
 

 

 

 

 

السؤال األول: اختر أنسب تكملة لكل مما يلي:   
 أي من األشكال التالية يمثل التوزيع الصحيح للشحنات على الكشاف الكهربائي في الشكل؟  (1

 □                                    □                                     □                                     □ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موصل مشحون هو : يكون سطح أي (2
 سطح تساوي مجال. □  سطح انعدام مجال. □ سطح تساوي جهد. □ سطح انعدام جهد. □
 
 

 2qنحو اليمين فما القوة التي تؤثر بها الشحنة  F=6 Nبقوة   3q-=2qعلى الشحنة    q1q+=إذا أثرت الشحنة   (3

 ؟   1qعلى الشحنة  

 □18 N  .18□  لليسار N  6□  .لليمين N  .2□  لليسار N  .لليسار  

 
 في الشكل المقابل الخطوط المتقطعة تمثل سطحين من أسطح تساوي الجهد في مجال كهربائي منتظم (4

 ؟  C أي من العبارات التالية تصف الجهد الكهربائي عند نقطة 
  A أكبر من الجهد الكهربائي عند النقطة □

  B يساوي الجهد الكهربائي عند النقطة□ 

  A من الجهد الكهربائي عند النقطةأقل  □

 A يساوي الجهد الكهربائي عند النقطة□ 

 
 : الكمية الفيزيائية التي تساوي القوة الكهربائية المؤثرة على شحنة اختبار عند نقطة مقسومة على شحنة االختبار نفسها تسمى (5

 طاقة الوضع الكهربائية للشحنة.□  الجهد بين نقطتينفرق □  شدة المجال عند النقطة.□  الشغل الكهربائي المبذول □
 

 فإن الشحنة الموجبة اصطالحاً   Bو  Aإذا تالمس الموصالن  موصالن مشحونان،  Bو  A في الشكل المجاور (6

 حتى: Bإلى  Aمن تنتقل 

 ينعدم الجهد الكهربائي للموصلين.□ 
 يتساوى جهدا الموصلين.□ 
 سطح الموصلين.يتساوى المجال الكهربائي على □ 
 تتساوى شحنتا الموصلين.□ 
 

 : في الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل المجاور (7
 يكون هبوط الجهد عبر البطارية مساوياً لزيادة الجهد عبر المقاوم. □
  تكون زيادة الجهد عبر البطارية مساويةً لهبوط الجهد عبر المقاوم. □
  .تولد البطارية شحنات بمعدل أكبر مما يستهلكه المقاوم □
 .تولد البطارية شحنات بمعدل مساوي لما يستهلكه المقاوم □
 

 : على شكل حرارة في مقاومة أسالك نقل الطاقة الكهربائيةالمفقودة يمكن تقليل القدرة الكهربائية  (8
  ص شدة التيار و إنقاص مقاومة أسالك النقل.بإنقا□  بزيادة شدة التيار وزيادة مقاومة أسالك النقل.□ 
 بزيادة مقاومة أسالك النقل ورفع الجهد عند محطة الطاقة.□  أسالك النقل. حبزيادة شدة التيار و إنقاص مقاومة□ 
 

 أكبر تيار؟ إذا طبق فرق الجهد نفسه على كٍل من األسالك الحديدية المبينة في الشكل المجاور ففي أي سلك سيمر (9
 Bفي السلك    □  Aفي السلك    □

 Dفي السلك    □  Cفي السلك    □
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 :  3Rو    1Rفإن شدة التيار المار في كٍل من المقاومتين  2Rفي الشكل المجاور إذا احترقت المقاومة  (11

 تقل  □  تزيد  □
 تنعدم  □  ال تتغير  □
 

 :السؤال الثاني
 : ذلك على الرسمصف في كل من األشكال )أ( و)ب( و )ج( ما يحدث للموصل المتعادل مع توضيح   (11

      
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 ( وc. 8-= +1.4×10 2qإذا كانت   ) وضعت ثالث شحنات نقطية عند رؤوس مثلث كما في الشكل المجاور. (12

(c. 8-= +2.2 ×10 3q و تؤثر )  1الشحنةq  3على الشحنةq مقدارها بقوة جذب (N 4-1.4×10 )  . : أوجد 

 وحدد 3q مقدار محصلة القوى الكهروستاتيكية المؤثرة في الشحنة –أ 

 على الشكل نفسه.  اتجاهها     
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

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

 . 3qعلى الشحنة  و المؤثر aقطة واتجاه المجال الكهربائي عند ن مقدار -ب

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

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

 عن األسئلة التالية:أجب  (13

 فسر ما يحدث عند دلك ساق من الزجاج بقطعة من الحرير)بناًء على حفظ الشحنة( -أ

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

............................................................................................................................. 
رح باختصار وبعبارات دقيقة كيف يمكنك استخدام كشاف كهربائي مشحون بشحنة سالبة لمعرفة نوع شحنة اش -ب

 ساق مشحون.
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 

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

 

 مستعيناً بالبيانات في الشكل المجاور.أجب عما يلي: (14
 وحدد نوعها.  Qأوجد مقدار الشحنة   -أ

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

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

 ؟  C 1مقدارها   aسالبة عند  إذا وضعت شحنة aكم يصبح مقدار المجال عند نقطة  -ب

............................................................................................................................. 
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 :السؤال الثالث

 كهربائي مشحون ومتصل ببطارية.أجب عما يلي: الشكل المجاور يوضح مكثف (15
 احسب السعة الكهربائية للمكثف. –أ 

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

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

 فما مقدار فرق جهد البطارية التي   C 50إذا أردنا زيادة شحنة المكثف بمقدار  -ب

 يجب استخدامها بدالً من البطارية المبينة في الشكل؟     
............................................................................................................................. 

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

 رسم متعلم خطوط المجال الكهربائي لموصل مخروطي معزول  (16
 كما يظهر في الشكل المجاور. بشحنة سالبةومشحون 

  يوجد ثالث أخطاء ارتكبها المتعلم. حدد هذه األخطاء الثالثة.
 .......................................................  الخطأ األول: -

                   ....................................................... 
 .......................................................  الخطأ الثاني: -

                   ....................................................... 
 .......................................................  الخطأ الثالث: -

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

  N/c 400مجال كهربائي منتظم شدته  في الشكل المجاور (17

 :ب عما يليأجمستعيناً بالبيانات على الرسم.

 أيهما أعلى جهداً؟ وحدد . Bو  Aأوجد فرق الجهد بين النقطتين  -أ 

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

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

 .أحسب أقصى قيمة لفرق جهد يمكن الحصول عليه في هذا المجال -ب
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 ؟ xأي النقاط جهدها يساوي جهد النقطة  -ج

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

 وشحن (C 50+)، شحن المجوف بشحنة رويان متماثالن في الحجمموصالن ك (18

 (C 130-)المصمت بشحنة  

 وضح على الرسم توزيع الشحنات على كٍل من الموصلين. –أ 
 ل.ا إذا تم توصيل الموصلين بسلك موصما يطرأ على شحنة كٍل منهم -ب

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

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

 

 الجدول التالي يمثل بعض بيانات اللوحة المثبتة على مدفأة كهربائية،  (19
 مستعيناً بالبيانات عليها أجب عما يلي:

 اوجد قدرة المدفأة بوحدة الكيلووات. –أ 
.................................................................................................. .................... 

...................................................................................................................... 
 درهم (. 0.25يساوي )  )  KW.hالمدفأة لمدة شهر بمعدل خمس ساعات يومياً إذا كان سعر الـ )  ما تكلفة تشغيل -ب

............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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 :السؤال الرابع

 

 الرسم التصويري المجاور يمثل دائرة كهربائية بها مصباح ومقاومة متغيرة  (21
 ، مستعيناً بالبيانات عليها أجب عما يلي:ومفتاح ومنصهر وبطارية

 ما وظيفة المقاومة المتغيرة في هذه الدائرة؟ –أ 
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 
 .ارسم داخل اإلطار اآلتي رسماً تخطيطياً لهذه الدائرة -ب
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
   

 أجب عما يلي:ادرس الدائرة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور ثم  (21

 . 2Rمع فرق الجهد بين طرفي المقاوم  1R فرق الجهد بين طرفي المقاوم  قارن –أ 

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

...................................................................................................................... 
 األميتر؟ ماذا تمثل قراءة -ب

...................................................................................................................... 
 . 2Rإلى شدة التيار المار في المقاوم  1R أوجد نسبة شدة التيار المار في المقاوم  -ب

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

 
 

 أجب عما يلي:(،  1ثالث مقاومات متماثلة موصلة مع بطارية كما في الشكل )  (22

 (. 1ماذا تسمى طريقة التوصيل الموضحة بالشكل )  –أ 

............................................................................................................. 
 ؟ لمجموعة المقاوماتاحسب المقاومة المكافئة  -ب

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

.............................................................................................................  
 المار في كل مقاوم؟ ما شدة التيار -ج

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

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

 

 أجب عما يلي:، الشكل المجاورالدائرة الكهربائية الموضحة ب في (23

 .احسب المقاومة المكافئة للدائرة –أ 
............................................................................................................. 

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

 ؟ 2Rبين طرفي المقاوم  الجهد مقدار فرقأوجد  -ب

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

 ؟1Rيطرأ على قراءة األميتر إذا احترق المقاوم ذا ما -ج

................................................................ ............................................. 
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 والتفوق بالنجاح الطالب أبنائنا لجميع ياتالتمن أطيب مع .......... األسئلة هتانت







https://seraj-uae.com/file/7706/

