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:              على الكترونات حرة يال تحتوال تسمح بنقل الشحنة خاللھا ، ألنھا ھي التي - ١
.     أشباه الموصالت -جـ.  الموصالت -ب.العوازل–أ 

:تراكم مجموعھ من نوع واحد من الشحنات في مكان ما- ٢

.  دوائر التوالي ـ ـج.   الكھرباء التیاریة-ب.الكھرباء الساكنة-أ

:ھو الحیز الذي یظھر فیھ أثر القوة الكھربائیة-٣
.       الحیز -جـ .     القدرة الكھربائیة-ب.          المجال الكھربائي–أ 

: یستخدم جھاز فاندي غراف في - ٤
.          تفكیك الكھرباء الساكنة-جـ .   تولید الكھرباء الساكنة -ب.           تركیب الكھرباء الساكنة -أ

من أنواع األنعكاس حسب السطوح :- ٥
.الواط -جـ .               األنعكاس المنتظم -ب.  األنعكاس القوي-أ

، المرآه، من 18cm، على بعد 5cm، فتكون لھ صورة مقلوبة طولھا 15cmمقعرة بعدھا البؤري مرآةب من وضع جسم بالقر- ٦
:المرآهبعده عن ما

.    11.24cm-- جـ . 8.18cm-.                         ب18.8cm-أ

E= Fللمجال الكھربائي الصیغة الریاضیةب )  \ q.

- ٣- ٢-١ھا؟ منھا ما یؤثر فیاستنبط

جـ ) ما طرق الشحن الكھربائي ؟

٣- ٢-١–

الوحدات القیاسیة إلى الكمیات التي تقاس بھا:انسب)د 

}{البعد البؤري ، }{التدفق الضوئي،}{شدة األستضاءة 
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: 
 كهربائي تدفقه الضوئيبمصباح األستضاءة الواقعة على سطح مكتب إذا أضي ما1750lm

2.50m؟

 
 

 

) أمام العبارات الخاطئة فیما یلي:Xمة (أمام العبارات الصحیحة وعال√ ) عالمة  ( ضع-ب 
)(متقطعا أو غیر مترابط   ریظھال الضوء المترابط ھو الضوء الذي .١
)(الھدب المضيء حزمة ضوئیة مركزیة                         .٢
)(سرعة الضوء في الھواء أكبر من الماء.٣
)(السراب یؤثر فیھ موجات ھیجنز.٤
)(یستخدم في قصر النظر العدسات المحدبة                     .٥

 

ط .نتیجة تراكب موجات ضوئیة صادرة عن مصادر ضوئیة مترابطة فق-أ

تكون أكثر سمكاً عند األطراف .-ب 

من األمثلة على التداخل .-جـ 

ضوء لھ طول موجي واحد فقط .- د 

جھاز یعمل على تخزین الشحنة .-ھـ 

السؤال الثالث :
رقم الفقرة من العمود ( أ ) أمام ما یناسبھا من عبارات العمود ( ب ):ضع)أ

}ب {}أ  {
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التداخل ظاهرة –العدسة المقعرة -فراشة المورفو -المكثف الكهربائي–ضوء أحادي اللون 
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ب ) علل الظاھرة االتیة فیزیائیاً :

.ظاھرة السراب 

االتیة فیما یلي ؟ةیالتدریبجـ ) حل المسائل 

2، بین شحنتین األولى سالبة ومقدارھا 0,3mتفصل مسافة مقدارھا -١ X 10ˉ4
C, 8والثانیة موجبة ومقدارھا X 10ˉ4

C .بین المتبادلة مالقوه
الشحنتین ؟

الحل :المعطیات :                 

ˉC1,9×10ویسقط على شقین البعد بینھما ,596nmد) ینبعث ضوء برتقالي مصغر من مصباح غاز الصودیوم بطول موجي 
بین ةلمسافاما ، 4

من الشقین ؟m 0,6ولى إذا كانت الشاشة تبعد مسافة لھدب األصغر ذي الرتبة األالھدب المركزي المضيء وا

الحل :المعطیات :

انتهت األسئلة ،،

بالحسنى في الدارينممع جزيل أمنياتي لك

1

3



)إجابة واحدة فقط لكل سؤال()40)إلى الفقرة(1:أسئلة االختیار من متعدد من لفقرة(السؤال األول 

یمكن تحویل الجلفانومتر الى امیتر وذلك بتوصیلھ :-1

بمقاومـــــة صـــــغیرة علـــــى –أ 
التوازي

بمقاومــــة كبیــــرة  علـــــى -دیرة على التوازيبمقاومة كب-جمقاومة صغیرة على التوالي-ب
التوالي

یمكن التحكم في تیار دائرة كھربائیة وذلك بتغییر :-2

المكثف او كلیھماأوV--دالمكثف الكھربائيجكلیھماأوالمكثف أوRباو كلیھماRأوV-–أ 

معاً تسمى :الدائرة التي تحتوي على نوعي التوصیل ( التوالي و التوازي ) -3

دائرة القصر- دالدائرة المركبة-جدائرة مجزئ التیار-بالدائرة الثنائیة-أ

فإن ھذا المحول یسمى :V  9إلى V 220كان لدینا محول كھربائي یحول الجھد من إذا-4

خافض للجھد-درافع للجھد-جمزود للجھد-بمجزئ للتیار–أ 

خدم إلنتاج مصدر جھد بالقیمة المطلوبة من بطاریة ذات جھد كبیر تسمى :دائرة التوالي التي تست-5

دائرة التوالي-دالدائرة المركبة-ججھدمجزئ الدائرة -بدائرة مجزئ التیار-أ

الجھاز المستخدم لتحویل الطاقة المیكانیكیة الى طاقة كھربائیة یسمى :-6

المولد الكھربائي-دلمحول الكھربائيا-جالكھربائيلمحركا-بالمكثف الكھربائي-أ

سلك -7 قة ال في منط سي  جال المغناطی صدر الم عملیة تولید التیار الكھربائي في دائرة مغلقة بتحریك السلك في المجال المغناطسي او تحریك م
تسمى :

ذاتيالحث ال- دالقوة الدافعة الكھربائیة-جالسعة الكھربائیة-بالحث الكھرومغناطیسي-أ

توصیل كھربائي في حالة وجود مسارین أو أكثر للتیار في الدائرة  بالتوصیل :أيیسمى -8

ً -دعلى التوازي-جعلى التوالي-بالمركب-أ على التوالي والتوازي معا

المملكة العربیة السعودیة 
وزارة التربیة والتعلیم

التعلیمدارة العامة للتربیة واإل
ثانویة 

﷽
الدراسي األولاختبار الفصل أسئلة

الدراسيللعام

فیزیاءالمادة
الثالث طبیعيالصف
ثالث ساعاتالزمن

األولالدور

)031:  (  رمز المادة:لجلوسرقم اسم :                                   الا



لذ-9 سي ا یھ اتجاه التیار الحثي یكون بحیث ان المجال المغناطیسي الناشيء عنھ یعاكس التغیّر في المجال المغناطی ینص عل ما  ھذا  سببھ ،  ي 
قانون :

حفظ الشحنة-دالتیار المتناوب-جفاراداي-بلنز-أ

القوة الدافعة الكھربائیة عبارة عن :-10

ــــن -جقوة تقاس بوحدة النیوتن-بمقاومة البطاریة الداخلیة-أ ــــذول م ــــد المب ــــرق الجھ ف
البطاریة

ــة مــن -د ــار المبذول ــدة التی ش
البطاریة

مرور تیار كھربائي في مقاومة فإنھ یسخن وذلك بسبب :عند-11

مــع ذرات االلكترونــات تصــادم -أ
المقاومة

ــادم-ب ــعتص ــات م ذرات النیترون
المقاومة

ــع-ج ــاتتصــادم م ذرات البروتون
المقاومة

عدم حدوث اي تصادمات-د

شحونین -12 توازیین و م ما  N/C   5000شدة المجال الكھربائي بین لوحین فلزیین واسعین م سافة بینھ 0.04والم m فرق ساب  ند ح ع
الجھد الكھربائي بینھما نجده یساوي :

200000-دV   200-جV    480-بV    125000-أ V

ده یساوي :عند حساب شدة التیار المار فیھ نجV2.0وكان فرق الجھد بین طرفیھ W  90.0مصباح كھربائي كتب علیھ  -13

0.45-بA    180-أ A2.7-ج  A45.0-د    A

لتحدید اتجاه القوة المؤثرة في سلك یسري فیھ تیار كھربائي متعامد مع المجال المغناطسي نستخدم :-14

للید الیمنىالرابعةقاعدة ال-دىللید الیمنقاعدة الثالثةال-جللید الیمنى الثانیةقاعدة ال-بللید الیمنى االولىلقاعدة ا-أ

تحدث دائرة القصر عند تكّون دائرة كھربائیة مقاومتھا :-15

كبیــرة جــدا ممــا یجعــل التیــار -أ

المار فیھا صغیرة جدا

ــار -جمساویة للتیار المار فیھا-ب صــغیرة جــدا ممــا یجعــل التی

المار فیھا كبیرة جدا

یار -د عل الت ما یج جدا م كبیرة 

ھا كبیر جداالمار فی

ند C6-5.0×10في شحنة اختبار موجبة مقدارھا   N4-2.0×10یؤثر مجال كھربائي بقوة مقدارھا   -16 بائي ع جال الكھر عند حساب الم

موقع شحنة االختبار نجدھا تساوي :

N/C10-1.2×10-دN/C      75.0-جN/C     40.0-بN/C      0.02-أ

یمكن التحكم في السعة الكھربائیة لمكثف بتغییر كال من :-17

ـــین -بفرق الجھد و شحنة الجسم-أ ـــد والمســـافة ب ـــرق الجھ ف

اللوحین

سافة -دمساحة اللوحین و فرق الجھد-ج لوحین و الم ساحة ال م

بینھما

الجھاز المستخدم للكشف عن الشحنات الكھربائیة یسمى:-18

لجلفانومترا- دالمكثف الكھربائي-جاف الكھربائيالكش-بالفاندي جراف-أ

قدارھا  C4-2.0×10والثانیة سالبة  مقدارھا C4-8.0×10شحنتین األولى موجبة  مقدارھا  -19 سافة م m 0.30وتفصل بینھما م
،عند حساب القوة المتبادلة بین الشحنتین نجدھا تساوي

N  160-دN   16-جN   16000-بN   1600-أ



یشیر اإلبھام عند استخدام القاعدة الثالثة للید الیمنى إللكترون یتحرك عمودیاً على مجال مغناطیسي في اتجاه  :-20

معــــاكس التجــــاه حركــــة -دحركة االلكترونات-جالمجال المغناطیسي-بالتیار الكھربائي--أ
االلكترونات

بالرمز :یرمز للمقاومة المتغیرة -21

- د-ج-ب-أ

عدد خطوط المجال المغناطیسي التي تخترق السطح یسمى :-22

القوة المغناطیسیة- دالحث الكھرومغناطیسي-جالتدفق المغناطیسي-بشدة المجال المغناطیسي-أ

لقیاس شدة التیارات الصغیرة جدا یتم استخدام جھاز یسمى :-23

المكثف الكھربائي-دالجلفانومتر-جیتراالم-بالفولتمتر-أ

ساعة  h 0 .5تعمل بمتوسط  k W  2.50مدفأة كھربائیة قدرتھا  -24 لوواط . من الكی كان ث یاً  اذا  فة 0.12یوم ساب تكل ند ح لایر ، ع
یوماً نجدھا تساوي : 30تشغیلھا خالل 

لایر 1.5-دلایر 45.00-جلایر 43.20-بلایر40.5-أ

الخطوط المستخدمة لتمثیل المجال الكھربائي الفعلي في الفراغ او الوسط المحیط بالشحنة تسمى :-25

فرق الجھد الكھربائي-دالمقاومة الكھربائیة-جخط المجال المغناطیسي-بخط المجال الكھربائي-أ

عملیة شحن الجسم بمالمستھ جسماً آخر مشحوناً  تسمى:-26

التأریض-دالشحن بالدلك-جبالحثالشحن -بالشحن بالتوصیل-أ

تدائي 200لفة ، وعدد لفات ملفھ الثانوي 400محول مثالي عدد لفات ملفھ االبتدائي  -27 لف االب ئرة الم في دا ھد  12لفة وكان الج V ،
عند حساب الجھد في دائرة الملف الثانوي نجده یساوي :

0.6-أ V120.0-ب  V24.0-ج V6.0-د V

في التیار المستقیم والدائري باستخدام :يیمكن تحدید اتجاه المجال المغناطیسي بالنسبة الى اتجاه سریان التیار االصطالح-28

للید الیمنىالرابعةاعدة االق-دللید الیمنىالقاعدة الثالثة-جللید الیمنىالقاعدة الثانیة-بللید الیمنىالقاعدة األولى-أ

سالك -29 عند تشغیل مجفف الشعر او المكیف في المنزل نالحظ ضعف في اضاءة مصباح الحمام او غرفة النوم ویكون ھذا الضعف بسبب ان ا
التمدیدات المنزلیة :

صغیرةمقاومتھا - دكبیرةمقاومتھا -جموصلة على التوالي-بموصلة على التوازي-أ

تعرف بـ :V 1عندما یكون فرق الجھد بین طرفیھ A  1ة الموصل الذي یمر فیھ تیار شدتھ  مقاوم-30

الفولت الواحد-دالواحد االمبیر -جالفاراد الواحد-باالوم الواحد–أ 

، عند حساب مقدار V1  4.5إلىV12.0إلى مكثف فأزداد فرق الجھد بین لوحیھ منC5-2.5×10تم إضافة شحنة مقدارھا-31

سعة المكثف نجده یساوي:

C3-1.2×10-دC5-1×10-جC6-2.5×10-بC3-6.25×10-أ



قداره m 0.40في سلك طولھ A  9.0یسري تیار مقداره -32 نتظم م سي م جال مغناطی في م یاً  0.50، موضوع عمود T ساب ند ح ع
ي السلك نجدھا تساوي :القوة المؤثرة ف

2.5-بN    21.0-أ Nج-N1.87.2-د N

الجھاز المستخدم لتخزین الشحنات الكھربائیة یسمى :-33

الكھربائيالمحرك-دالجلفانومتر-جالمكثف الكھربائي-بالكھربائيمولدال-أ

ھربائي في ملف یسمى :المغناطیس الذي ینشأ عن سریان تیار ك-34

الكھربائيالمغناطیس -دالمغناطیس الحثي-جالمغناطیس الطبیعي-بالدائمالمغناطیس –أ 

االمیتر جھاز یقیس :-35

الكھربائيشدة التیار-دالكھربائيفرق الجھد-جشدة المجال الكھربائي-بالكھربائیةالمقاومة-أ

طاقة حركیة دورانیة یسمى :إلىبائیة  الجھاز الذي یحول الطاقة الكھر-36

الكھربائيالمحول -دالكھربائيالمكثف -جالكھربائيالمولد -بالكھربائيالمحرك -أ

مات  -37 15.0وصلت المقاو Ω  , 7.0 Ω , 8.0 Ω  ھدھا یة ج یة ببطار توالي كھربائ ئرة  ئة V 9.0في دا مة المكاف ساب المقاو ند ح ع
تساوي :للدائرة نجدھا 

8.0-أ Ω5.0-ب Ω30.0-ج Ω12.0-د Ω

1500سخان كھربائي قدرتھ  -38 W  30عند حساب الطاقة المستھلكة في مقاومة السخان خالل   s: نجدھا تساوي

0.45-أ J50.0-ب J45000-ج  J450000-د    J

ل المغناطیسي بالنسبة للتیار االصطالحي في التیار اللولبي  باستخدام :یمكن تحدید اتجاه المجا-39

للید الیمنىالرابعةالقاعدة ا-دللید الیمنىالقاعدة الثالثة-جللید الیمنىالقاعدة الثانیة-بللید الیمنىولىالقاعدة اال-أ

ضي  m/s501مثبت على طائرة تتحرك بسرعة  m02سلك مستقیم طولھ -40 =104B× 0.-5عمودیاً على المجال المغناطیسي االر

T: عند حساب القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة المتولدة في السلك نجدھا تساوي

0.12–أ  V0.21ب   V 12-ج- V21-د  V



) :10فقرة () إلى ال1السؤال الثاني :  أسئلة ( الصواب ) و (الخطأ ) من الفقرة (

)× أو  ( √ )  ظلل الحرف المناسب للجواب الصحیح سواء (  

(           )القوة الدافعة الكھربائیة الحثیة المتولدة في سلك یسري فیھ تیار متغیر تسمى الحث الذاتي  -1

(           )بیّنت تجربة ملیكان ان الشحنة الكھربائیة مكّماة .-2

(           )حرةإلكترونات، والمطاط عازل جید لوجودمرتبطةونات رلكتوصل جید للشحنات لوجود إالفلز م-3
یتم توصیل الفولتمتر على التوالي بین طرفي الجزء دائرةأي جزء أو مجموعة أجزاء في الفي لقیاس فرق الجھد-4

(           )المراد قیاس جھده

(           )لجھد بین الجسم واالرض یساوي صفراً یعمل التأریض على جعل فرق ا-5

(           )توفر المنصھرات والقواطع الكھربائیة الحمایة من التیارات الكھربائیة الكبیرة-6
تنتقل الشحنات من الكرة ذات الجھد المنخفض الى الكرة ذات الشحنة االعلى عند تالمسھما ویستمر انتقال الشحنات -7

(           )نعدم فرق الجھد بینھماالى ان ی

(           )نسبة الشغل الالزم لتحریك شحنة و مقدار تلك الشحنة یسمى شدة التیار الكھربائي-8
التصویر بالرنین أجھزةمن االستعماالت العملیة للموصالت فائقة التوصیل صناعة المغانط المستخدمة في -9

(           )المغناطیسي.

(           )المختلفة تتنافرتتجاذب ، واألقطابالمتشابھة في المغناطیس: األقطاب-10

االسئلةنھایة
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