيًا و ) الباعث  -) المجمع 
 (  عكسياً  -المجمع ) القاعدة( عكسيًا. –و )الباعث  قاعدة 

 

 في الترانزستور الموضح بالشكل يكون :3-

                  . الباعث من النوع الموجب والقاعدة من النوع الموجب 
                                           . الباعث من النوع السالب والقاعدة من النوع السالب     
 . الباعث من النوع الموجب والمجمع من النوع الموجب 
 والمجمع من النوع الموجب لسالبالباعث من النوع ا . 

E E 

B 

C C 

B 

E C 

B 

E 

B 

C 
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( وشدة 10.5)  mAإذا كانت شدة تيار الباعث المار في دائرة  ترانزستور يتصل بطريقة الباعث المشترك - 4 
  الترانزستور( فإن معامل تكبير 10)  mAتيار المجمع 

 (  : يساوي ) 
 0.59       1.05            20      100 

  A6-10x10 (( و وتيار القاعدة يساوي  10إذا كان معامل تكبير ترانزستور يتصل بطريقة الباعث المشترك )-5
 يساوي :المجمع   فإن تيار  )
 0.1 4-10   5  -10  810 

 

 علل ملا يلي :السؤال اخلامس: 

بطريقة الباعث المشترك يوصل الباعث مع القاعدة توصيال أماميا ، الباعث مع  ترانزستورالعند توصيل  (1
 .المجمع توصيال عكسيا 

...............................................................................................................
..........................................................................  

  المجمع عند توصيل الترانزستور بطريقة الباعث المشترك .الى عث لباتيار ايتجه معظم  (2

...............................................................................................................
.......................................................................... 

 شدة تيار الباعث يساوى تقريبا شدة تيار المجمع في الترانزستور . (3

...............................................................................................................
................................................................... 

 دائما معامل التكبير أكبر بكثير من الواحد الصحيح  (4

...............................................................................................................
................................................................... 

 معامل التناسب ) كسب التيار ( أصغر من الواحد الصحيح . (5
............................................................................................. 

.......................................................................................... 
 قارن مما يلي حسب وجه املقارنة املطلوب:     - أالسؤال السادس : 

 

 PNالوصلة الثنائية   PNPترانزستور  املقارنـة وجـه

  الرسم االصطالحي
 

 

   الوظيفة
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 وتمثل بالمعادلة  αومعامل التناسب  βستنتج العالقة التي تربط بين معامل التكبير ا-ب
           1   +β  /  β  = 

...............................................................................................................  
.............................................................................................  

 في تكبير التيار والجهد بطريقة الباعث المشترك    NPNتستخدم الترانزستور  -ج

 والمطلوب : 
 ارسم الدائرة الكهربائية المستخدمة .                                                                           -أ

اشرح باختصار كيف تتم عملية التوصيل  -ب
...............................................................................................................

...............................................................................................................
.............................................  

 

 في تكبير التيار والجهد بطريقة الباعث المشترك    PNPتستخدم الترانزستور  -د

 والمطلوب :     
 ارسم الدائرة الكهربائية المستخدمة .                                                                          -أ

 اشرح باختصار كيف تتم عملية التوصيل .-ب

.................................................................. 
.................................................................. 

..................................................................... 

 

 حل املسائل التالية ::السابع السؤال 
  mA EI (20)=مشترك , فإذا كانت شدة التيار الباعثيتصل ترانزستور بطريقة الباعث ال -1

 احسب :    E= (0.02) I BIو شدة تيار القاعدة   
 BIشدة تيار القاعدة  -أ

    cIشدة تيار المجمع  --ب
 معامل التكبير.  -ج

 معامل التناسب ) كسب التيار ( -د
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 mA (22)وصلة ترانزستور تتصل بطريقة الباعث المشتركة في دائرة كهربائية حيث شدة تيار الباعث   -2
 احسب : mA (2)وشدة تيار القاعدة 

 شدة تيار المجمع . -أ

 التكبير في التيار -ب

 معامل التكبير -ج 
 كسب التيار  -د

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
 ...............................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

.................................................................................. 

-)   Aوي  متصلة بطريقة الباعث المشترك  وكانت شدة تيار المجمع تسا   NPNترانزستور من النوع   3  

310 5x    ) =I   C        ،A   (6-10 0x  5   )  =IB                                     
 -احسب :    

 مقدار التيار في الباعث  -أ
 معامل التكبير في شدة التيار-ب

 كسب التيار-ج
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
.................................................................................. 
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 مشترك  فكان متصلة بطريقة الباعث ال  NPNترانزستور من النوع      -4
 10V    =CE V     CB V        تتراوح بينV (0,7   ،   )V (1,1       )   

 -(    احسب : 100ومقدار معامل التكبير  ) 
 مقدار التيار في المجمع والباعث في الحاالت التالية  -أ
 

IE 

 

Ic 

 

  (A m   )IB 

 

 

  0 

  2 

  4 

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 

 كسب التيار  .  -ب
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 يستخدم الرتانزستور كمكرب ،  فإذا كان معامل التكبري -5  200  ومقدار شدة تيار 
اجملمع      A88.0 : أحسب ما يلي . 
 . مقدار شدة تيار القاعدة -أ    

...............................................................................................................
......................................... 

 . مقدار شدة تيار الباعث -ب   
...............................................................................................................

......................................... 
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 :الفيزياء الذرية و الفيزياء النووية  –الوحدة الرابعة 
 الذرة و الكم -الفصل األول 

 :السؤال األول 
 :اكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية 

 )............( جسيمات ال شحنه لها و ال تتفاعل مع المواد و لها كتلة تقترب من الصفر . .1

 يمكن تقسيمه ألجزاء  نموذج للذرة اعتبر أن الذرة أصغر جزء من المادة ال .2

 )............(                                           أخرى و يحمل خواص المادة .   .3

 نموذج للذرة اعتبر أن الذرة مؤلفة من كتلة موجبه تحتوي على الكترونات .4

 ..()..........         تشبه بذور البطيخ  الموزعة باللب األحمر ) الكتلة الموجبة ( .  .5
 نموذج للذرة اعتبر أن الذرة تتكون من نواة صغيرة و كثيفة موجبة  -4
 )............(             الشحنة و محاطة بإلكترونات سالبه الشحنة تدور حول النواة . 

 موذج للذرة اعتبر أن اإللكترونات تدور حول النواة في مدارات كما .6

 )............(                                             تدور الكواكب حول الشمس.  
 )............(       اشعاع كهرومغناطيسي ويعتبر جزء من الطيف الكهرومغناطيسي -5
 )............(                    العلم الذي يهتم بدراسة العالقة بين االشعاع والمادة .-6
 )............(                     لمادة .جهاز يستخدم لدراسة العالقة بين االشعاع وا-7
 الطاقة التي تحملها الموجات الكهرومغناطيسية مثل موجات الضوء، الحرارة-8

 )............(                                 السينية، وأشعة جاما   ، الالسلكي، األشعة

 ض و هينبضات متتابعة و متصلة من الطاقة منفصلة عن بعضها البع- 9
 )............(                       أصغر مقدار يمكن  أن يوجد منفصال من الطاقة .  

 )............(                  أصغر مقدار من الطاقة يمكن أن يوجد منفصاًل .   -10
 )............(                       .  ( ƒ )وتردده   (E)النسبة بين طاقة الفوتون -11
 نتيجة سقوط ضوء له , من فلزات معينة  اإللكتروناتانبعاث -12

 )............(                                                           . تردد مناسب 
 االلكترونات المنبعثة من سطح فلز معين عند سقوط ضوء له تردد-13

 )............(                                                               . مناسب  
 

 عند سقوط ضوء تنبعث منه االلكترونات  لوح معدني حساس للضوء-14
 )............(                                                           . له تردد مناسب   
 )............(             أقل مقدار للطاقة الالزمة لتحرير اإللكترون من سطح فلز.  -15
 أكبر فرق جهد بين السطح الباعث و المجمع يؤدي الى ايقاف اإللكترونات -16
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                                                               )............(                                                       المتحررة من الباعث  
 : السؤال الثاني

                                                                                       ( امام العبارة غير الصحيحة لكل مما يلي:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع بين القوسين عالمة )
أخرى ويحمل خواص  أن الذرة أصغر جزء من المادة ال يمكن تقسيمه إلى أجزاء دالتون  اعتبر)   (  .1

 .المادة

الظاهرة الكهروضوئية هي ظاهرة انبعاث االلكترونات من سطح فلز عند سقوط ضوء مناسب  )   ( .2
  عليه.

 افترض راذرفورد أن الشحنة الموجبة للذرة تتمركز في نواتها. )   ( .3

ضع النظرية )   ( بينت ظاهرة األطياف الخطية للذرة أن انبعاث االشعة لم يكن متصال مما أدى و  .4
 .الكالسيكية في موقف العاجز 

 )   ( يزداد عدد االلكترونات المنطلقة من كاثود الخلية الكهروضوئية بزيادة تردد األشعة الساقطة عليه. .5

 وطرديا مع طول موجته . مع تردده عكسيا)   ( طاقة الفوتون تتناسب  .6

 ليهاالساقط ع الضوء على تردد ال تتوقف ث من السطح البعاالمنبعثة  لإللكترونات)   ( الطاقة الحركية  .7
. 

متصاص االلكترونات للطاقة مهما كان تردد االضوء الساقط على الفلز يزيد من معدل  شدة )   ( زيادة .8
  . الضوء

)   ( يستطيع ضوء أحمر ساطع أن يحرر الكترونات من سطح معدن في حين ضوء أزرق خافت ال  .9
 .س الفلزلكترونات من نفاال  يستطيع ان يحرر

اعتمادا على تفسير اينشتاين فان الفوتون الواحد يعطي طاقته الكامله التي تتناسب مع تردده الى  )   ( .10
 الكترون واحد ليخرج من الفلز .

تعتبر من الخواص المميزة  (𝝀𝟎)وطول موجة تردد العتبة   (𝒇𝟎)وتردد العتبة  (∅)دالة الشغل)   (  .11
 للفلز . 

 . الضوء الساقط عليه انقاص ترددلفلز ما يزيد ب (V)المطلقة لجهد القطع  )   ( القيمة .12

 صغرأيجب ان يكون تردد الضوء الساقط و تتحرر االلكترونات الكهروضوئي  تحقق التأثيري)   ( حتى  .13
 للفلز.تردد العتبة 

يتحرر تردد العتبة فإنه سوف من أكبر على السطح الباعث )   ( إذا كان تردد الضوء الساقط  .14
 .االلكترونات مهما كانت شدة اإلضاءة ضعيفة 

نصف قطر المدار الثالث لإللكترون في ذرة الهيدروجين يساوي ثالثة أمثال نصف قطر المدار )   (  .15
 األول.

تزداد الطاقة الكلية لإللكترون ذرة الهيدروجين بزيادة رتبة المدار وأكبر قيمة ممكنة لها تساوي )   (  .16
  صفرا.
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دما ينتقل اإللكترون مستوى طاقة أدنى إلى مستوى طاقة أعلى يلزم أن تكتسب الذرة قدرا من عن)   (  .17
  الطاقة مساويا الفرق بين طاقتي المداريين.

يختلف عدد الفوتونات المنبعثة من الذرة المثارة باختالف عدد قفزات اإللكترون للوصول إلى مستوى )   (  .18
 االستقرار.

 ف لسطح بعاث معين بزيادة شدة الضوء الساقط عليه .)   ( يزداد جهد االيقا .19

 بحسب نموذج راذرفورد فإن الذرة تطلق طيفا مستمرًا.)   (  .20

 حسب نموذج بور يطلق اإللكترون أشعة كهرومغناطيسية أثناء دورانه في مداره. )   ( .21

 جهد اإليقاف في خلية كهروضوئية يتوقف على تردد الضوء الساقط.)   ( .22

وط ضوء على سطح معدن تنبعث اإللكترونات عندما يكون طول موجة الضوء أقل من طول عند سق)   (  .23
  موجي معين.

  مميزة لنوع مادة الفلز البعاث. دالة الشغل  )   ( .24

  تردد العتبة وطول موجة العتبة مميزان لنوع مادة الفلز البعاث.  )   ( .25
ان تردد الضوء الساقط مساويًا لتردد عتبة الفلز.)   (ال تتحرر اإللكترونات من سطح الفلز البعاث إذا ك .26

  

الطاقة اإلشعاعية الساقطة على سطح ما ) من ضوء أحادي اللون ( تتناسب طرديًا مع عدد  )   ( .27
 الفوتونات.

 يساوي عدديًا جهد القطع للفلز البعاث.            جاور ميل الخط البياني الم )   ( .28

على كاثود خلية كهر وضوئية ولم تنبعث إذا سقط ضوء أحادي اللون  )   ( .29
شدة  الضوء صغيرة ) غير مناسبة ( ويمكن أن  أن منها إلكترونات دل ذلك على

 تنبعث اإللكترونات عند زيادة شدة الضوء.
 رتعلى سطح فلز معين فحر (  ƒترددها )حزمة ضوئية ت )   ( سقط .30

≤) إذا سقطت نفس الحزمة على فلز آخر, ف إلكترونات ƒ°ƒ )  تحرر منه نفس العدد من اإللكترونات سفإنها. 

نصف قطر المدار الثالث لإللكترون في ذرة الهيدروجين يساوي ثالثة أمثال نصف قطر المدار األول  )   ( .31
. 

شدة زادت إذا كان تردد الضوء الساقط أصغر من تردد العتبة فإنه لن تتحرر االلكترونات مهما )   (   .32
 . اإلضاءة

ادت شدة الضوء الساقط على سطح فلز بعاث لمثلي ما كانت عليه فإن السرعة العظمى ألسرع )   ( إذا ز  .33
 اإللكترونات الضوئية المنبعثة تزداد لمثلي ما كانت عليه 

)   ( طاقة الحركة لإللكترونات الضوئية المنبعثة من سطح معدني تزداد كلما قل الطول الموجي للضوء  .34
 الساقط على السطح 

 ة الشغل وتردد العتبة وطول موجة العتبة كميات مميزة لنوع مادة الفلز البعاث )   ( دال .35

K(j) 

ƒ(Hz) 

ƒ°(Hz) 
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 )   ( لزيادة سرعة اإللكترونات الضوئية التي تتحرر من سطح معين يجب زيادة شدة الضوء الساقط عليه .36

 )   ( يتناسب نصف قطر مدار اإللكترون في ذرة الهيدروجين تناسبًا طرديًا مع رتبة المدار. .37

.𝟖)( إذا كان نصف قطر أحد المدارات المتاحة إللكترون ذرة الهيدروجين)    .38 𝟒𝟔𝟒 × 𝟏𝟎−𝟏𝟎)𝒎   فان
 .  ( 4 )تساوى  ( 𝒓𝒏 )رتبة هذا  المدار 

 12rساوي  ي)   ( نصف قطر المدار الثاني لإللكترون في ذرة الهيدروجين  .39

( فإن نصف قطر المدار الثالث  1rيدروجين ) )   ( إذا كان نصف قطر المدار األول إللكترون ذرة اله .40
 𝟑𝒓𝟏ساوي ي

  )   (عندما ينتقل اإللكترون إلى مستوى طاقة أعلى فإنه يفقد كمية محددة من الطاقة. .41
 

 السؤال الثالث :
 : لتصبح صحيحة علمياا هناسبيأكمل العبارات التالية بما 

الذري لـ نموذج حسب ال روناتعتبر الذرة مكونة من كتلة موجبة تحتوي على االلكتت .1
..................... 

 لمع مهد لظهور.............. مما النظرية الكالسيكية في الفيزياء موقف العاجز في تفسير وقفت  .2
 االطياف .

 و.......................   (E)النسبة بين طاقة الفوتون  يساوي   (h)ثابت بالنك مقدار  .3
 ًا مع .....................طاقة الفوتون تتناسب طردي .4
 طاقة ................. هي أصغر مقدار من الطاقة يمكن أن يوجد مستقال. .5
ال تنبعث وال تمتص بشكل سيل مستمر ومتصل وإنما تكون على صورة وحدات الطاقة اإلشعاعية  .6
(Units أو نبضات متتابعة ومنفصلة عن بعضها بعضا تسمى ) أو  ...........كل منها......... 
.𝟐)فوتون تردده  .7 𝟔 × 𝟏𝟎𝟏𝟓)𝑯𝒛  ................................. فإن طاقته بوحدة الجول تساوي 
𝑬𝟏 مستوى الطاقة سقط الكترون من .8 = (−𝟐. 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗)𝑱   الى𝑬𝟐 = (−𝟒. 𝟔 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗)𝑱 , 

 ..... فوتون تردده .............من هذه الذرة  فإنه سينبعث 
𝑬𝟏كمية الطاقة التي يجب ان يمتصها الكترون لينتقل من مستوى الطاقة  .9 = (−𝟏𝟑. 𝟔)𝒆𝒗  الى

𝑬𝟐مستوى طاقة  = (−𝟑. 𝟒)𝒆𝒗  ................... تساوي بوحدة الجول 
 الساقط .................. الضوء بتغير المنبعثة ال تتأثر  لإللكتروناتالطاقة الحركية  .10
أن زيادة ............... الضوء الساقط على الفلز يزيد من معدل فالفيزياء الكالسيكية دا على اعتما .11

 .اللكترونات للطاقة مهما كان تردد الضوء امتصاص ا
 لفلز ما يزيد بزيادة .............. الضوء الساقط عليه (V)القيمة المطلقة لجهد القطع  .12
ابه  طاقة حركية يجب أن تكون طاقة الفوتون الســــــــاقط لتحرير اإللكترون  من ســــــــطح فلز دون إكســــــــ .13

 ..........دالة الشغل .
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 تتناسب طاقة الفوتون عكسيا مع ..................... .14
 الطاقة اإلشعاعية تشع وتمتص بشكل مضاعفات عددية صحيحة لـ ................. .15
طح فلز معين بإنقاص .............. الضــوئية المنبعثة من ســ لإللكتروناتتزداد الطاقة الحركية العظمى  .16

 .الضوء الساقط عليه 
( فإن نصــــــــف قطر المدار الرابع  1rإذا كان نصــــــــف قطر المدار األول في ذرة الهيدروجين يســــــــاوي )  .17

  يساوي..........
قطر مدار اإللكترون في ذرة الهيدروجين وهي في حالة االســـتقرار يســـاوي.................. قطر المدار  .18
 ي.الثان
.𝟎إذا كان نصف قطر المدار األول في ذرة الهيدروجين يساوي )  .19 𝟓𝟐 × ( فإن نصف قطر المدار 𝟏𝟎𝟏𝟏

 الرابع يساوي..................
 r)3(فان نصف قطر المدار الثالث r)1(إذا كان نصف قطر المدار األول إللكترون ذرة الهيدروجين  .20

 ..............يساوي  r)1(بداللة
  المدار األول لذرة الهيدروجين يسمى ...................نصف قطر  .21
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 السؤال الرابع  :  
 المقابل ألنسب إجابة لتكمل بها كًل من العبارات التالية : مربع( في ال ضع عالمة ) 

اعتمادًا على تجربة ارنست رذرفورد لدراسة الذرة وذلك بتوجيه أشعة ألفا على صفيحة رقيقه من الذهب , فإن  .1
 يع المالحظات التالية صحيحة عدا واحدة و هي : جم
  .نفاذ معظم أشعة ألفا                .انحراف بعضًا من أشعة ألفا 
 ارتداد بعضا من أشعة ألفا              . امتصاص جسيمات الفا و انبعاث طيف خطي 
 هيئة : تفترض نظرية الكم لماكس بالنك أن الطاقة اإلشعاعية تنبعث أو تمتص عل .2
  سيل متصل من اإللكترونات   نبضات متتابعة من اإللكترونات 
  سيل متصل من الفوتونات  نبضات متتابعة من الفوتونات 
 ( مساويًا: Hzيكون تردده بوحدة الهرتز )  e.v ( 3 )الفوتون الذي طاقته  .3
 𝟐. 𝟐 × 𝟏𝟎−𝟑𝟒             𝟏. 𝟑𝟕𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟓 
 𝟎. 𝟕𝟐𝟕 × 𝟏𝟎𝟏𝟓             𝟎. 𝟒𝟓𝟒 × 𝟏𝟎𝟏𝟓 
𝟕)إذا كان تردد الضوء البنفسجي  .4 × 𝟏𝟎𝟏𝟖 ) Hz  مقدرة بالجول   فإن طاقة فوتون من األشعة البنفسجية (

 (  تساوي :
 𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟖             𝟒. 𝟔𝟐 × 𝟏𝟎−𝟏𝟓  
 𝟒. 𝟔𝟐 × 𝟏𝟎𝟏𝟕               𝟕 × 𝟏𝟎𝟏𝟖 
  :            e.v ( 2 )يكون للفوتون الذي طاقته   e.v ( 10 )بالمقارنة مع فوتون طاقته  .5
  تردد أكبر   سرعة أكبر    تردد أصغر       سرعة أصغر 
( إلى مســـــتوى طاقته  0.544-) e.Vإذا قفز إلكترون ذرة الهيدروجين من المســـــتوى الذي طاقته تســـــاوي  .6

 ( فإن تردد اإلشعاع المنبعث بوحدة الهرتز يساوي :  3.4-) e.Vتساوي 
 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟎𝟏𝟒                    𝟔. 𝟒 × 𝟏𝟎𝟏𝟒  
 𝟕. 𝟑 × 𝟏𝟎𝟏𝟒                        𝟖 × 𝟏𝟎𝟏𝟒 
ته بشـحنة سـالبة ومثب مشـحونةأشـعة فوق بنفسـجية على صـفيحه من الزنك سـقوط عند  .7

                    ئي كما بالشكل فإن انفراج ورقتي الكشاف :                                                                                      بقرص كشاف كهربا
 . ال يتغير                                                                                  . يزداد بالتدريج                             
 . يزداد ثم يقل      . يقل بالتدريج 
إذا قلت شدة الضوء الساقط على كاثود خلية كهروضوئية إلى الربع فإن الطاقة الحركية العظمى لإللكترونات  .8

 المنبعثة من الكاثود :
 تقل للنصف  تزداد أربع أضعاف  تقل للربع        ال تتغير 
 بة لسطح بعاث من اإللكترونات الضوئية يتوقف على : تردد العت .9

  نوع مادة السطح                شدة الضوء الساقط  
  تردد الضوء الساقط                 زمن سقوط الضوء 
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 عدد االلكترونات المنبعثة من سطح معين نتيجة لسقوط الضوء  : .10

  على تردد الضوء الساقط.     يتوقف   بزيادة طول موجة الضوء الساقط .يزداد 
  داد بزيادة سرعة الضوء الساقط . يز  .يتوقف على شدة الضوء الساقط 
 

 تزداد سرعة اإللكترونات الضوئية المنبعثة من سطح فلز معين : .11
 بزيادة شدة الضوء الساقط                . بزيادة طول موجة الضوء الساقط 
 . بإنقاص شدة الضوء الساقط             . بإنقاص طول موجة الضوء الساقط 
 زيادة تردد الضوء الساقط على سطح كاثود خلية كهر ضوئية عن تردد العتبة يؤدي إلى : .12
 . زيادة المعدل الزمني النبعاث اإللكترونات . نقص المعدل الزمني النبعاث اإللكترونات 

. زيادة الطاقة الحركية لإللكترونات المنبعثة قص الطاقة الحركية لإللكترونات المنبعثة ن 
 إذا أضيء سطح فلز بإشعاع كهرومغناطيسي مناسب ونتج عنه انبعاث إلكترونات من هذا السطح فإن : .13

 سرعة اإللكترونات الضوئية تزداد بزيادة شدة اإلشعاع الساقط 
 الساقط المعدل الزمني النبعاث اإللكترونات الضوئية يزداد بزيادة تردد اإلشعاع 
 المعدل الزمني النبعاث اإللكترونات الضوئية يزداد بزيادة شدة اإلشعاع الساقط 
 طاقة الحركة تكون متساوية لجميع اإللكترونات الضوئية المنبعثة من السطح 
 يتوقف تردد العتبة لفلز على : .14

 تردد الضوء الساقط عليه   شدة الضوء الساقط عليه 
 ط عليهطول موجة الضوء الساق  نوع مادة الفلز 

عندما يســــقط ضــــوء وحيد اللون على ســــطح فلز تنبعث منه إلكترونات ضــــوئية وهذه اإللكترونات تكون  .15
 مختلقة في :

 السرعة فقط                     كمية الحركة فقط  
 طاقة الحركة فقط                    جميع ما سبق 
 نات الضوئية يعتمد على :دالة الشغل لسطح فلز بعاث لإللكترو  .16

   . تردد األشعة الساقطة       . الطول الموجي لألشعة الساقطة 
  طاقة األشعة الساقطة        نوع مادة السطح 

 فإن تردد العتبة للفلز تساوي بوحدة الهرتز : ev ( 4 )سطح دالة الشغل له تساوي  .17
 6.06 × 𝟏𝟎−𝟑𝟒          𝟏. 𝟔𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑𝟒  
 𝟗. 𝟔𝟗 × 𝟏𝟎𝟏𝟒             𝟏. 𝟎𝟑 × 𝟏𝟎−𝟏𝟓 

 أكبر قيمه للطاقة الحركية لإللكترونات الضوئية المتحررة من السطح الباعث تتناسب : .18
 . طرديًا مع القيمة المطلقة لجهد القطع . عكسيًا مع القيمة المطلقة لجهد القطع 

 . طرديًا مع شدة الضوء الساقط     كسيًا مع شدة الضوء الساقط .ع 
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 يعتبر جهد القطع في التأثير الكهروضوئي مقياسًا : .19
 . للمعدل الزمني النبعاث اإللكترونات الضوئية 
  لشدة الضوء الساقط على سطح الكاثود 
 . لطاقة حركة أسرع اإللكترونات الضوئية   
  لشدة تيار التشبع في دائرة الخلية الكهر ضوئية 
( وكانت طاقة الفوتون  ودالة الشغل لهذا الفلز )  ( E )ت طاقة الفوتون الساقط على سطح فلز إذا كان .20

 كافية فقط لتحرير اإللكترون من سطح الفلز فإن :
  = E          E                E           E 
ت ولكي تنبعث من هذا على ســــطح فلز فلم تنبعث منه إلكترونا  ( T )ســــقط ضــــوء أحادي اللون شــــدته .21

 السطح  إلكترونات يجب زيادة :
 . شدة نفس الضوء الساقط بشكل كاف  تردد الضوء الساقط بقدر كاف 
 . طول موجة الضوء الساقط بقدر كاف         مدة سقوط الضوء الساقط لمدة كافية 
.j(𝟒فوتون طاقته  .22 𝟒 × .j(𝟑يســقط على ســطح فلز دالة شــغله  (𝟏𝟎−𝟏𝟗 𝟑 × وبالتالي فإنه   (𝟏𝟎−𝟏𝟗

: 
  ال تنبعث من سطح هذا الفلز إلكترونات.    
   ينبعث إلكترون بطاقة حركيةj(𝟕. 𝟕 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗) 
  ينبعث إلكترون بطاقة حركةj(𝟏. 𝟏 × 𝟏𝟎−𝟏𝟗)  
  0.75ينبعث إلكترون بطاقة حركية J  
 

فإن طاقة حركة    e.v ( 3 )لى سطح فلز دالة الشغل له ع  e.v ( 5 )إذا سقطت فوتونات طاقة كل منها  .23
 تساوي :   ( e.v )اإللكترونات الضوئية المتحررة بـ 

 2   3   5   8   
 

على ســطح فلز بعاث لإللكترونات فانبعثت منه إلكترونات ، فإذا   ( T )ســقط ضــوء أحادي اللون شــدته  .24
 فإن :  ( 2T )ى زيدت  شدة نفس الضوء األحادي اللون الساقط إل

   .طاقة حركة اإللكترونات المنبعثة تزداد إلى مثليها  

 .معدل انبعاث اإللكترونات يزداد إلى مثليه 
  .طاقة حركة اإللكترونات المنبعثة تقل إلى النصف 
   .معدل انبعاث اإللكترونات ال يتغيــر 
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 ومن الجدول نجد أن تردد العتبة :  ( e.v )يوضح الجدول قيمة دالة الشغل لبعض الفلزات بوحدة  .25
 بالتين نيكل نحاس ألومنيوم الفلـــز
 4.2 4.4  5.03 6.3 ( e.v )دالة الشغل 

   لأللومنيوم       تردد العتبة للنحاس   للنحاس   تردد العتبة للبالتين 
   للنحاس  تردد العتبة للنيكل   للنيكل  تردد العتبة للبالتين 
( فانبعثت منه إلكترونات ، وعندما سقط نفس الضوء األحادي  xأجادي اللون على سطح فلز ) سقط ضوء  .26

 ( لم تنبعث منه إلكترونات وهذا يدل على أن : yاللون على سطح فلز ) 

  ( تردد الضوء الساقط أكبر من تردد العتبة للفلزx  ( وأقل من تردد العتبة للفلز )y  ) 
 تردد الضوء الساقط أكب ( ر من تردد العتبة للفلزx  ( وأكبر من تردد العتبة للفلز )y ) 
  ( تردد الضوء الساقط أقل من تردد العتبة للفلزx  ( وأقل من تردد العتبة للفلز )y  ) 
  ( تردد الضوء الساقط أقل من تردد العتبة للفلزx  ( وأكبر من تردد العتبة للفلز)y ) 
وحررت منه إلكترونات الطاقة الحركية   e.v ( 4 )ســـطح فلز دالة شـــغله إذا ســـقطت فوتونات ضـــوئية على  .27

 فإن طاقة كل فوتون تساوي :  e.v ( 3 )العظمى  لكل منهما 
 7 e.v   1.33 e.v   1 e.v       0.75 e.v  
إذا أســـقطت حزمة ضـــوئية خضـــراء على ســـطح فلز ولم تتحرر منه إلكترونات ، فإن الحزمة الضـــوئية التي  .28
 تمل أن تحرر  اإللكترونات من نفس السطح هي :يح

 صفراء  زرقاء               برتقالية                     حمراء 
.𝟑 إذا كان أقصــى طول موجي يمكنه تحرير إلكترونات ضــوئية من ســطح فلز يســاوي  .29 𝟕𝟓 × 𝟏𝟎−𝟕 ) m  )

 يساوي :(  Hzبوحدة الهرتز )السطح  فإن تردد العتبة لهذا

 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟏𝟎−𝟏𝟓                 𝟖 × 𝟏𝟎−𝟏𝟒  
 𝟐. 𝟏𝟐𝟓 × 𝟏𝟎𝟐                  𝟖 × 𝟏𝟎𝟏𝟒 
( فولت فإن أعلى تردد  510 إذا كان فرق الجهد المطبق بين طرفي الســــــطح الباعث و المجمع مســــــاويًا )  .30

 للفوتونات الناتجة بوحدة الهرتز يساوي : 

 𝟒. 𝟏𝟑 × 𝟏𝟎−𝟐𝟎                  𝟏𝟔 × 𝟏𝟎𝟐  
 𝟔𝟔 × 𝟏𝟎𝟏𝟒                  𝟐, 𝟐𝟒 × 𝟏𝟎𝟏𝟗 
 

 إذا انبعثت الكترونات ضوئية في خلية كهروضوئية بطاقه حركيه مقدارها  .31

  j(𝟔. 𝟒 ×                                                                                                      ( , فإن الجهد الالزم إليقاف هذه االلكترونات بوحدة الفولت يساوي : 𝟏𝟎−𝟏𝟗

 -4   -2    2   4 
 

 ( فإن نصف قطره في المدار الثالث يساوي :  rذا كان نصف قطر المدار األول إللكترون ذرة الهيدروجين )  .32

 r/9    r/3    3r   9r  
 :   لخامسالسؤال ا
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 علل ما يلي تعلياًل علميًا صحيحًا:      -أواًل 
 طاقة الحركة العظمى لإللكترونات المنبعثة يعتمد على تردد الضوء وليس شدته.-1

...............................................................................................................
...........................................................................  

 تزداد الطاقة الحركية العظمي لإللكترونات الضوئية بزيادة تردد الضوء الساقط عليه. -2
...............................................................................................................

...........................................................................  
 إذا سقط ضوء بتردد أقل من تردد العتبة ال يمتلك الطاقة لنزع اإللكترون من موقعه.-3

...............................................................................................................
........................................................................... 

( على سطح بعاث لإللكترونات ، فلم تنبعث منه  ( وتردده )  Tسقط ضوء أحادي اللون شدته )  -ثانياً 
 إلكترونات , و المطلوب :

د زيادة شدة الضوء األحادي اللون نفسه الساقط هل يمكن أن تنبعث من هذا السطح إلكترونات عن -أ
 تدريجيًا ؟

...............................................................................................................
...........................................................................  

 عث من هذا السطح إلكترونات عند زيادة تردد الضوء الساقط تدريجيًا ؟هل يمكن أن تنب
.............................................................................................  

 :  السادس سؤال ال

 اذكر فروض نظرية الكم.      -أوالً 
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
 :   اذكر العوامل التي يتوقف عليها -ًا ثاني

 دالة الشغل . -أ
...............................................................................................................  

 تردد العتبة .--ب 
............................................................................................. 

.................................................................................. ........... 
 . جهد االيقاف -ج

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 :  السابع السؤال 

 :   ما المقصود بكل من
 ظاهرة التأثير الكهروضوئي . -أ

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 جهد اإليقاف . -ب

............................................................................................. 
.............................................................................................   

 هرتز  x 10 145.3 تردد العتبة  لفلز ما =  -ج 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 :  الثامنالسؤال 

 : ماذا يحدث في كٍل من الحاالت التالية بين 

دل الموضح بالشكل عند استبدال الضوء األحمر المسلط علي لوح الخارصين المتعا -1
 باألشعة فوق البنفسجية.

............................................................................. 
...............................................................................................................

........................................................... 
 
 

 : حل المسائل التالية السؤال التاسع :  
J ( 19104.4فوتون طاقته  .1 )  :احسب . 

 .  تردد الفوتون  -أ
............................................................................................. 

.............................................................................................    
 .  الطول الموجي -ب

............................................................................................. 
...................................................................... .......................                  
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كما بالشكل  ( n = 4 ) إذا وضعت ذرة الهيدروجين في ظروف جعلت إلكترونها في المدار الرابع .2
، ثم فقد هذا اإللكترون طاقته عن طريق اإلشعاع عند جاورالم

 عودته إلى مستوى االستقرار . المطلوب احسب :
 مكن للذرة ان تشعها. أقل و أكبر عدد من الفوتونات ي -أ

...................................................... 
 علل اجابتك .

.............................................................................................  
 ة . يحتمل أن تشعه الذرة المثار ’أكبر طول موجي للفوتون الذي -ب

............................................................................................. 

............................................................................................. 
 يحتمل أن تشعه الذرة المثارة . ’للفوتون الذي  تردد أكبر-ج

............................................................................................. 
  e.vحساس للضوء دالة شغلة يبين الجدول التالي األطوال الموجية للضوء الساقط على سطح لوح معدني-3
(2.2.) 

 بنفسجي أزرق  أخضر أصفر أحمر لون الطيف

 6500 5800 5648 4500 4000 (oAالطول الموجي )

 و المطلوب :
 .أو تحررت منه االلكترونات الضوئية  ى اللوح انبعثتالتي إذا سقطت عل األطوال الموجيةأذكر  -أ

.......................................... ................................................. 
                   . سقط عليها الضوء البنفسجي المنبعثة من اللوح إذا تإليقاف اإللكتروناالالزم  جهد القطعاحسب  ب 

أضيء سطح -4 ...........................................................................................
m ( 7104.4فلز البوتاسيوم بإشعاع طوله الموجي يساوي  )  فانبعث منه إلكترونات طاقة الحركة ألسرعها ,

.j(𝟏 تساوي  𝟑 ×  احسب : (𝟏𝟎−𝟏𝟗
  طاقة الفوتون. -أ

...............................................................................................................
............................................................... 

 دالة الشغل. -ب
........................................................................................... 

....................................................................................... 
 

n = 3 

n =1 

n =2 

n = 4 
E4 = - 0.85 e.v 

E3 = - 1.5  e.v 

E2 = - 3.4 e.v 

E1 = - 13.6 e.v 

 اإللكترون
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m(𝟐 سقط شعاع ضوئي طوله الموجي  .3 ×  (4.2)على سطح فلز وكانت دالة الشغل للفلز (𝟏𝟎−𝟕
e.v      : احسب 

  طاقة الحركة ألسرع اإللكترونات الضوئية المنبعثة. -أ
.............................................................................................     

 . جهد اإليقاف-ب    
...........................................................................................    

 تردد العتبة  -ج
...........................................................................................           

.j(𝟑أن أقل قدر من الطاقة اإلشعاعية يلزم لتحرير اإللكترون من سطح معدن هو  إذا علمت .4 𝟔 ×

m(𝟑، وأن هذا السطح أضئ بواسطة ضوء أحادي اللون طول موجته  (𝟏𝟎−𝟏𝟗 ×  ، احسب ما يلي : (𝟏𝟎−𝟕
 تردد العتبة. -أ

.............................................................................................  

........................................................................................... 
  طاقة حركة اإللكترون المنبعث.-ب 

........................................................................................... 
........................................................................................... 

  جهد اإليقاف.-ج

............................................................................................. 
........................................................................................... 

.m (𝟓إذا كان نصف قطر المدار األول في ذرة الهيدروجين  .5 𝟐𝟗 ×  ( ، احسب ما يلي :𝟏𝟎−𝟏𝟏
 
 .   نصف قطر المدار الثاني1

...........................................................................................  

...........................................................................................  
 
 . كمية الحركة الزاوية لإللكترون في المدار الثاني2

...........................................................................................  

...........................................................................................  
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 الفيزياء الذرية والفيزياء النووية الوحدة الرابعة :                                           
 الفصل الثاني: نواة الذرة والنشاط االشعاعي                                                

 (   نواة الذرة  1 – 2الدرس  ) 

 السؤال األول :   
   أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :    

 ).......................( مجموع كتل عدد البروتونات وعدد النيوترونات.-1
 لعدد الكتلي ).......................( أنوية أو ذرات لها العدد الذري نفسه وتختلف في ا-2
3- ).......................(

12

12من كتلة ذرة الكربون  1

6c. 
 ).......................( طاقة الجسيم المكافئة لكتلته .-4
  ).......................( الطاقة الكلية الالزمة لكسر النواة وفصل نيوكليوناتها فصال -5

 غير اتنيوكليونمقدار الطاقة المحررة من تجمع  أو تامًا.                             
 مترابطة مع بعضها البعض لتكوين النواة                          

 السؤال الثاني : 
 أكمل العبارات العلمية التالية :          

 مصدر الطاقة النووية هو ....................... -1
 طلق على البروتونات والنيوترونات في النواة تسمية .............ي -2
 يؤثر العدد الذري في تحديد الخواص ...........................-3
 مصدر طاقة الربط النووية هو تحول جزء من كتلة ............... الى طاقة .-4
 ...تختلف نظائر العنصر الواحد في عدد ...................... -5

 السؤال الثالث :
 ( في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية   ضع عالمة  )  

 تقترب أنوية العناصر الخفيفة من وضع االستقرار   :  -1
                              بزيادة عددها الكتلي  بانقاص عددها الكتلي 
      عددها الذري          بانقاص         بانقاص متوسط طاقة الربط النووية لها 

 تتناسب طاقة الربط النووية للنواة مع : -2
                                             كتلة النواة   النقص في كتلة النواة 
                                   عدد بروتونات النواة  عدد نيوترونات النواة 
 العنصر الواحد تختلف في : نظائر -3

         العدد الذري           العدد الكتلي عدد البروتونات      عدد االلكترونات 
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 تنتج طاقة الربط النووية عن : -4
    . القوة الكهرو ستاتيكية بين البروتونات والنيوترونات في النواة 
    . نقص في كتلة النواة عن مجموع كتل مكوناتها 
    . نقص في مجموع كتل مكونات النواة عن كتلة النواة 
    . نقص عدد مكونات النواة عن كتلة النواة 
Xالذرتان  -5

22

 متساويان في  y721و 8
       ي العدد الذر              العدد الكتلي     عدد البروتونات عدد االلكترونات 
 للنواة يساوي عدد  Aدد الكتلة ع -6
                      االلكترونات التى تحتويها ذراتها  البروتونات التى تحويها نواتها 
                       النيوترونات التى تحويها نواتها النيكلونات التى تحويها نواتها 

 السؤال الرابع : 
( أمام العبارة غير الصحيحة علميًا  Xارة الصحيحة علميًا ، وعالمة ) ( أمام العب ضع بين القوسين عالمة ) 

   في كل مما يلي :
 ).........( النيوترونات ال شحنة لها . -1
 قصيرة المدى . ت).........( القوى النووية بين النيوكليونا -2
 ).........( يزيد وجود النيوترونات في النواة قوى التجاذب النووية . -3
 ).........( عدد البروتونات مساو تقريبا لعدد البروتونات في أنوية العناصر الخفيفة . -4
 ).........( في االنوية الثقيلة تقل قوة التنافر بزيادة عدد البروتونات . -5
 ).........( يعتمد استقرار النواة على مقدار طاقة الربط النووية لكل نيوكلون  -6
 استقرارا هي نواة النيكل  نويةاأل ).........( أقل  -7

 علل لما يلي تعليال علميا دقيقا      السؤال الخامس
 تكون بعض نظائر أنوية ذرات العناصر الكيميائية أكثر وفرة في الطبيعة . -1

............................................................................................. 
 تنحرف عن منحنى االستقرار .  82يزيد عددها الذري عن  التي نويةاأل  -2

............................................................................................. 
 المكونة لها وهي منفردة  اتالنيوكليونكتلة نواة الذرة أقل من مجموع كتل  -3

............................................................................................. 
 األنوية ذات عدد كتلى متوسط تكون أكثر استقرارا -4

............................................................................................. 
 
 



  الثانية دراسيةالالفترة  بنك الصف الثاني عشر - اللجنة الفنية المشتركة للفيزياء - للعلوم التوجيه الفني    

62 

 

 حل المسائل التالية :السؤال السادس 
 المر اعتبر حيثما لزم ا

 1.0087a.m.uوكتلة النيوترون                           a.m.u 1.0073كتلة البروتون 
 m.e.v 931وحدة الكتل الذرية                           C19-1.6x10شحنة االلكترون 

C12احسب متوسط طاقة الربط النووية لنواة ذرة الكربون     -1 

6     
  a.m.u 12.0038مًا بأن كتلة الكربون = عل 

...............................................................................................................
........................................................................... 

 
 
 

Th230النووية للنواة إذا علمت أن متوسط طاقة الربط -2

احسب كتلة هذه     a.m.u ( 7.59 )يساوي  90
 النواة مقدرة بوحدة الكتل الذرية.

...............................................................................................................
........................................................................... 

 
 
 
 أحسب  m 15-1.2x10ومقدار نصف قطره يساوي  Kg27-1.66x10مقدار كتلة النيو كليون الواحد يساوي  -3
27كتلة نواة االلمنيوم  -1

13Al 
 مقدار نصف قطر النواة  -2
 كثافة النواة  -3

...............................................................................................................
...........................................................................  
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 الفيزياء الذرية والفيزياء النوويةالوحدة الرابعة :  
 ل الثاني: نواة الذرة والنشاط االشعاعيالفص                                                

 (   االنحالل االشعاعي   2 – 2الدرس  ) 

 السؤال األول :   
   أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :    

خارجي ألنوية غير مستقرة  ).......................( عملية اضمحالل تلقائي مستمر من دون أي مؤثر-1
 لتصبح أكثر استقرارا .

 ).......................( النشاط االشعاعي لنواة محضرة اصطناعيا .-2
 ).......................( النشاط االشعاعي لنواة مشعة موجودة طبيعيًا.-3
 يعي نتيجة عدم استقرار النواة ).......................( حدوث التحول النووي دون تدخل خارجي وبشكل طب -4
 ).......................( نتيجة قذف أنوية عناصر بجسيمات نووية الى تحولها الى عناصر ونظائر جديدة-5
 ).......................( الزمن الالزم لتنحل نصف أنوية ذرات العنصر المشع .-6

 السؤال الثاني : 
 تالية :أكمل العبارات العلمية ال          

انبعاث جسيمات  -1  وجسيمات ،  وأشعة ، .......  بصورة تلقائية من نواة العنصر المشع يسمى 
 انطالق جسيم ألفا أو جسيم بيتا من نواة عنصر مشع ما  يؤدي إلي تحولها إلى نواة  .......  أكثر    -2
إذا فقدت نواة مشعة جسيمًا واحدًا من جسيمات   -3  ........  فإن عددها الذري   ....... وعددها الكتلي 
إذا فقدت نواة مشعة جسيمًا واحدًا من جسيمات -4  ........  فإن عددها الذري   .......، وعددها الكتلي 
مشعة أشعة إذا فقدت نواة   -5 .......  فإن عددها الذري   .......، وعددها الكتلي 
 في الشكل المقابل  عينة مشعة ومجال كهربائي فإن :   -6

                                                                                +a     b    
c                                                                               

                                                                                                                                                        
اإلشعاع  aاع يمثل   .......، واإلشع b يمثل   ....... واإلشعاع c.......   يمثل 

Th234عند تحول  نواة ذرة الثوريوم  -7

Pa234إلى نواة ذرة البروتاكتينيوم  90

 ينبعث منها  ....... 91
U238عند تحول نواة ذرة اليورانيوم -8

Th234إلى نواة ذرة الثوريوم  92

 ينبعث منها   ........ 90
Th234تتحول نواة  الثوريوم -9

U238إلى نواة اليورانيوم  90

 بإطالق   ........ . 92
 

 الية :  في أثناء انحالل نواة ذرة يورانيوم إلى بلوتونيوم وفقًا للمعادلة الت -10
0عدد من جسيمات ألفا +             

12 e  +215

84 Po  235

92U               
 يكون عدد جسيمات ألفا المنبعثة منها يساوي   .......       
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Th234يتا من نواة العنصر  عند انطالق جسيم ألفا ثم جسيمين ب -11

فإن نواته تتحول إلى نواة  عددها الذري  90
 يساوي   .......وعددها الكتلي يساوي   .......

 
 السؤال الثالث :
 ( في المربع الواقع أمام أنسب إجابة لكل من العبارات التالية    ضع عالمة ) 

x242نواة عنصر مشع يرمز لها بالرمز  - 1   

 انحلت مطلقة جسيم ألفا ، فتكون النواة الناتجة هي : 92
        y234

90                                     y242

90                                              
       y238

94                              y235

91      
إذا فقدت نواة مشعة جسيمًا واحدًا من جسيمات -2 : فإن عددها الذري 

        يقل بمقدار 2  وعددها الكتلي يقل بمقدار ، 4                       
       دار يقل بمق 2  وعددها الكتلي يزداد بمقدار ، 4  
        يزداد بمقدار 2  وعددها الكتلي يزداد بمقدار ، 4                       

         يزداد بمقدار 2 لي يقل بمقدار ، وعددها الكت 4     
                

عندما يفقد العنصر المشع   -3   x  أشعة  : فإن عدده الذري 
         يزيد بمقدار 1            يقل بمقدار 4  

        يقل بمقدار 2                                   ال يتغير                   
عنصر مشع عمر النصف له ساعتان فإذا بدأنا بعينة منه في لحظة ما ، فإن نسبة ما يتبقى منها مشعًا  -4

بعد مرور  8: ساعات هي 

     25.6
0

0
   5.12

0
0

        25
0

0
                50

0
0

 
مادة مشعة عمر نصفها  -5 3دقائق ، فإن مقدار ما يتبقى منها بعد 15  : دقيقة يساوي 

        16

1

               2

1

          8

1

   32

1

 
عنصر يرمز له بالرمز  -6 x35

 وهذا يدل على وجود :17
        17                      نيوكليونًا في نواته 
         35                      بروتونَافي نواته 
           18                                      نيوترونًا في نواته 

       52          نيوكليونًا في نواته 
 
 



  الثانية دراسيةالالفترة  بنك الصف الثاني عشر - اللجنة الفنية المشتركة للفيزياء - للعلوم التوجيه الفني    

65 

 

 السؤال الرابع  
 حل المسائل التالية 

 ( سنة فما هو عمر  12( عينة من عنصر مشع هو )  7/8الالزم لتحلل ) إذا علمت أن الزمن  -1     
 لهذا العنصر. النصف       

............................................................................................................... 
 ( سنه فما هو الزمن  1.25( من عنصر مشع عمر النصف له )  16)  gإذا تحللت عينة مقدارها  -2      

 ( مشع. 1)  gالذي يمضي ليبقى من العينة               
............................................................................................................... 

 g  (8  )( ثانية فإذا بدأنا بعينة مقدارها  30إذا علمت أن عمر النصف لعنصر السيزيوم يساوي )  -5      
 .مرور دقيقتين من بدء التحلل مشعة بعد فما الكتلة المتبقية        

           ................................................................................................... 
      ................................................................................................... 

 قارن حسب الجدول التالي                      
 

 وجه المقارنة
     
جسيمات لفا      

 
جسيمات بيتا  

 
أشعة  جاما      0

0 
    طبيعتها

    العدد الذري 
    العدد الكتلي

    الشحنة
 ربائيتأثرها بالمجالين الكه

 والمغناطيسي
   

    قدرتها  على التأبين
    مداها  في األوساط

    أثر  انطالقها  من النواة
    سبب انطالقها  من النواة

 

 التفاعل النووي االصطناعي                    التفاعل النووي الطبيعي           وجه المقارنة      
   التعريف
   أمثلة
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 الفيزياء الذرية والفيزياء النوويةالوحدة الرابعة :  
 الفصل الثاني: نواة الذرة والنشاط االشعاعي                                                
 االنشطار و االندماج النووي - 3-2الدرس  –الفصل الثاني 

 :السؤال األول 

 :سم أو المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل من العبارات التالية اكتب بين القوسين اال
 ) ............... (             التفاعالت التي تؤدي الى تغيير في أنوية العناصر.-1

لة بعد قذفها بجسيم ) نيوترون ( الى نواتين أو أكثر أخف كت مستقرةتفاعل نووي تنقسم فيه نواة ثقيله غير -2
 ) ............... ( را و مترافقه مع اطالق طاقه .و أكثر استقرا

ل انشطار جديد نيوترونات يمكنها احداث المزيد من التفاعل الذي يؤدي الى انشطار جديد , حيث ينتج عن ك-3
 ) ............... (                            االنشطارات

 محررة وجسيمات .صغيره لتكوين نواة أكبر و انطالق طاقه  أنويةاتحاد -4
) ............... ( 

 

 السؤال الثاني :
                                                                                       ( امام العبارة غير الصحيحة لكل مما يلي:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع بين القوسين عالمة )

هم عمليات التفاعل النووي عندما الحظ اختفاء أنويه ألفا عند مرورها خالل غاز لف درذرفور مهد )   ( -1
 األوكسجين.

تختفي أنوية ألفا عند مرورها خالل في غاز النتروجين و يتحول غاز النيتروجين الى اوكسجين و  )   (-2
 ينطلق بروتون .

م بجسيمات الفا و تحوله الى نظير العالمان كوري أول نواه اصناعيه عند قذف األلمنيو  اكتشف )   (-3
𝑷𝟏𝟓الفسفور المشع 

𝟑𝟎 . 

 . سريع تنشطر نواة اليورانيوم عند قذفها بنيوترون )   ( -4

يؤدي امتصاص نواة اليورانيوم لنيوترون بطيء الى  انشطارها لنواتين جديدتين وانطالق طاقة و  )   (-5
 نيوترون . 

𝒏𝟎تعبر المعادلة  )   (-6
𝟏 + 𝑼𝟗𝟐

𝟐𝟑𝟓 → 𝑩𝒂𝟓𝟔
𝟏𝟒𝟒 + 𝑲𝒓𝟑𝟔

𝟖𝟗 + 𝟑 𝒏𝟎
 بشكل صحيح عن تفاعل انشطار نووي .  𝟏

من  المنطلقةيعمل الماء الثقيل المستخدم في المفاعل النووي على التحكم بعدد النيوترونات  )   (-7
 .المتسلسلة النوويةاالنشطارات 

 عن التفاعل المتسلسل بتصادمها مع قضبان الكادميوم . الناتجةنات يتم ابطاء سرعة النيوترو )   ( -8

 كبيره جدا للتغلب على قوى التنافر الكهربائيه .  األنويةلحدوث االندماج يجب أن تكون سرعة  )   (-9

 لتوفير الطاقه الالزمه لبدء اندماج نووي بين أنويه الهيدروجين يتم تفجير قنبله انشطاريه . )   (-10

U235يتم شطر نواة اليورانيوم )  )   (-11

 ( باستخدام النيوترون السريع . 92

U235الوقود المستخدم في المفاعل النووي هو قضبان اليورانيوم)  )   (-12

92 . ) 
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عة يتم التحكم في سر يتم إبطاء النيوترونات السريعة في المفاعل النووي باستخدام الماء الثقيل و  )   (-13
 االنشطار باستخدام قضبان الكادميوم .

 تنتج القنبلة النووية من االندماج النووي وتنتج القنبلة الهيدروجينية من االنشطار النووي . )   (-14

مصدر الطاقة الناتجة من االندماج النووي أو االنشطار النووي هو حدوث نقص في كتل المواد  )   (-15
 المتفاعلة .

 من الصعب حدوث اندماج  نووي في المختبرات العلمية . )   (-16

 تتألأل النجوم في السماء نتيجة حدوث  انشطارات  نووية فيها . )   (-17
 السؤال الثالث :

 : لتصبح صحيحة علمياا هناسبيأكمل العبارات التالية بما 
 النووي . .........و ... ............تفاعالت  النوويةتشمل التفاعالت -1
 .............. أصغر و أكثر استقرار يسمى أنويةالى نواتين أو ثالث  مستقرةانقسام نواة غير -2
 اتحاد نواتين أو ثالث مشكلة نواة جديدة يسمى ...............-3

 أول من مهد لفهم عمليات التفاعل النووي هو العالم ......................-4   
 نواة صناعيه هما العالمان ................. أول من اكتشف-5   
 قذف نواة يورانيوم بنيوترون بطيء يؤدي الى .....................-6   
 تفاعالت االنشطار النووي تحقق قانون بقاء ..... و بقاء .... و حفظ ..........-7    
ظ .......... و الذي يعبر عنه رياضيا المتحررة من التفاعل النووي نستخدم قانون حف الطاقةلحساب مقدار -8

 ............ بالعالقة
 عن انشطار اليورانيوم في تفاعل متسلسل يجب .............. سرعتها . الناتجةلتدخل النيوترونات -9

 لكل نيوكلون ................ العدد الكتلي . النوويةتزداد طاقة الربط -10
   . الكهربائية................ للتغلب على قوى التنافر  األنويةسرعة لحدوث اندماج نووي يجب ان تكون -11
يتم شطر النواة -12 U235

 باستخدام ................92
 المادة التي تخفف من سرعة النيوترونات في المفاعل النووي هي ................-13
 في  ................ تستخدم  قضبان الكادميوم في المفاعل النووي -14

 تنتج القنبلة الهيدروجينية عن  ................  أنوية الهيدروجين .-15
 الطاقة الناتجة عن  االنشطار النووي أو االندماج النووي مصدرها................-16
 . و ذلك بسبب .....................دماج النووي  .............من شروط حدوث االن-17
 مصدر الطاقة الشمسية هو ................ -18
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 سؤال الرابع  :  لا
 المقابل ألنسب إجابة لتكمل بها كًل من العبارات التالية : مربع( في ال ضع عالمة ) 

U235 اليورانيوم تنشطر نواة-1

 عند قذفها بـ : 92

 . نيوترون سريع   . نيوترون بطئ 
 . بروتون سريع  روتون بطيء .ب 
 ، فإن العدد الكتلي للنواة الجديدة الناتجة :اندماج نووي لنواتين خفيفتين او ثالثه  تفاعلعندما يحدث -2

 المتفاعلة لألنويةن العدد الكتلي مقل أ .  
 المتفاعلة لألنويةالعدد الكتلي  يساوي مجموع .  
 المتفاعلة لألنويةن العدد الكتلي أكبر م.  
 بالكتلةوث نقص يقل لحد . 
 :  جميع االجراءات التاليه تعمل على ابطاء االنشطار النووي في المفاعل عدا واحدة-3
 انقاص عدد النيوترونات .   . زيادة عدد النترونات 
 زيادة سرعة النيوترونات .    ابطاء سرعة النترونات . 

 
 : لحدوث االندماج النووي يجب-4

  تفاعلة الم األنويةانقاص عدد .    المتفاعلةزيادة عدد األنوية . 
  المتفاعلة األنويةزيادة سرعة  .    المتفاعلة  األنويةابطاء سرعة 

 تتولد الطاقة الشمسية من خالل حدوث تفاعالت:-5
 .اندماج نووية    .انشطار نووية  
 . كيميائية  .اندماج وانشطار نووية 
 النووي النتاج الطاقه النوويه هي :المادة المستخدم في المفاعل -6

 . قضبان الكادميوم   .الجرافيت  
  اليورانيومU235

92  .   الماء الثقيل𝑫𝟐𝑶 . 
 المادة التي تخفف من سرعة النيوترونات في المفاعل النووي هي :-7
 . الماء الثقيل   الكادميوم  
 . اليورانيوم   بخار الماء 
 التفاعل الذي ال يمكن أن يتم من التفاعالت المقترحة التالية هو :-8
  e4

2
    e3

2
     +1

1
      e4

2
   +e8

4
 11

5
 +1

1
   

  e4

22    Li7

3     +1

1          3

1
   +e8

4
     +11

5                  
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 :  لخامسالسؤال ا

 علل ما يلي تعلياًل علميًا صحيحًا:    أواًل  :         

 . لفهم عمليات التفاعل النووي   درذرفور مهد -1
.............................................................................................  

.............................................................................................  
 مصدر الطاقة الناتجة من االندماج النووي أو االنشطار النووي هو حدوث نقص في كتل المواد المتفاعلة .-2

............................................................................................. 
............................................................................................. 

 .انشطارها قذف نواة يورانيوم بنيوترون بطيء يؤدي الى-3 
............................................................................................. 
.............................................................................................   

 . ابطاء سرعتهاعن انشطار اليورانيوم في تفاعل متسلسل يجب  الناتجةلتدخل النيوترونات -4
............................................................................................. 

.............................................................................................  
 يمكن عن طريق التفاعل النووي انتاج عناصر أو نظائر  غير متوفرة في الطبيعة.-5

.................................................................. ...........................
............................................................................................. 

 ال يتحقق قانون بقاء الكتلة في التفاعالت النووية في حين يتحقق قانون بقاء العدد الكتلي.-6
............................................................................................. 

............................................................................................. 
تقذف نواة اليورانيوم -7  U235

 بنيوترون بطئ الحداث تفاعاًل متسلساًل.92
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 ضرورة وجود مهدئ ) الماء الثقيل أو الغاز أو الجرافيت ( في قلب المفاعل النووي .-8

.............................................................................................  
 ضرورة وجود قضبان تحكم كادميوم في قلب المفاعل النووي .-9 

............................................................................................................... 
 .  و طاقتها سرعة االنويه  زيادة لحدوث اندماج نووي يجب-10

............................................................................................................... 
 تنتج طاقة هائلة أثناء االنشطار أو االندماج النووي .-11

............................................................................................................... 
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 : وضح كيف يمكن –ثانيًا 
 احداث تفاعل نووي انشطاري متسلسل لنواه ثقيلة .-1

...............................................................................................................
........................................................................... 

االستفادة من التفاعل النووي انشطاري لليورانيوم -2  U235

92 . 
...............................................................................................................

........................................................................... 
 احداث تفاعل نووي اندماجي  .-3 

...............................................................................................................
........................................................................... 

 

 :  السادس السؤال 

 قارن بين كل من مايلي حسب وجه المقارنه المطلوب : -أ 
 التفاعل النووي االندماجي التفاعل النووي االنشطاري  وجه المقارنة

   التعريف

   وثهشروط حد

   مثال

 جزء من أجزاء المفاعل النووي :كل اكتب في الجدول التالي وظيفة  -ب 
 الوظيفة اسم الجزء

235 (قضبان اليورانيوم 

92U (  
  )الغاز أو الجرافيت  (الماء الثقيل  

  )الكادميوم   (قضبان التحكم 
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 :  السابع السؤال 

 :   ما المقصود بكل من
 . تفاعل االنشطار النووي -1

............................................................................................. 
 .التفاعل المتسلسل  -2

............................................................................................. 
 تفاعل االندماج النووي  -3

............................................................................................. 
 :  الثامنالسؤال 

 : ماذا يحدث في كٍل من الحاالت التالية بين 

 عند امتصاص نواة ثقيله لنيوترون .-1
............................................................................................. 

.............................................................................................    
 . ندماج نواتين خفيفتينعند ا-2  

............................................................................................. 

 : حل المسائل التالية   السؤال التاسع :  
 .أحسب الطاقة الناتجة من التفاعل النووي التالي -1

OHeHF 16

8

4

2

1

1

19

9  

   (15.9949         )         (4.0026  (                   )1.0073     )          (18.9984  ) 

    a.m.u,ان الكتل المذكورة هي كتل السكون بوحدة :   K = ( 4 ) M.e.vعلما بأن طاقة حركة القذيفة 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
 في التفاعل النووي التالي    -2

)(7

3

1

0

10

5 XLinB  

                           7.0160                    1.0087                      10.0129 
1 –  (X  هي ) 
 لطاقة الناتجة من التفاعل السابق ( أحسب ا a.m.u 4.0015( تساوي )  Xإذا علمت أن كتلة )  – 2

............................................................................................. 

............................................................................................. 
............................................................................................. 
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      :أحسب الطاقة الناتجة من التفاعل النووي التالي  -3

nOHeC 1

0

15

8

4

2

12

6   (1.00894          )

 (15.0078  (            )4.0015            )          (12.0039 ) 

 (   a. m . uوأن الكتل المذكورة هي كتل السكون بوحدة )   K = ( 5 ) M .e vعلما بأن طاقة حركة القذيفة 
........................................................................................... 

............................................................................................. 
..... ........................................................................................

.......................................................................................... 
 


