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 س ماهو المعتقد للعالم اسحاق نيوتن للضوء؟  .1

 جسيمات  ممتناهية في الصغر ال يمكن تخيلها، تتحرك بسرعة كبيرة جدًّا، أطلق عليها اس جسيمات   من يل أن الضوء س

 ماذا نقصد بنموذج الشعاع الضوئي   .2
اتجاهه فقط عند وضع حاجز في   النموذج الذي يمثّل الضوء بوصفه شعاًعا ينتقل في خط مستقيم، ويتغير 

 مساره 
 : س ماهي مصادر الضوء؟  .3

 مصدر مضيء مثال عليه الشمس  - 1

 مصدر مستضيء مثال عليه القمر ٢

 

 س انواع االوساط مع ذكر تعريف كل وسط؟  .4

 وسط غير شفاف: هو الوسط الذي اليمر الضوء من خالله ويعكس بعض الضوء.   - 1

 وسط شفاف: الوسط الذي يمر الضوء من خالله مثل الهواء و الزجاج -٢

 وسط شبه شفاف: الوسط الذي يمر الضوء من خالله وال يسمح لألجسام ان ترى بوضوح  -٣

 

 ما المقصود بالتدفق الضوئي وماهو رمزه ووحدته؟  س .5

 Pالتدفق الضوئي ، ّمى المصدر المضيء يُس ن انبعاث طاقة الضوء م دلإن مع

 ( ،lm )  نالضوئي بوحدة لوم ق التدف  ويُقاس

 س ما المقصود باالستضاءة؟ .6

 (Έ) طحللس احاتالضوء بوحدة المس معدل اصطدام 

 ؟ ماهي وحدة االستضاءة وماهو رمزها:  .7

 التي تساوي لومن لكل متر مربع lxاللوكس  lm/ m. وتُقاس االستضاءة بوحدة  

 وحدته؟ يهو رمزه وماه ما واالضاءة لحساب شدة  ةالرياضية س ماهي العالق  .8

  𝑰𝑽 =
𝑷

𝟒𝝅
إنما  ي؛الضوئ للتدفق ليست مقياًسا معة، والش cd معةحتّد بعض المصادر المضيئة بوحدة الش  ُ  

 اءةاإلض دةهي مقياس لش

 ة بفعل مصدر نقطي؟ءلحساب االستضا ةالرياضي ةس ماهي العالق  .9
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𝟒𝝅𝒓𝟐
 

 ماهو تعريف الحيود؟ .10

 بالحيود وهي انحناء الضوء حول الحواجز 

 س ماذا اطلق نيوتن على الترتيب المنظم لاللوان الناتجه في ضوء خالل المنشور؟ .11

 الطيف. أطلق عليه نيوتن اسم  

 : س ماذا استنتج نيوتن على اللون االبيض؟ .12

 أن اللون األبيض مرّكب من ألوان عّدة  نيوتن تنتجوبعد إجراء المزيد من التجارب، اس

  س مالخصائص التي يمتلكها الضوء؟ .13

 ألوان الضوء طول موجي محّدد. نم فإن للضوء خصائص موجية، ولكل لون



   س ماهي األلوان االساسيه او االوليه؟ .14

 أوليًّا أو يًّالونًا أساس مىمن اللون األحمر واألخضر واألزرق يُس لك

 .الوان أخرى اشرح ذلك ة, : س يمكن مزج االلوان االساسيه على شكل أزواج لتشكل ثالث .15

 ،  األصفر يشّكالن معًا الضوء األحمر واألخضرفالضوء 

 ح األزرق الفاتمعًا الضوء  األزرق واألخضر وءالض

 األرجوانيمعًا الضوء  فيشّكالن األحمر واألزرقأما الضوء 

 واألرجواني لونًا ثانويًّا؛ الفاتح األصفر واألزرقويُسمى كل من اللون 

 .منها مرّكب من لونين أساسيّينل ألن ك 

  

 : س ما المقصود باأللوان المتتامة؟  .16

 ثانوي مشتق)لون اساسي مع لون  ..اللون األبيض اجيتراكبان معًا إلنت ذان الضوئيان الل اناللون مىويُس 

 راجع من الكتاب  األبيض(يعطي اللون  ال منه

 األلوان الملونه؟ س ماهو تعريف .17

ألطوال  وتسمح لها القدرة على امتصاص أطوال موجية معينة للضوء، اتالملّونة عبارة عن جزيئ وادإن الم

 موجية أخرى بالنفاذ من خاللها أو تعكسها

 : س ماهي األلوان االساسيه لالصباغ؟ .18

 .االصفر االزرق الفاتح واالرجواني

 : س ماهي األلوان الثانويه لالصباغ؟ .19

 ،  (األزرق وءضوال ضرألخا لذي يمتص الضوء) ألحمراأللوان الثانوية لألصباغ هي: ا

 ،(والضوء األزرق ريمتص الضوء األحم ذي ال) واألخضر                                

 ( والضوء األخضر مرالضوء األح صيمت ذيال) واألزرق                                 

 ماهي اكبر الطول الموجي للضوء المرئي أقل طول موجي له ؟؟:  .20

  ،رألحمالموجية هو طول موجة ا والطاأل أكبر

 .البنفسجي طول الموجي ةياالطوال الموج األقل

 ب؟س ماهو تعريف االستقطا .21

 واالستقطاب هو إنتاج ضوء يتذبذب في مستوى واحد. 



 الشرح  نوعين من االستقطاب اذكرها مع هناكس  .22

   فلتر( ) مثال االستقطاب بالترشيح )هو مرور الضوء الغير مستقطب من خالل مرشح (

التي تتمكن من  ات. والموجقطابتاالس محور االستقطاب المتعامد مع الجزيئات الطويلة طاتجاه وس مىويُس

 موازية للمحور. بصورة المتذبذبة اتهي فقط تلك الموج ورالعب

 المنعكس عن الطرق هو السبب في تقليل التوهج عند استخدام واستقطاب الضوءاالستقطاب باالنعكاس ) 

 مرشحات استقطاب الكاميرات  مثال( النظارات الشمسية المستقطبة

 ماهي العالقه الرياضيه لقانون مالوس وماذا توضح؟ س:  .23

𝑰𝟐 = 𝑰𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝟐 𝜽 

 : س ماذا يتضمن تأثير دبلر بالضوء؟ .24

 اآلخر فقط؛ إلى بةتأثير دوبلر في الضوء السرعة المتجهة لكل ّ من المصدر والمراقب إحداهما بالنس نيتضم

 (2فصل )

  

   ماهي العالقه الرياضيه لقانون االنعكاس؟ س .25

𝜽𝒓 = 𝜽𝒊 

 س مالمقصود باالنعكاس المنتظم مع ذكر مثال عليها؟ .26

 مثل المرآة  تسقط عليه متوازية تنعكس عنه متوازية أيًضا. التي انعكاًسا منتظم؛ أي أن األشعة الضوئية ببيس

 المنتظم؟س ما المقصود باالنعكاس غير  .27

 ويُسّمى تشتّت الضوء عن سطح خشن انعكاًسا غير منتظم

 اسطح يطبق قانون االنعكاس؟  اي: س على  .28

 ينطبق قانون االنعكاس على كل من السطحين األملس والخشن. 

 : س ماهو تعريف المرايا المستويه؟  .29

 ما منتظ اعنه الضوء انعكاسً  سينعك ل(مصقو)أملس  ى  تومس طح عبارة عن س

 : س ماهي صفات الصوره بالمرايا المستويه؟  .30

 موقع الصورة )بعد الصورة يساوي سالب بعد الجسم( - ١

 طول الصورة )طول الصورة يساوي طول الجسم( -٢

 (اتجاه الصورة )صورة معتدلة في اتجاه  الجسم نفسه()معكوسة جانبيا  -٣

 تعكس الجهة اليسرى واليمنى بل عكس صورة الشخص فقط * *المرأة المستوى في الحقيقة ال

 ؟ ولماذا  ةالمستوية س ما نوع صوره في المرا .31

 ورص  خيالية ورةص ورةالص هذه دوتع ة،المنعكس ةالضوئي من اتحاد صورة النقاط الناتجة بفعل األشعة 

 ال يمكن جمعها على حاجز. ألنه خيالية؛ ورهي ص مادائ تويةالمس افي المراي المتكّونة ةالحقيقي اماألجس

   س ما المقصود بالمرايا المقعره؟ .32



 اهدحوافّه منحنية نحو المش س،عاك طحالمقعرة س والمرآة

 ؟مالمقصود بالمحور الرئيس:  .33

المرآة   طحمتعامد مع س تقيمخط مس ؛ وهوالمحور الرئيس CMالمستقيمة  القطعةالخط الذي يحتوي على  

 إلى نصفين.  مهاالذي يقس

 للمرايا؟ بالمحور االساسي س ما المقصود  .34

 إلى نصفين مهاالمرآة الذي يقس طحمتعامد مع س تقيمخط مس وهو

 س أين تقع البؤرة؟  : .35

عن  هاللمحور الرئيس بعد انعكاس األشعة المتوازية الساقطة موازية؛ وهي النقطة التي تتجمع فيها انعكاسات 

 المرآة

 : س ما المقصود بالبعد البؤري وماهي عالقته؟  .36

 فيمثل المسافة بين قطب المرآة وبؤرتها األصلية، ويعبر عنه على النحو اآلتي: نويكو  f ))البعد البؤري

𝑓 =  
𝑟

2
   . 

 س ماذا يكون البعد البؤري للمرايا المقعره؟ .37

 البعد البؤري للمرآة المقعرة موجبًا

 : س ما نوع الصور في المرايا المقعره؟ .38

 حقيقية - ٢             خيالية -1

   حقيقيه؟: س ما المقصود بصورة  .39

وتالحظ أن الصورة مقلوبة  المنعكسة ويمكن جمعها على حاجز هي الصورة التي تتكون من التقاء األشعة

 من الجسم،  ماوأكبر حج

 صورة حقيقيه ومقلوبه ومصغره للجسم؟ ةالمقعر ةس متى تكون المرايا الكروي .40

، أما إذا كان الجسم واقعًا بين ر(التكومركز  خلف) fأكبر من ضعف البعد البؤري    d o إذا كان بعد الجسم

 ومكبرة. فإن الصورة ستكون حقيقية ومقلوبة  Cومركز التكور  Fالبؤرة 

 متى تكون المرايا الكروية المقعرة صورتا حقيقيا و مقلوبة ومصغرة : .41
 ةإذا كان بُعد الجسم عن المرآة أكبر من بُعد مركز التكّور فستكون الصورة حقيقية ومقلوبة ومصغر

 مقارنة بالجسم

 

 صوره حقيقيه ومكبره؟ ةالمقعر ةالمرايا الكروي س متى تكون  .42
 وموقعها برةورة حقيقية ومقلوبة ومكالص ستكونف التكور ومركز رةبين البؤ واقفًا سمالج  كان إذا أما

 C خلف.

 ؟ةفي المرايا المقعرة الحقيقي ة: س ماهي عيوب الصور .43

التي  رةالمقع  والمرآة وهو ما يجعل الصورة تبدو غير واضحة. الكروي، (ّوهالتش ) هذا العيب الزوغان مىويُس

 .رويالك  الزوغان ال تعاني من كلقطع مكافئ كما في الش كلتكون على ش

 ؟ةبمعادلة المرايا الكروي ةالرياضي ةي العالق ماهس  .44
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 لمعادلة التكبير؟ة الرياضي ةماهي العالق  س:  .45
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 ؟س متى يكون المراه المقعرة صورتا خياليا  .46

ن صورةً خيالية إذا وضع الجس  ن بُعد الصورة يكون سالبًا.ا  \ بني المرآة والبؤرة مفالمرآة المقعرة تكو ّ

 

 س ماهو تعريف المرايا المحدبه؟ .47

 اهد منحنية بعيًدا عن المش ه حواف عاكس طحس

 س ماهي صفات الصوره في المرايا المحدبه؟ .48

ن المر  سمبالج مقارنة صغرةووًرا خيالية ومعتدلة ص ادائمً  ةبالمحد آةتُكّو 

 ؟ ألشعة المنعكسة عن المرآة ا: س ماهي خصائص .49

ن المرايا المحدبة صوًرا خياليةائما المحدبة مشتّتة د    لذا تكو ّ

 س فيما تستخدم المرايا المحدبة  .50

 . المرايا المحدبة على نحو  واسع على جوانب السيارات للرؤية الخلفية تخدمسلذا ت

 

     

 

 



 ( 3فصل )

 ماهو قانون سنل االنكسار؟ س  .51

𝒏𝟏 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟏 = 𝒏𝟐 𝐬𝐢𝐧 𝜽𝟐 

 : س ماهو االنعكاس الكلي الداخلي؟ .52

 كما يبين الشكل انكساره أقل تكون زاوية االنكسار أكبر من زاوية السقوط،عندما ينتقل الضوء إلى وسط معامل 

 .زاوية االنكسار وهذا يؤدي إلى ظاهرة طبيعية؛ إذ إنه مع زيادة زاوية السقوط تزداد

 ؟ ة الحرج ة: س ما المقصود بالزاوي .53

θ c  90° امتداد الحد الفاصل بين الوسطين، وتكون زاوية االنكسار  ينكسر الشعاع على 

 س متى يحدث االنعكاس الكلي الداخلي؟ .54

عندما ينتقل الضوء من وسط معامل انكساره كبير إلى وسط معامل انكساره أقل، ويسقط الضوء على  يحدث 

 الحد الفاصل بزاوية أكبر من الزاوية الحرجة 

 : س ماهو تعريف العدسه وماهي انواعها؟  .55

 .الصور نوتكوي هتفريق أو في تجميع الضوء تخدمتُس تيك،أو البالس اجمثل الزج فافة،من مادة ش ةقطع

 عدسة محدبة؛ عدسة مقعرة؛

 : س ماهو تعريف العدسه المحدبه ولماذا سميت بهذا االسم؟  .56

عة  ةالمحدبة العدس ة العدس ّمىعند األطراف. وتُس اعند الوسط مم مًكاألنها أكثر س ّ  .المجم 

 فإنها تعمل على كسر األشعة  ةمادة العدس ارأقل من معامل انكس ارهامعامل انكس بمادة   عندما اُحتط اوذلك ألنه

 المتوازية والموازية للمحور الرئيس بحيث تتجّمع األشعة المنكسرة في نقطة واحدة  الضوئية

 

 

 ولماذا نسميها بهذا االسم؟  ةالمقعر ةتعريف العدسس ماهو  .57

قة ةالمقعرة العدس ةالعدس ّمىالطرفين. وتُس ألنها أدّق وأرّق عند الوسط مما عند ّ  اطحتذلك ألنها عندما ُ , المفر 

 بحيث أشعة الضوء المتوازية أقل من معامل انكسار مادة العدسة فإنها تعمل على كسر نكسارها بمادة معامال

 تتفّرق.

 ؟ةالمقعرة للصور التي تنتجها العدسنوع  س ما .58

 ، العدسة المقعرة تنتج صوًرا خيالية فقط الحظ أيًضا أن

 ؟ ةالمحدب ةنوع الصور التي تنتجها العدس ما : س .59

 . تنتج العدسة المحدبة صوًرا حقيقية أو خيالية



 

 

 

 

في بعدين نفسهما ومتى تكون صور مصغره او مكبره في  س متى يكون الجسم في العدسه المحدبه  .60

 العدسه المحدبه؟ 

  ةعن العدس  م إذا كان بُعد الجس هأن تنتاجاس تطيعالتماثل. لذا تس بببس نفسيهما البعدين مويكون للصورة والجس

، ستكون الصورة  ٢Fو  f1  بين م. وإذا كان الجسرةمصغ ورةالص تكونس ةللعدس ؤريالب دالبع فضع من أكبر

 .مقربه 

 عندما يقرب الجسم من المستوى األساسي؟ ةماهي صفات الصورس   .61

 ة،اتجاه الجانب المعاكس للعد في من المستوى األساسي للعدسة تنحرف األشعة وتتشتّت موعندما يقترب الجس

العدسة نفسه الذي فيه الجسم، وتكون الصورة  جانب كأنها قادمة من بقعة في  اهدللمش عةوتظهر هذه األش

 .برةخيالية، ومعتدلة ومك

 : س ماهي صفات الصوره في العدسه المقعره؟ .62



 البعد البؤري للعدسة المقعرة سالبًا يكون كما ,خياليه معتدلة مصغرة

 س ماهي عيوب العدسة الكروية ؟  : .63
   الزوغان الكروي  -١

 الزوغان اللّوني  - -٢
 ؟؟ بزوغان الكروي وماذا سببه وكيف يعالجقصود ملا س ما .64

 اعاتس وسببه ،العدسة الكروية على تجميع األشعة المتوازية جميعها في نقطة واحدة الزوغان الكروي عدم قدرة

 .  ةالعدس طحس

العدسة قريبة من المحور الرئيس،  على تسقط بمراعاة أن تكون األشعة الضوئية التي ويعالج الزوغان الكروي

خمس عدسات أو أكثر لتكوين صور  الدقة، حيث تستخدم غالبًا العالية وتستخدم العديد من العدسات في األدوات

 .  واضحة ودقيقة

 

 ومتى يمكن تخفيض هذا االثر؟ اللوني الزوغان ماهو تعريفس  .65

 رببالق ، وخصوًصاالترتيبيتجّمع الضوء أو يتفرق عند مروره خالل العدسة المحدبة أو المقعرة على  ولذلك

ما الزوغان اللوني دائ دثويحمحاًطا باأللوان  ةالنظر إليه من خالل العدس د نع ممن األطراف، ويظهر الجس

 ؛ ةالاّللوني اتالعدس تخدامباس كثريًا ويمكن تخفيض أثر هذا العيبمفردة.  عدسة تخدمعندما تس

   ؟ة: س ما المقصود بالعدسات االلوني .66

 .مختلفين ارانكس لهما معامال رة،مقع  ةمع عدس محدبة ةأو أكثر، كعدس تينعدس نم ونمك امنظ وهي

 : س من المسؤول عن تجميع الضوء داخل العين؟ .67

 ؛بواسطة القرنية ايتجّمع الضوء الداخل إلى العين أساسً 

 . نسبيًّا كبير الفرق بين معاملي انكسار الهواء ومادة القرنية ألن 

 : س ماهو عمل العدسه العينيه؟  .68

 لك برؤية األجسام البعيدة والقريبة بوضوح تام. وتستطيع محالذي يس التجميع الدقيق العدسة فهي المسؤولة عن 

 كلها،ش يرمما يغ ،سطتنب تنقبض أو ة التكيّف أن تجعل العدس مىبالعين من خالل عملية تس ةالمحيط تالالعض

 .  العين  ةفيؤدي بدوره إلى تغيير البعد البؤري لعدس

 س اشرح حاله قصر النظر وكيف يتم تصحيح ذلك؟ .69

  لضبط الصور لتقع على الشبكية

نه مما ليمة،حيث يكون البعد البؤري للعين أقل من البعد البؤري للعين الس قصر النظر من تجميع الضوء  اال يمّك 

مقعرة لتصحيح ذلك بتفريق الضوء لذا يؤدي ذلك   عدسات تخدم. وتُسبكيةأمام الشفتتكون الصور  بكية،على الش

 .بعد الصور عن العدسة، وتكوين الصور على الشبكية زيادة إلى

 

 : س اشرح حاله طول النظر وكيف يتم تصحيح ذلك؟ .70

 الصور  ّكلفتتش ليمة،للعين الس  ؤريالبعد البؤري للعين أكبر من البعد الب ونطول النظر، حيث يك

العينين،  اتصالبة عدس  زدادعاًما، حيث ت 45  رعم وقف خاصأيًضا لألش ةحالة مماثل دثوتح ،بكيةالش خلف 

القريبة على الشبكية.   امإلى الحّد الذي يكفي لتكوين صور األجس ؤريت تقصري البعد البالالعض تطيعوال تس

ن صوًرا خيالية أبعد عن العين من أجسامها، فتصبح   وتُستخدم عدسات محدبة لتصحيح هذا العيب؛ إذ تكو ّ

 الصور عندئذ هي األجسام بالنسبة لعدسة العين، ومن ثَم تتكّون على الشبكية. 



 ( 4فصل )

  س ما المقصود بالضوء الغير مترابط؟ .71

 . متزامنة غيرموجية  اتضوء ذو مقدم ووه

بركة سباحة؛ حيث يكون سطح  على ويمكن مشاهدة تأثير عدم الترابط في الموجات عند سقوط مطر بغزارة

 .تقرةموجة أو موجات مس لمقدمات الماء مضطرباً، وال يظهر فيه أي نمط منتظم

 : س ما المقصود بالضوء المترابط؟ .72

 ،مصدرين أو أكثر نم صادر عن تراكب ضوء جالضوء الناتوهو 

 ّكاًل مصدرين أو أكثر، ُمش نم صادر عن تراكب ضوء جوهو الضوء النات منتظمة اتمقدمات موج ّكاًل ُمش 

 منتظمة اتمقدمات مو

 

 س كيف يحدث ظاهرة التداخل؟ .73

 صادرة عن مصادر ضوئية مترابطة فقط وتحدث ظاهرة التداخل نتيجة تراكب موجات ضوئية

 يونج؟ : س اشرح تجربة  .74

 تجربة يونج

 . وضع مصدر مضيء امام لوح خشبي مفرغ لعدة فراغات وأمامه شاشة -١

 .عند مرور الضوء يحدث حيود عند فراغات اللوح-٢

 . يتجمع الضوء المنحني من الفراغات وبعضها يكون تداخل بناء وتداخل هدام -٣

 .ت مضيئةاالتداخل البناء يكون على الشاشة هدب -4

 .ام يكون هدبات مظلمةالتداخل الهد -5

هدبة  أولى والتي باألسفل  هدبة مضيئةمضيئة والتي إعالها  هدبة مركزيةتسمى   الهدبة المضيئة الوسطى)

 (مضيئة ثانية

 

 ؟ ماهي العالقة الرياضية لحساب الطول الموجي من تجربة شقي يونجس  .75
 

𝜆 =
𝑥𝑑

𝐿
 

 



 المقصود بالتداخل في االغشية الرقيقة؟ ما .76
 للتداخل البنّاء والهّدام للموجات الضوئية؛ بسبب انعكاسها عن الغشاء الرقيق، نتيجة 

 وتسمى هذه الظاهرة التداخل في األغشية الرقيقة 

 المقصود بالمحزوز الحيود ؟ ما .77
تسبّب حيود الضوء، وتكّون نمط حيود ناتًجا عن تراُكب أنماط ناتجة   مفردة عدة قوقأداة مكّونة من ش

 مفرد  عن حيود شقّ 

 ماهي أنواع محزوزات الحيود و كيف تصنع ؟  .78

زجاج منفذ للضوء في صورة خطوط  . ويصنع هذا المحزوز بعمل خدوش علىمحزوز النفاذ -١

 ؛رأس من األلماس طةرفيعة جدًّا بواس

  ويُصنع هذا المحزوز بضغط صفيحة رقيقة من وز الغشائي.المحزوز طبق األصل أو المحز -٢

 البالستيك على محزوز زجاجي، 

حفر خطوط رفيعة جدًّا على سطوح طبقة  . ويُصنع هذا النوع بواسطةمحزوزات االنعكاس -٣

 . معدنية أو زجاج عاكس

 ماهو الجهاز المستخدم الذي تقاس به محزوزات الحيود بإستخدام محزوز الحيود ؟ .79
 يُسّمى المطياَف، الحيود محزوز تخدامالموجية للضوء باس والبه األط اسالذي تُق ازالجه

 (5الفصل )

 )الكهروسكونية (ما المقصود بالكهرباء الساكنة؟ .80
 .الكهربائية التي تتجمع وتُحتجز في مكان ما وهي دراسة الشحنات

ة مختلفة إذا اقتربت بعضها ماذا يحصل لألجسام المشحونة بشحنة متماثلة واألجسام المشحونة بشحن .81

 ببعض؟

 كهربائيًّا. حونينيتنافران؛ فلقد أصبحا مش (١

 مختلفتين حنتينسيتجاذبان اآلن؛ ألن لهما ش (٢

 هنالك نوعين من الشحنات اذكرهما؟  .82
 نوعين من الشحنة: موجبة وسالبة. 

 متى يطلق على الذرة متعادلة ؟ .83
 .  للشحنة السالبة لإللكترونات التي تدور حول النواةتكون الشحنة الموجبة في النواة مساويةً  عندما

 كيف يمكن إزالة إلكترونات من المدارات الخارجية للذرات المتعادلة ؟ .84
 حنة موجبة الش اتتفقد إلكترون يالذرات الت ذهه ح تصب إضافة طاقة إليها، وعندها

 تعريف المادة العازلة و اذكر امثلة عليها؟ .85
 الجاف بفالزجاج والخش -هولةبس حنةا الشالمادة التي ال تنتقل خالله

 تعريف المادة الموصلة و اذكر امثلة عليها؟ .86
 جيدة تالموص الفلزات دلذا تع - وتسمى المادة التي تسمح بانتقال الشحنات خاللها بسهولة

 يعتبر الهواء عازال فمتى يكون الهواء موصال ؟  .87
 الموص تعدّ وال حنة،الش البةوالذرات الس حنةالتي تتكّون من اإللكترونات والذرات الموجبة الش

 تالالموصهذه   الل خ من –الرعدية  حببين األرض والس دثالذي يح حناتويولّد تفريغ الش

 

 مالفرق بين القوى الكهربائية وقوى الجاذبية االرضية ؟  .88
  قوة الجاذبية لبفع ينتج تسارًعا أكبر من التسارع الذي هولةقوى كبيرة؛ ألنها يمكن أن تنتج بس

 فهي  األرضية ةأما قوة الجاذبي. تنافر قد تكون قوة تجاذب أو قوةالكهربائية  وةالقاألرضية. وتعلم أن  

 . قوة تجاذب فقط

 ما المقصود بالشحن بالتوصيل؟ .89
 حونًاالمتعادل بمالمسته جس آخر مش م شحن الجس

 ما المقصود بالشحن بالحث؟ .90
 دون مالمسته مالجس حنعملية ش

 



 ما المقصود بعملية التأريض؟ .9١
 الفائضة  حناتللتخلص من الش هو عملية توصيل جسم باألرض

 ما هي العالقه الرياضيه لقانون كولوم؟ .92

𝑭 = 𝒌
𝒒𝒂 𝒒𝒃

𝒓𝟐
 

 
 ؟هي وحدة الكهربائيه وما بماذا تقاس الشحنه  .93

 Cالكولوم  SIالنظام العالمي للوحدات 
 كم يساوي الكولوم الواحد؟ .94

 
 ما مقدار شحنة االلكترون المفرد وماذا تسمى؟  .95

1.5مقدرا الشحنه االكترون   × 10−19 𝐶   ويسمى مقدار الشحنة  االكترون الشحنة األساسية 
 اذكر تطبيقات القوى الكهروسكونية؟  .96

 تجمع السناج _ شجن قطرات الطالء _ االت تصوير 
 

 ( 6الفصل )
 

 ؟ماهو تعريف المجال الكهربائي .97

ه كهربائي عند ذلك الموضع في ال الموضوع في المجال والمج م بين الجس التفاعل  

 ؟ماهي العالقه الرياضيه لحساب شدة المجال الكهربائي .98

  𝑬 =
𝑭
𝒒 في

𝒒
 

 ؟التي تقاس بها شدة المجال الكهربائي ماهي الوحده .99
 (N \ C) وتقاس شدة المجال الكهربائي بوحدة نيوتن/كولوم

 ؟ما المقصود بخط المجال الكهربائي .100

حنةالمحيط بالش طلتمثيل المجال الكهربائي الفعلي في الفراغ أو الوس تخدمةالمس وكل خط من هذه الخطوط  

 ؟وط المجال الكهربائيالى ماذا تشير المسافات الفاصله بين خط .101
 تشير المسافات الفاصلة بين خطوط المجال الكهربائي إلى شدة المجال الكهربائي

 ؟ أين يكون اتجاه القوة الكهربائية المؤثرة بشحنة اختبار موجبه موضوعه بقرب بشحنه موجبه .102
ي شحنة اختبار موجبة موضوعة بالقرب من 

ي اتجاه الخط    شحنةيكون اتجاه القوة الكهربائية المؤثرة ف 
موجبة ف 

ي اتجاه الخط الخارج منها. 
   )تنافر ( المبتعد عن الشحنة الموجبة؛ أي ف 

 ؟أين يكون اتجاه القوة الكهربائية المؤثرة بشحنة اختبار موجبه موضوعه بقرب بشحنه سالبه .103
ي شحنة اختبار موجبة موضوعة بالقرب من شحنة 

ي اتجاه  أم اتجاه القوة الكهربائية المؤثرة ف 
سالبة فهو ف 

ي اتجاه الخط الداخل إليها،
ب من الشحنة السالبة؛ أي ف   ( )تجاذبالخط المقتر

 ؟ ما المقصود بفرق الجهد الكهربائي  .104
  أي الشغل المبذول لكل وحدة شحنة

 ماهي العالقه الرياضيه لي فرق الجهد الكهربائي وما هي رمزها ؟  .105

    ∆𝑉 =  
𝑊 

𝑞 على

𝑞
     ∆ 𝑉    −        

 ؟ ماهي وحدة قياس فرق الجهد الكهربائي وماهي الوحده المكافئه له .106
ي بوحدة جول لكل كولوم، ويسّمى الجول الواحد لكل 

 كولوم الفولت  يقاس فرق الجهد الكهربائ 

 ؟ما المقصود بسطح تساوي الجهد .107
ي بي   نقطتي   أو أكتر يساوي صفًرا 

 نسّمي هذه النقاط وعندما يكون فرق الجهد الكهربائ 

 ؟هناك ثالث مسميات لفرق الجهد اذكرها .108
ي وُيسّمى 

ا    فرق الجهد الكهربائ 
ً
ي أحيان

 ة فولتيأو ال الجهد الكهربائ 

 
 



 
 
 ؟ماهي العالقه الرياضيه لحساب فرق الجهد الكهربائي في مجال كهربائي منتظم .109

∆𝑽 = 𝑬𝒅 
 ؟ما المقصود بمكثف الكهربائي .110

ق ,     واستخدم العالم بنيامي   فرانكلي   زجاجة ليدن لتخزين الشحنات الكهربائية الناتجة عن التر
 وأصبح لهذا الجهاز الذي يعمل عىل تخزين الشحنات شكل جديد، بحيث أصبح أصغر حجاما 

 
 ؟لحساب السعه الكهربائية وماهي وحدة قياسها ماهي العالقه الرياضيه .111

  𝑪 =
𝒒

∆𝑽
  q/ΔV ،  تقاس بوحدة الفاراد  

 ؟دماهو تعريف الفارا .112
   مايكل فارادينسبة الى العالم  . (    C \ Vالفاراد لواحد عبارة عن واحد كولوم لكل فولت )

    ؟ماهي العوامل المؤثرة في سعة المكثف .113
ة لمكثف   ( بزيادة المساحة السطحية للوحي   الفلزيي   )ويمكن الحصول عىل سعة كهربائية كبت 

   (وتقليل المسافة بينهما.  )
 عىل لوحي المكثف بفاعلية وكفاءة،  ولبعض المواد العازلة القدرة عىل عزل الشحنات الموجودة 
 (  بحيث تسمح بتخزين كمية أكتر من الشحنة)

 

 ( 7الفصل )
 ؟ماهو تعريف التيار الكهربائي .114

 ةالكهربائي حنةالزمني لتدفق الش  دلالمع ّمىويس
 ؟ما المقصود بالتيار االصطالحي .115

 ويسّمى تدفق الشحنات الموجبة
 ؟ما المقصود بالدائرة الكهربائيه .116

 وتسّم أي حلقة مغلقة أو مسار موصل يسمح بتدفق الشحنات الكهربائية 

 ؟ما المقصود بحفظ الشحنه .117
 تحدث،ال تفنى وال تس حناتالش

 ؟ وماهي وحدته الكهربائي  ما المقصود بشدة التيار .118
، ويقاس بوحدة كولوم لكل ثانية  q/tويسّمى معدل تدفق الشحنة الكهربائية  َّ ي

 I )االمبير)   شدة التيار الكهربائ 

 ؟ما المقصود بالقدره وماهي وحدتها .119
قاس بوحدة الواط 

ُ
ل الطاقة، وت ي لتحوى

ل القدرة المعدل الزمن 
ى
 Wتمث

 ؟ماهي العالقه الرياضيه لحساب القدره .120
𝑷 = 𝑰𝑽 

 
 ؟ ةالكهربائية هو تعريف المقاوم ما .121

ي تحدد مقدار التيار الذي سيمر
   وتسّمى الخاصية النر

 ؟ ماهي العالقه الرياضيه لقياس المقاومه .122

𝑹 =
𝑽

𝑰
 

 ؟المقاومه وماهي وحدتها التي تقاس بهاماهو رمز  .123
R    -     بوحده االوم  Ώ       

 ؟ ماهو تعريف االوم .124
 .  V 1عندما يكون فرق الجهد بي   طرفيه   A 1يمر فيه تيار شدته  

 ؟متى يقال عن الموصل بأنه يحقق قانون اوم .125
قال عن الموصل إنه  

ُ
 عىل فرق الجهد بي   طرفيه. قانون أوم إذا كانت مقاومته ثابتة ال تعتمد يحقق ُ

 ؟على ماذا نعتمد مقاومة الموصالت .126
 نوع المادة المضافة الى درجة الحرارة   -٣مساحة مقطعة العرضي  -٢الطول الموصل  -١
 ؟هناك طريقتان للتحكم بشدة التيار الكهربائي .١٢7

 خاليا جافة  - ٣عن طريق فرق الجهد  -٢زيادة المقاومة الكهربائية 



 
 

 الجهاز المستخدم كالً من ماهو .128

 
 ؟قياس شدة التيار الكهربائي 

 
 االميتر يقيس التيار 

 

 ؟قياس الجهد الكهربائي 

 الفولتية يقيس فرق الجهد  

 

 ؟ما المقصود باتوصيل على التوالي   .129
".   واحد فقط للتيار في الدائرة مسار التوصيل في حالة وجود ّمىيس  " التيار متساو 
 ؟   بالتوصيل على توازيما المقصود  .130

ي  ّمى وُيس 
" وازيأو أكتر التوصيَل عىل الت  ارينفيه التيار إىل مس يتفرىع  أيى توصيل كهربائ   " الجهد متساو 

ن القدره و الطاقه الحراريه ؟  .131  قواني 
𝑝 = 𝐼2𝑅    قدره 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
 قدره   \ 

 𝐸 = 𝑃𝑡   الطاقة الحرارية 
 𝐸 = 𝐼2𝑅𝑡   الطاقة الحرارية 

𝐸 = (
𝑉2

𝑅
) 𝑡    الطاقة الحرارية 

 ما المقصود بالموصالت قائقة التوصيل؟  .132
ي الجهد  د تقيي مادة مقاومتها صفر، حيث ال يوجد 

ي تلك المواد، لذا ليس هناك فرق ف 
 خاللها  Vللتيار ف 

 ما المقصود بالدائرة التوالي ؟  .133
ي كلِّ جزء من 

ي يمر التيار نفسه ف 
 أجزائها الدائرة النر

؟  ماهي العالق الرياضية لحساب المقاومة المكافئة لمجموعة .134  مقاومات عىل  التوالي
𝑹 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + 𝑹𝒏 

 ما المقصود بمجزئ الجهد ؟  .135
ستخدم

ُ
 بطارية ذات جهد كبت   ن بالقيمة المطلوبة م  د مصدر جه  اجإلنت وهو دائرة تواٍل ت

 ما المقصود بالدائرة التوازي  ؟  .136
ي 
ي   الدائرة النر

 تحتوي عىل مسارات متعددة للتيار الكهربائ 
 ما هي العالقة الرياضية لحساب المقاومة المكافئة لمجموع المقاومات موصولة عىل توازي ؟  .137

𝟏

𝑹
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𝟏
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ي ؟  .138
 ما المقصود المنصهر الكهربائ 

 . ة من فلز تنصهر عندما يمرى فيها تيار كبت   فهو قطعة قصت 
 ما المقصود قاطع الدائره الكهربائية؟ .139

ي آىلي يعمل عىل فتح الدائرة الكهربائية عندما يتجاوز 
 بها؛  مقدار التيار المار فيها القيمة المسموح  هو مفتاح كهربائ 

 ما المقصود بالدائرة المركبة؟  .140
ي  الدائرة ّمتس

 مًعا  وازي تحتوي عىل نوعي التوصيل التواىلي والت النر
 
 


