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 س // نادرا ما ٌستعمل الموصل الكروي المنفرد المعزول فً تخزٌن الشحنات الكهربائٌة ؟

ألنه ٌخزن كمٌة محددة من الشحنة ولفترة قصٌرة نتٌجة لحصول التفرٌػ الكهربائً بٌنه وبٌن االجسام االخرى  ج  :

 دار سعة الموصل المنفرد .عند االستمرار فً اضافة الشحنات الكهربائٌة له وال ٌمكن التحكم فً مق

 ؟ منفرد كروي موصل على واختزانها كهربائٌة شحنة وضع ٌمكن هل//  س  

 . موصل سطح على الشحنات من محدودة كمٌة وضع ٌمكن.  نعم :  ج

   ؟ الشحنة مركز عن(  r)  بالبعد تبعد(  V)  نقطة وجهد(  Q)   الموصل شحنة بٌن العالقة هً ما//  س

   =              : ج
  

 
       او     

 

    

 

 
  

10×9   =         ان حٌث
9
 N.m

2
 / C

 =  :         ان علما K           (كولوم ثابت)    2
 

    
 

 C2/  N.m2 12-10 × 8.85    وتساوي الفراغ سماحٌة هً   وان

 ؟ الكروي المنفرد المعزول الموصل على ةائٌالكهرب الشحنة زٌادة فً االستمرار عند ٌحصل ماذا//  س

 تفرٌػ ٌحصل الذي الحد الى الكهربائً المجال فٌزداد(  مثال الهواء)  اخر جسم اي وبٌن بٌنه الجهد فرق سٌزداد : ج

 . بالموصل المحٌط الهواء خالل كهربائً

 ؟ الكهربائٌة الشحنات تخزٌن فً منفرد موصل ٌستعمل ال لماذا//  س

 . به المحٌط الهواء خالل الكهربائً التفرٌػ خالل من شحنته سٌفقد ألنه : ج

 ؟ الكهربائٌة الطاقة وتخزٌن الكهربائٌة الشحنات تخزٌن ٌتم كٌؾ//  س

 ؟ ربائٌةهالك والطاقة الكهربائٌة الشحنات من كبٌره مقادٌر الختزان ٌستعمل جهاز صنع ٌمكن كٌؾ//  س

 . المتسعة ٌسمى عازل ٌنهماب موصلٌن من ٌتألؾ نظام باستخدام : ج

 ؟نواعهاس / ما المتسعة ؟ وما هً اشكالها وا

                            من اكثر او زوج من ٌتكون الكهربائٌة والطاقة الكهربائٌة الشحنات لتخزٌن ٌستعمل جهاز هً المتسعة : ج/

 .عازل بٌنهما الموصلة الصفائح

 مختلفة وفقا  انواعو تكون المتسعات بأشكال هندسٌة مختلفة

 للتطبٌقات العملٌة منها :

المتسعة ذات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن )وهً اكثر االنواع  – 1

 استعماال(

 المتسعة ذات االسطوانٌتٌن المتمركزتٌن. – 2

 المتسعة ذات الكرتٌن المتمركزتٌن. – 3

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌفصً االٚي

 اٌّزغعبد

 المتوازٌتٌن الصفٌحتٌن ذات المتسعة
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  ؟(  المتقابلٌن الداخلٌٌن السطحٌن على)  للصفٌحتٌن المتقابلٌن السطحٌن على الشحنتٌن تقع لماذا//  س

 . الصفٌحتٌن شحنات بٌن التجاذب قوى بسبب : ج

 ؟ ونوعا كما ٌتٌنومتسا الصفٌحتٌن شحنات ان هل//  س

 واالخرى موجبه شحنة تحمل الصفٌحتٌن فإحدى بالنوع مختلفٌن ولكنهما بالمقدار متساوٌتٌن الصفٌحتٌن شحنتا : ج

 . سالبه ولكنها الشحنة مقدار نفس تحمل

  . صفرا : ج        ؟ المتسعة فً نٌالشحنت صافً مقدار هو ما//  س

 ؟ المتسعة صفٌحتً بٌن الكهربائً المجال نوع هو ما//  س

 . الواحدة الصفٌحة ابعاد مع بالمقارنة جدا صؽٌرا الصفٌحتٌن بٌن البعد كان اذا منتظما كهربائٌا مجاالا  : ج

 ؟ الصفٌحتٌن بٌن الكهربائً المجال خطوط صفات ماهً//  س

 . السالب السطح على عمودٌا وتتجه الموجب السطح من عمودٌا تنبع – 3    الكثافة منتظمة – 2   متوازٌة – 1 : ج

 النقاط جمٌع فً واالتجاه المقدار ثابت – 4     

 

 

 . ساومت بجهد المتسعة من الواحدة الصفٌحة نقاط جمٌع ان – 1

 ( . ΔV)    له وٌرمز المتسعة صفٌحتً بٌن ٌتكون الكهربائً الجهد فرق – 2

    ــ)|ــ  او ــ||ــ   بـ الكهربائٌة الدوائر فً للمتسعة ٌرمز – 3

 ؟( Q)  صفٌحتٌها من اي على الشحنة ومقدار(  ΔV)   المتسعة لوحً بٌن الكهربائً الجهد فرق عالقة ماهً//  س

              ان اي.  ةطردٌ عالقة : ج

     constant = ان نستنتج اعاله العالقة من                   
 

  
         ان اي  

 

  
 ٌسمى(  ( C الثابت هذا ان

 . المتسعة سعة

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 . الصفٌحتٌن بٌن الجهد فرق مقدار الى المتسعة صفٌحتً من اي فً المختزنة الشحنة نسبة                          

 

 ؟ المتسعة سعة زٌادة ٌعنً ماذا//  س

 . معٌن كهربائً جهد لفرق اكبر بمقدار شحنة تستوعب انها ٌعنً : ج

 

 فرق لٌدلتو صفٌحتٌها من اي على وضعها الالزم الشحنة لمقدار مقٌاسا   المتسعة سعة تعد                           

 .بٌنهما معٌن كهربائً    جهد

 ؟ للوحدات الدولً بالنظام المتسعة سعة وحدات ماهً//  س

      السعه وحدة // ج
       

    
    Farad 1 Farad = 1 F =1 وٌسمى   

   

 
 

 .(الفاراد)     نستخدم المسائل حل عند ولكن  µF = 10 -6   ,     1 nF = 10 -9      ,         1pF =10-12 1 : مالحظه

 

 

 

 

 

 

 السعة

 ةمهم مالحظات

  مالحظة

   المتسعة سعة

  ةمهم مالحظة



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  3 
 

 

 

 

 ؟ الكهربائٌة العوازل انواع ماهً//  س

   القطبٌة العوازل – 1  : ج

 القطبٌة ؼٌر العوازل – 2      

 

 

 

 : القطبٌة العوازل صفات ماهً//  س

 . ةدائمٌ (داٌبوالت) القطب ثنائٌة كهربائٌة  عزوما جزٌئاته كتمتل – 1 : ج

 . ثابته السالبةو الموجبة شحنتٌها مركزي بٌن التباعد – 2     

 . الكهربائً المجال ؼٌاب فً ةعشوائٌ اتجاهات ذات جزٌئاته – 3     

 . النقً الماء مثل – 4     

 ؟ ولماذا ؟ مشحونةال المتسعة على القطبٌة العوازل وجود تأثٌر ما//  س

                   الكهربائً المجال بموازات تصطؾ سوؾ المادة منها لؾأتت التً الداٌبوالت ان : ج

                     الكهربائً للمجال معاكس العازل داخل كهربائً مجال فٌتولد مشحونةال متسعةلل  

 .   رثالمؤ الكهربائً لالمجا ٌقل وبذلك مقدارا منه واقل المؤثر الخارجً 

 ؟ القطبٌة ؼٌر العوازل صفات ماهً//  س

 .   ثابت ؼٌر السالبةو الموجبة شحنتٌها مركزي بٌن التباعد – 1 : ج

 . ثٌلٌن والبولً الزجاج مثل – 2

 ؟ ولماذا ؟ مشحونة متسعة صفٌحتً بٌن القطبٌة ؼٌر العوازل ادخال تأثٌر ما//  س 

 السالبةو الموجبة الشحنتٌن مركزي ازاحة على متسعةلل ًالكهربائ المجال سٌعمل : ج

 ثنائٌة كهربائٌة عزوما مؤقته بصورة فتكتسب ةضئٌل بإزاحة واحدةال الجزٌئة فً

 فٌكون المؤثر المجال باتجاه ٌصطؾ كهربائً داٌبول الى الجزيء ٌتحول وبهذا الكهربائً الحث بطرٌقة القطب

 فٌضعؾ الصفٌحتٌن بٌن المتولد للمجال اتجاهه فً معاكسا العازل داخل ٌاكهربائ مجاال مولدا مستقطبا العازل

 .    المؤثر الخارجً الكهربائً المجال

 المتسعة صفٌحتً بٌن ادخالها عند مؤقته وبصورة القطب ثنائٌة كهربائٌة عزوما القطبٌة ؼٌر المادة جزٌئة تكتسب كٌؾ//  س

  ؟ مشحونةال

  الكهربائً الحث بطرٌقة : ج

 ؟ مشحونةال المتسعة صفٌحتً بٌن الموضوع القطبً ؼٌر العازل داخل الكهربائً المجال تولد سبب ما//  س

 .  العازل وجهً على السطحٌتان الشحنتان وظهور العازل استقطاب بسبب : ج

 الى نسبة مشحونةال المتسعة صفٌحتً بٌن الموضوعة العوازل لداٌبوالت الكهربائً المجال اتجاه هو ما//  س

 ؟ متسعةلل االصلً المجال

 . له معاكسا : ج

 ؟ مشحونة متسعة صفٌحتً بٌن الموضوع القطبً ؼٌر العازل سطحً على الشحنات تتوزع كٌؾ//  س

 الوجه على موجبه شحنة تظهر فٌما متسعةلل الموجبة للصفٌحة المقابل العازل وجه على سالبة شحنة ستظهر : ج

 . السالبة للصفٌحة المقابل

 ؟ولماذا ؟ مشحونة متسعة صفٌحتً ٌنب الموضوع القطبً ؼٌر العازل شحنة ماهً/ / س

 . كهربائٌا متعادل ألنه . صفرا : ج

 

 

 الكهربائً العازل

 بؽٌاب مجال كهربائً  بتأثٌر مجال كهربائً 
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 ادخال عند المحصل الكهربائً المجال مقدار ماهو//  س

 ؟ المتسعة لوحً بٌن عازل

 ( المتجهات جمع)         ⃑⃑    ⃑⃑    ⃑⃑  اتجاهٌا ٌحسب : ج

              المعادلة خالل من فٌحسب رهمقدا اما    

   المؤثر الكهربائً المجال هو  E ان حٌث

  العازل داخل الكهربائً المجال هو    وان

 . المحصل الكهربائً المجال هو    وان

 

 

 

 . ةالقطبٌ وؼٌر القطبٌة العازل لنوعً تستعمل اعاله المعادالت ان                        

 

 ؟ المتسعة لوحً بٌن k عزله ثابت عازل ادخال عند الكهربائً بالمجال التؽٌر مقدار هو ما//  س

  -: ٌلً وكما  k بنسبة الكهربائً المجال ٌقل : ج

      
 

 
 المجال ٌمثل  بٌنما(   المحصل)  العازل بوجود المتسعة لوحً بٌن الكهربائً المجال ٌمثلEk ان حٌث

 (  . هواء او فراغ العازل)   العازل وجود بدون بائًالكهر

 (.  الواحد من اكبر ومقداره الوحدات من  خالً وهو  العازله للمادة الكهربائً العزل ثابت تمثل    ان)        

بٌن    بٌن صفٌحتً المتسعة الى البعد    هو نسبة فرق الجهد :   Eالمجال الكهربائً بٌن صفٌحتً المتسعة

 (V/m)او   (N/C)فٌحتٌن. وحدة المجال الكهربائً هً الص

 ؟ مشحونةال المتسعة لوحً بٌن الجهد وفرق الكهربائً المجال بٌن العالقة هً ما//  س

=     هً العالقة : ج
  

 
 ( الجهد انحدار=  المجال شدة)    

 ومفصولة متسعة صفٌحتً بٌن زلاالع ادخال عند المتسعة لوحً بٌن(      )    الجهد فرق حساب ٌتم كٌؾ//  س

 ؟ المصدر عن

         : ج
  

 
 . العازل بوجود الصفٌحتٌن بٌن الجهد فرق ٌمثل         ان حٌث

 ؟ لوحٌها بٌن     عزله ثابت عازل ادخال عند المتسعة سعة مقدار سٌتؽٌر كٌؾ//  س

           ة العالق بموجب سعتها ستتؽٌر : ج

 ( هواء او فراغ العازل)      العازل بدون سعتها ٌمثل Cو  العازل بوجود المتسعة سعة تمثل  Ck  ان ٌثح      

 ؟ عازله لماده الكهربائً العزل بثابت المقصود ما//  س

 = k ان اي(  C)  الهواء او الفراغ بوجود وسعتها(  Ck)  العازل بوجود المتسعة سعة بٌن النسبة هو : ج
  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

  ةمالحظ
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وضح نشاط )تجربة( ٌبٌن تأثٌر ادخال العازل الكهربائً بٌن صفٌحتً متسعة مشحونة  /س                   

 الجهد الكهربائً بٌنهما )تجربة فراداي( , ما تأثٌره فً سعة المتسعة ؟ومفصولة عن البطارٌة فً مقدار فرق 

 ادوات النشاط

متسعة ذات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن )العازل بٌنهما هواء( ؼٌر مشحونة ، بطارٌة فولطٌتها مناسبة ، جهاز 

 (. فولطمٌتر ،اسالك توصٌل ، لوح من مادة عازلة كهربائٌا )ثابت عزلها 

 خطوات النشاط

نربط احد قطبً البطارٌة باحدى الصفٌحتٌن ثم نربط القطب االخر بالصفٌحة الثانٌة ستنشحن احدى الصفٌحتٌن  -1

 .  (1). كما فً الشكل (  )واالخرى بالشحنة السالبة  (  )بالشحنة الموجبة 

 نفصل البطارٌة عن الصفٌحتٌن. -2

السالب بالصفٌحة السالبة نالحظ انحراؾ نربط الطرؾ الموجب للفولطمٌتر بالصفٌحة الموجبة ونربط طرفه  -3

 ( .2مؤشر الفولطمٌتر عند قراءة معٌنة . كما فً الشكل )

 ( .3ندخل اللوح العازل بٌن صفٌحتً المتسعة المشحونة . كما فً الشكل ) -4

 . (  )نالحظ حصول نقصان فً قراءة الفولطمٌتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  االستنتاج

بٌن صفٌحتً المتسعة المشحونة ٌتسبب فً إنقاص فرق الجهد  ( )ائٌا ثابت عزلها ادخال مادة عازلة كهرب -  1

    )فتكون  ( )الكهربائً بٌنهما بنسبة مقدارها ثابت العزل 
  

 
)  

  )تزداد سعة المتسعة طبقا للمعادلة  - 2
 

  
  بثبوت الشحنة نقصان فرق الجهد بٌن الصفٌحتٌن  بسبب - (

 . (k)، حٌث تزداد بنسبة  (     ) بعد ادخال العازل الكهربائً وفقا للمعادلة : سعة المتسعة  تزداد - 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ مشحونة متسعة طرفً على ربطه عند ترالفولتمٌ مؤشر انحراؾ ٌعنً ماذا//  س

 . مشحونةال المتسعة صفٌحتً بٌن(  ΔV) كهربائً جهد فرق تولد ٌعنً : ج

 المتسعة صفٌحتً بٌن الموضوعة العازلة المادة تؽٌٌر عند المتسعة مع المربوط الفولتمٌتر قراءة تتؽٌر هل//  س

 ؟ ذلك عنًٌ وماذا ؟(   البطارٌة) المصدر عن والمعزولة مشحونةال

 . العازل بتؽٌر ٌتؽٌر الصفٌحتٌن بٌن الجهد فرق ان على ٌدل ذلك وان.  تتؽٌر نعم : ج

 ؟ الكهربائً العزل ثابت مقدار علٌها ٌعتمد التً العوامل ماهً//  س

 . فقط المادة نوع على : ج

 ؟ المتسعات فً فراداي تجربة من تستنتج ان ٌمكن ماذا//  س

 فً ٌتسبب(  المصدر)  البطارٌة عن والمفصولة مشحونةال المتسعة صفٌحتً بٌن كهربائٌا ةعازل مادة ادخال ان : ج

 . الشحنة مقدار بثبوت سعتها زٌادة وبالتالً اللوحٌن بٌن الكهربائً الجهد فرق انقاص

(1الشكل ) (3الشكل )  (2الشكل )   

1نشاط   
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  ؟ ولماذا ؟ المتسعة سعة على المصدر عن ومفصولة مشحونة متسعة صفٌحتً بٌن العازل ادخال تأثٌر ما//  س

 فرق نقصان بسبب.  صفٌحتٌها بٌن عازلة مادة ادخال عند المصدر عن والمفصولة المشحونة المتسعة سعة تزداد : ج

       الجهد وفرق السعة بٌن العكسٌة العالقة وبموجب(  المصدر عن مفصولة المتسعة الن) الشحنة وبثبوت الجهد

 (
 

  
  )    . 

 مربوطة كانت ان السعه لزٌادة عالقة وال صفٌحتٌها بٌن عازل بإدخال المتسعة سعة تزداد                           

 . عنه مفصولة او بالمصدر

 نعم : ج ؟ علٌها المتسعة تتحمله جهد فرق اقصى مقدار كتابة الضروري من هل//  س

 ؟ المتسعة فٌه تعمل جهد فرق اقصى مقدار متسعة كل على ٌكتب لماذا//  س

 بٌن الكهربائً المجال ازدٌاد عن والناتج عازلها تلؾ بسبب المتسعة تلؾ الى ٌؤدي المقدار هذا تجاوز الن : ج

 فتتفرغ خالله الكهربائٌة الشرارة لعبور نتٌجة للعازل الكهربائً ٌارألنها  حصول الى ٌؤدي والذي الصفٌحتٌن

 . المتسعة وتتلؾ شحنتها من المتسعة

 ؟ هربائًالك العزل بقوة:   المقصود ما//  س

 . لها الكهربائً ٌارألنها حصول قبل مادة تتحمله كهربائً مجال اقصى : ج

 . علٌها المسلط الكهربائً الجهد فرق امام الصمود فً المادة لقابلٌة  مقٌاس...  او

 ؟ الكهربائً العزل قوة وحدات ماهً//  س

    هً الكهربائً العزل قوة وحدة : ج
    

     
 

 عً المواد العازلة ) مقارنة بٌن العوازل القطبٌة والعوازل ؼٌر القطبٌة (؟قارن بٌن نو س/

 

 

 

 ؟ المتسعة سعة فً المؤثرة العوامل ماهً//  س

 ( . A)  الصفٌحتٌن من لكل لةالمتقاب السطحٌة المساحة – 1 : ج

 ( . d)  الصفٌحتٌن بٌن البعد – 2     

 . الصفٌحتٌن بٌن العازل الوسط نوع – 3     

 . لصفٌحتٌها المتقابلة السطحٌة والمساحة المتسعة سعة بٌن العالقة ماهً//  س

 . لصفٌحتٌها المتقابلٌن السطحٌن مساحة بزٌادة المتسعة سعة تزداد : ج

 (  C     A)   ةطردٌ قةالعال ان اي

 ؟ صفٌحتٌها بٌن والبعد المتسعة سعة بٌن العالقة هً ما//  س

 C)    صفٌحتها بتقرٌب سعتها تزداد اي.  عكسٌة العالقة : ج
 

 
  . ) 

 ؟ فٌها المؤثرة الثالث والعوامل المتسعة سعة بٌن تربط التً الرٌاضٌة العالقة ماهً//  س

  : ج
   

 
 C =  هواء صفٌحتٌها بٌن العازل ٌكون عندما .  

    وان  
   

 
 Ck = k   عزلها ثابت مادة صفٌحتٌها بٌن العازل ٌكون عندما  k . 

 

 العوازل ؼٌر القطبٌة العوازل القطبٌة

 تمتلك جزٌئاتها عزوما كهربائٌا ثنائٌة – 1
 القطب دائمٌه فً الحالة الطبٌعٌة .

تمتلك جزٌئاتها عزوما كهربائٌا ثنائٌة القطب  – 1

 مؤقتة )بطرٌقة الحث(.

ٌكون التباعد بٌن مركزي شحنتٌها الموجبة   – 2
 والسالبة ثابتا .

 الموجبة شحنتٌها مركزي بٌن التباعد ٌكون  – 2

 . ؼٌر ثابتة والسالبة

 مثل )الزجاج والبولو اثلٌن(  – 3 مثل )الماء النقً( – 3

 المتسعة سعة فً المؤثرة العوامل

    مالحظة 
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 ٚظؼ و١ف١خ رؽ١ش ععخ ِزغعخ اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ ثزؽ١ش اٌّغبؽخ اٌغطؾ١خ ٌٍصف١ؾز١ٓ ؟ /ط
 (1ثُشٌَ ) اٌغٛاة:

  ٓلصُٞز ػٖ ٓصذس ثُلُٞط٤ز . Qٗز دشق٘ز ٓوذثسٛج ٖٞ صل٤قض٢ ٓضغؼز ٓشقٗشدظ طشك٢ ثُلُٞطض٤ٔضش د٤ – 1

صٌٕٞ هشثءر ثُلُٞط٤ٔضش ػ٘ذ صذس٣ؾز  ( )ػ٘ذٓج صٌٕٞ ثُٔغجفز ثُغطق٤ز ثُٔضوجدِز ُصل٤قض٢ ثُٔضغؼز صغج١ٝ  - 2

  . (  )ٓؼ٤٘ز ك٤ٌٕٞ كشم ثُؾٜذ د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ 

)قض٤ٖ ث٠ُ ٗصق ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ ثُٔغجفز ثُغطق٤ز ثُٔضوجدِز ُِصل٤صو٤َِ ػ٘ذ  – 3
 

 
ٝرُي دجصثفز ثفذٟ  ( 

 ( .2ًٔج ك٢ ثُشٌَ ) ثُصل٤قض٤ٖ ؽجٗذج )ٓغ ثُٔقجكظز ػ٠ِ دوجء ٓوذثس ثُشق٘ز عجدضج(

 . (   )ثصد٣جد هشثءر ثُلُٞط٤ٔضش ث٠ُ ضؼق ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ  ٔالؽظ 

  ) ٚؽغت اٌعاللخ:
 

  
 قض٤ٜج دغذٞس ٓوذثس ثُشق٘ز.صوَ ثُٔضغؼز دجصد٣جد كشم ثُؾٜذ د٤ٖ صل٤ (

 ثالعض٘ضجػ:

 ( )ٖٓ رُي ثٕ عؼز ثُٔضغؼز صوَ د٘وصجٕ ثُٔغجفز ثُٔضوجدِز ُِصل٤قض٤ٖ ٝثُؼٌظ صق٤ـ ث١ ثٕ ثُغؼز ٔغزٕزظ : 

 . (   ) ثُٔضوجدِز ُِصل٤قض٤ٖ. ( )ُٔضغؼز رثس ثُصق٤لض٤ٖ ثُٔضٞثص٣ض٤ٖ صض٘جعخ طشد٣ج ٓغ ثُٔغجفز 

 

 

 

 

 

 

 ؟١ٓ ز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ ثزؽ١ش اٌجعذ ث١ٓ اٌصف١ؾزش ِمذاس ععخ اٌّزغعخ ٌٍصف١ؾو١ف١خ رؽ١ٚظؼ  /ط
رثس ٓوذثس ٓؼ٤ٖ ٝٓلصُٞز ػٖ ٓصذس ثُلُٞط٤ز ٝٓشدٞطز د٤ٖ ٓضغؼز ٓشقٞٗز دشق٘ز ٣ٞضـ  (1)ثُشٌَ  ثُؾٞثح: 

 طشك٢ كُٞط٤ٔضش ُو٤جط كشم ثُؾٜذ ثٌُٜشدجة٢ د٤ٖ صل٤قض٤ٜج.

ٝ  (  ) د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ  كشم ثُؾٜذػ٘ذ صذس٣ؾز ٓؼ٤٘ز ك٤ٌٕٞ ر ثُلُٞط٤ٔضش صٌٕٞ هشثء ( ) ٜٔجثُذؼذ ثالدضذثة٢ د٤٘

)ػ٘ذ صوش٣خ ثُصل٤قض٤ٖ ث٠ُ ثُذؼذ 
 

 
  . (2)ًٔج ك٢ ثُشٌَ  )ٓغ ثُٔقجكظز ػ٠ِ دوجء ٓوذثس ثُشق٘ز عجدضج( ( 

)ثٕ هشثءر ثُلُٞط٤ٔضش صوَ ث٠ُ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ :  ٔالؽظ
 

 
  )ثُؼالهز ٝفغخ  (  

 

  
صضدثد عؼز ثُٔضغؼز  (

 د٘وصجٕ كشم ثُؾٜذ د٤ٖ صل٤قض٤ٜج دغذٞس ٓوذثس ثُشق٘ز .

 االعزٕزبط:

ُٔضغؼز صض٘جعخ ػٌغ٤ج  ( )د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ ٝثُؼٌظ صق٤ـ  ث١ ثٕ ثُغؼز  ( )عؼز ثُٔضغؼز صضدثد د٘وصجٕ ثُذؼذ 

  ) . ( )ٓغ ثُذؼذ د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ 
 

 
) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1الشكل ) (2الشكل )   

(1الشكل ) (2الشكل )   
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 شحنتها وتتؽٌر المصدر على وٌعتمد ثابتا ٌبقى لها( ΔV) فان(  مثال بطارٌة)  بالمصدر المربوطة ةالمتسع – 1

 . عواملها لتؽٌر تبعا وسعتها

 لتؽٌر تبعا جهدها وفرق سعتها تتؽٌر وانما تتؽٌر ال شحنتها فان مشحونةوال المصدر عن المفصولة المتسعة – 2

 .فٌها المؤثرة العوامل

   شحنت بوساطة بطارٌة فرق الجهد بٌن قطبٌها   (PF 10) هامتسعة ذات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن سعت                

 (V12 فإذا فصلت المتسعة عن البطارٌة )   ( 6ثم أدخل بٌن صفٌحتٌها لوحا  من مادة عازلة كهربائٌا  ثابت عزلها  )
                                                          -: ٌمأل الحٌز بٌنهما. ما مقدار

( سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائً 2             ( الشحنة المختزنة فً أي من صفٌحتً المتسعة 1  

( فرق الجهد بٌن صفٌحتً المتسعة بعد أدخال العازل 3  

 /الحل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

( وكل من صفٌحتٌها مربعة  cm5.5 متسعة ذات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن البعد بٌن صفٌحتٌها )                   

   Ԑo = 8.85*10-12  c2/N.m2( وٌفصل بٌنهما الفراغ  علما  أن سماحٌة الفراغ cm15 الشكل طول ضلع كل منها ) 

 ( بٌنهما V15 ( الشحنة المختزنة فً أي من صفٌحتها بعد تسلٌط فرق جهد )  2( سعة المتسعة     1   -ما مقدار :
 الحل /    

 

 

  اتالمتسع حول مهمة مالحظات

1مثال   

2مثال   
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جدول ٌبٌن تأثٌر ادخال عازل بٌن صفٌحتً متسعة او نقصان البعد بٌن صفٌحتٌها او زٌادة * 

ن صفٌحتٌها والمجال المساحة المتقابلة لصفٌحتٌها على كل من سعتها وشحنتها وفرق الجهد بٌ

الكهربائً بٌن صفٌحتٌها والطاقة المختزنة فً المجال الكهربائً بٌن  الصفٌحتٌن فً حالتٌن االولى 

 عن المصدر. نفصلةمبالمصدر والثانٌة  متصلة

 

 المتسعة ان تقول وانت.  كذا ٌساوي مقدارها شحنة تخزن المشحونة المتسعة ان صدٌقك ٌقول//  ) فَكر (س

 ؟ ذلك ٌكون كٌؾ وضح!  صحٌح القولٌن كال ان ٌقول ومدرسك.  صفرا تساوي الكلٌة شحنتها تكون المشحونة

 ان وحٌث.  السالبة او الموجبة اما صفٌحتٌها من يا فً الشحنة مقدار تعنً كذا مقدارها شحنة تخزن عبارة ان : ج

 الصفٌحة فً(     )   سالبة شحنة وتخزن الصفٌحتٌن احدى على(     )  مقدارها شحنه تخزن المتسعة

(   )      ان حٌث صفرا ٌساوي(  الكلٌة الشحنة)  الشحنة صافً ٌكونف نفسه وبالمقدار االخرى      .  

 

 

 

 

 ؟  التوالً على او التوازي على المتسعات ربط من الؽرض ما//  س

 كهربائً جهد فرق وضع إلمكانٌة او بعضها مع التوازي على المتسعات تربط ذلك وألجل ةالمكافئ السعة لزٌادة : ج

 مع التوالً على المتسعات تربط ذلك وألجل واحدة متسعة تتحمله ال قد المجموعة  طرفً على اكبر بمقدار

  .بعضها

 

 

 المتسعة منفصلة عن المصدر المتسعة متصلة بمصدر

 ادخال المادة عازلة بٌن صفٌحتٌها

 تزداد :Cالسعة  تزداد :Cالسعة  1

 ثابتة: Qالشحنة  تزداد: Qالشحنة  2

 ٌقل: ΔV فرق الجهد  ٌبقى ثابت لوجود المصدر :ΔV فرق الجهد  3

 ٌقل  :  Eالمجال الكهربائً ثابت لثبوت فرق الجهد:   Eالمجال الكهربائً 4

 تقل: KEالطاقة المختزنة  تزداد: KEالطاقة المختزنة  5

 حتٌنزٌادة المساحة المتقابلة للصفٌ

 تزداد: Cالسعة  تزداد: Cالسعة  1

 ثابتة :Qالشحنة  تزداد :Qالشحنة  2

 ٌقل: ΔV فرق الجهد  ٌبقى ثابت لوجود المصدر: ΔV فرق الجهد  3

  ٌقل:   Eالمجال الكهربائً ثابت لثبوت فرق الجهد:   Eالمجال الكهربائً 4

 تقل: KEالطاقة المختزنة  تزداد: KEالطاقة المختزنة  5

 نقصان البعد بٌن صفٌحتٌها

 تزداد: Cالسعة  تزداد: Cالسعة  1

 ثابتة: Qالشحنة  تزداد :Qالشحنة  2

 ٌقل: ΔV فرق الجهد  ٌبقى ثابت لوجود المصدر: ΔV فرق الجهد  3

 ثابت:   Eالمجال الكهربائً ٌزداد:   Eالمجال الكهربائً 4

 تقل: KEالطاقة المختزنة  تزداد: KEالطاقة المختزنة  5

 توازي ( –) توالً  المتسعات ربط
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A ) ) التوازي على المتسعات ربط ٌتم التالً بالشكل موضح كما : التوازي على المتسعات بطر : 

  ؟ التوازي على المربوطة للمتسعات المكافئة السعة زٌادة سبب ما//  س

 . التوازي لمجموعة المكافئة المتسعة لصفٌحتً المتقابلة السطحٌة المساحة ازدٌاد بسبب : ج

 . العازل ونوع صفٌحتٌها بٌن البعد بثبوت

 

 

 

 

 

 

 

 من كل الن المصدر جهد فرق هو الربط هذا فً المتسعات جمٌع على الجهد فرق ان  : الربط هذا خصائص اهم ومن

 : فان لذا مباشرة المصدر الى مربوطة المتسعات

1  )        =     =                          

2  )                   

3  )                  

4  )                      ,               

 

     Ceq = C1 + C2 : العالقه اشتق,  التوازي على المتسعات من مجموعة ربط عند//  س

 : فان التوازي على الربط بسبب : ج            

Qtotal = Q1 + Q2 

CeqΔV  = C1ΔV + C2ΔV 

CeqΔV   = (C1 +C2 )ΔV 

 ΔV  Ceq = C1  + C2 على وبالقسمة

 

 : ان بحٌث العالقة هذه تعمٌم ٌمكن التوازي على المربوطة(  ( n المتسعات من عدد الي : مالحظه

Ceq = C1 + C2 + C3 + ……….Cn 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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مربوطة مع بعضها على التوازي ,   ( 4µF , 8 µF , 12 µF , 6 µF )أربع متسعات سعاتها حسب الترتٌب                 

  -. أحسب مقدار :  ( 12V )ربطت المجموعة بٌن قطبً بطارٌة فرق الجهد قطبٌها 

 ( الشحنة المختزنة فً أي من صفٌحتً كل متسعة   2    كافئةة المالسع (1
 الشحنة الكلٌة المختزنة فً المجموعة . (3

 الحل /

3مثال   
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B ) الشكل فً كما المتسعات تربط :  التوالً على المتسعات ربط  

 ؟ التوالً على مربوطة المتسعات من لمجموعة المكافئة السعة تقل لماذا//  س

 بثبوت للمجموعة المكافئة المتسعة صفٌحتً بٌن البعد ٌادةز بسبب وذلك : ج

  . المكافئة السعة فتقل العازل ونوع الصفٌحتٌن مساحة

 على المربوطة المتسعات مجموعة فً الكلٌة الشحنة:  ٌأتً ما علل//  س

 . متسعة كل صفٌحتً من اي فً المختزنة الشحنة مقدار ٌساوي التوالً

 شحنتٌن فتظهر جهد تساوي سطح فهو متساوي لوسطٌتٌنا الصفٌحتٌن جهد الن : ج

 . الحث بطرٌقة بالنوع ومختلفتٌن بالمقدار متساوٌتٌن

 ؟ جهد تساوي سطح التوالً على المربوطة المتسعات مجموعة فً الوسطٌتٌن الصفٌحتٌن تعدان لماذا//  س

 . توصٌل بسلك بعظهما مع مربوطتان ماألنه : ج

 : التوالً على المتسعات ربط خصائص

 ان اي,  المتسعات من اي فً المختزنة الشحنة مقدار ٌساوي المجموعة فً الكلٌة الشحنة مقدار ان

  فان لذا,  متسعة كل صفٌحتً بٌن الجهد فروق مجموع ٌساوي المجموعة جهد والن

 

1  )                     

2  )                 

 3  )    
 

   
  

 

  
 

 

  
 

 = Ceq                                 : ة )اذا كانت متسعتان فقط (االتٌ بالصٌؽة  كتابتها وٌمكن
    

     
 

 

,    C = 
 

  
   4  )  Ceq = 

 

        
 

 

 : ان اثبت التوالً على مربوطة تسعاتالم من مجموعة فً//  س

 

   
  
 

  
  
 

  
 

  فان لذا،  متسعة كل صفٌحتً بٌن الجهد فروق مجموع ٌساوي المجموعة جهد الن  ج :

ΔVtotal   = ΔV1  + ΔV2  

 

   
  
 

  
  
 

  
 

 

   
  (

 

  
 
 

  
 ) 

  على نحصل(  Q)   على المعادلة طرفً وبقسمة
 

   
 
 

  
 
 

  
 

 : فان التوالً على مربوطة(  n)   المتسعات من عدد ألي                      

 

   
  
 

  
 
 

  
 
 

  
  

 

  
 

 

 

 مالحظة
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 من اصؽر تكون لها المكافئة السعة فان التوالً على مربوطة المتسعات من لمجموعة                                 

 فً سعة اكبر من اكبر مقدارها ٌكون المكافئة السعة فان التوازي بربط بٌنما.  ةالمجموع فً سعة اصؽر

 . المجموعة

 ؟ المتسعات من مجموعة ربط ماطرٌقة//  س

a– ًجهد وبفرق المقدار كبٌرة كهربائٌة شحنة تخزٌن بوساطتها ٌمكن المقدار كبٌرة مكافئة سعة على تحصل لك 

 .  واحدة متسعة بأستعمال ذلك على الحصول ٌمكن ال،  واطًء

b– ًالمنفردة المتسعة تتحمله ال قد المجموعة طرفً على كبٌر جهد فرق وضع باالمكان ٌكون لك  

 وفق على للمجموعة(     )  المكافئة عةالس فتزداد بعضها مع التوازي على المتسعات مجموعة تربط –a  : ج

               العالقه

 جهد فرق ٌساوي الذي الكلً الجهد فرق ثبوت مع المجموعة فً متسعة اي سعة من اكبر المكافئة السعة تكون حٌث

 .                          العالقة وفق على.  متسعة كل طرفً على الجهد لفرق مساوٌا وٌكون المصدر

   b – مقدار من اكبر للمجموعة الكلً الجهد فرق مقدار فٌكون بعضها مع التواي على المتسعات مجموعة تربط 

   وان        فان وبهذا                         الن منفردة متسعة اي جهد فرق

         وان            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

    مربوطة مع بعضها على   (µF , 9 µF , 18µF 6 )بثالث متسعات من ذوات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن سعاتها حسب الترتٌ           

 -. أحسب مقدار : (300µc), شحنت المجموعة بشحنة كلٌة  التوالً

 ( فرق الجهد الكلً بٌن طرفً المجموعة     3     ( الشحنة المختزنة فً اي من صفٌحتً كل متسعة2   ( السعة المكافئة للمجموعة  1

 ( فرق الجهد بٌن صفٌحتً كل متسعة 4

 الحل /

  ةمهم مالحظة

4مثال   
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 سعة على للحصول بعض مع جمٌعها(  10µ F)  منها كل عةس متماثله متسعات تسع ربط منك طلب اذا//  س

 . ذلك فٌه تبٌن مخططا وارسم المجموعة هذه ربط طرٌقة وضح(   10µ F) مقدارها  مكافئه

   التالٌٌن الرسمٌن فً الموضحتٌن الطرٌقتٌن بادى ذلك ٌتم : ج

 

 

 

 

 

 

 

 ٌتم حٌث.  التوالً على مربوطة متسعات ثالث صؾ وبكل متوازٌة صفوؾ بثالث المجموعة تربط  a الشكل ففً

 . الكلٌة المكافئة السعة ُتحسب ثم صؾ لكل المكافئة السعة حساب اوال

 مع الثالث المجموعات وتربط مجموعات بثالث التوازي على بعضها مع متسعات ثالث كل فتربط b الشكل فً اما

 السعة نحسب وبعدها،  اوال متوازٌة موعةمج لكل الكلٌة المكافئة السعة نحسب حٌث.  التوالً على بعضها

 .     الكلٌة المكافئة

  

 

 

  المتسعة فً المختزنة(  نوعها)  الطاقة شكل هو وما ؟ مشحونةال المتسعة فً المختزنة الطاقة مصدر هو ما//  س

 طاقة شكل على(  المبذول الشؽل هذا)  ٌختزن والذي اخر الى مكان من لنقلها الشحنات على المبذول الشؽل هو : ج

 . الموقعٌن بٌن الكهربائً المجال فً(  PEelectric)  كهربائٌــــــــــــة كامنه

 . صفٌحتٌها بٌن كهربائً مجال بشكل مختزنه وهً

 

 ؟ المتسعة فً ةالمختزن الطاقة بٌانٌا توضح ان ٌمكن كٌؾ//  س

 بٌنهما(  ΔV) الكهربائً الجهد وفرق الصفٌحتٌن نم اي فً ( Q)  ةالمختزن الشحنة مقدار بٌن البٌانً الرسم من : ج

                        تساوي والتً.  فٌها ةالمختزن الطاقة هً الشكل فً كما المنحنً تحت المساحة فان

  

 

 

 

 

 

 

 : مشحونةال المتسعة فً المختزنه الكهربائٌة الطاقة بحساب الخاصة العالقات

1 -             = ½ C (   )2       

2 -                       

                  3  -            = ½
  

 
 

  فان بالثانٌة(  t)   مقدارا زمنٌة بفترة المتسعة تفرغ عند الكهربائٌة القدرة ولحساب 

  
            

 
 

b 

 

a

 

  المتسعة فً المختزنة الطاقة
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  والقدرة الطاقة قوانٌن تطبٌق وعند( .  Watt)  هً القدرة ووحدة( .  J)  الجول هً الطاقة وحدة : ةمهم مالحظة

 .اجزائها ولٌس(     )  هً الشحنة ووحدة.  اجزائها ولٌس(   )  هً السعة وحدة تكن ان ٌجب

 

  ؟ ولماذا ؟ فٌها لمختزنةا الكهربائٌة الطاقة على المتسعة صفٌحتً بٌن كهربائً عازل ادخال تأثٌر ما//  س

  المصدر عن مفصولة كانت اذا – 2         بالمصدر مربوطة كانت اذا – 1      

  ةالعالق بموجب الطاقة فتزداد سعتها وزٌادة(  المصدر جهد فرق ٌساوي)  الجد فرق لثبوت وذلك تزداد – 1 : ج

PEelectric = ½ C (ΔV )2  
 

          PEelectric  = ½ ΔV × Qةالعالق بموجب جهدها فرق نونقصا شحنتها لثبوت تقل – 2     

½ = PEelectric             العالقة بموجب سعتها وزٌادة شحنتها لثبوت تقل:  او)          
  

 
     ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      

( إذا شةحنت لفةرق جهةد   µF 2 ما مقدار الطاقة الكهربائٌة المختزنةة فةً المجةال الكهربةائً لمتسةعة سةعتها )              

 ( .  µS 10( ما مقدار القدرة التً نحصل علٌها عند تفرٌؽها بزمن )  V 5000كهربائً )

 / الحل

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    

  

5مثال   
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مربوطتان مع بعضهما على التوالً . ربطت  (C1=3uF ,C2=6uF)متسعتان من ذوات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن              

كل منهما اذا ادخل بٌن فراغ عازال بٌن صفٌحتً , فكان ال (24V)مجموعتهما بٌن قطبً بطارٌة فرق الجهد بٌن قطبٌها 

)ومازالت المجموعة متصلة بالبطارٌة ( فما ٌمأل الحٌز بٌنهما  2صفٌحتً كل منهما لوح من مادة عازلة ثابت عزلها  

 مقدار فرق الجهد بٌن صفٌحتً كل متسعة , والطاقة المختزنة فً المجال الكهربائً بٌن صفٌحتً كل متسعة فً حالتٌن :
 بعد ادخال اعازل  - 2قبل ادخال العازل                – 1

 الحل / 

6مثال   
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 ؟ منها كل وممٌزات استعماالت هً وما المتسعات انواع بعض عدد// س

 مساحة كبر و حجمها صؽر : ممٌزاتها.   الكهربائٌة االجهزة فً وتستعمل : المشمع الورق ذات المتسعة(  a : ج

 . صفائحها

b  )احدى اقراص انصاؾ بشكل الصفائح من مجموعتٌن من تتألؾ : الدوارة الصفائح ذات السعة تؽٌرم المتسعة 

 . والمذٌاع الالسلكً فً التنؽٌم دائرة فً تستعمل،  ثابت محور حول الدوران ٌمكنها واالخرى ثابته المجموعتٌن

  السعه متؽٌرة : ممٌزاتها  

c )المادة وتتولد الكترولٌتٌة عجٌنة واالخرى االلمنٌوم من احداهما نصفٌحتٌ من تتألؾ : االلكترولٌتٌة المتسعة 

 الدوائر فً تستخدم.  اسطوانً بشكل الصفائح وتلؾ وااللكترولٌت االلمنٌوم بٌن الكٌمٌائً التفاعل نتٌجة العازلة

  الكهربائٌة

 . ٌتهاقطب على للداللة طرفٌها على عالمة وتوضع عالً جهد فرق تتحمل: ممٌزاتها         

 ؟ صفائحها بٌن العازل هو وما ؟ الدوارة الصفائح ذات متسعة فً ةالمستخدم المتسعات ربط طرٌقة هً ما//  س

 . الهواء فهو العازل واما. الربط متوازٌة : ج

 ؟ ةالدوار الصفائح ذات المتسعة سعة تؽٌر مبدأ هو ما//  س

 . للصفائح المتقابلة ةالسطحٌ المساحة تؽٌر : ج

 ؟ ةااللكترولٌتٌ المتسعة فً العازلة المادة تتولد ٌؾك//  س

 . وااللكترولٌت االلمنٌوم بٌن الكٌمٌائً التفاعل نتٌجة : ج

 ؟ ةااللكترولٌتٌ المتسعة طرفً على عالمة توضع لماذا//  س

 . صحٌحه بقطبٌة بالدائرة ربطها لؽرض قطبٌتها على للداللة // ج

 ؟  ةمختلف مواد ومن ةمختلف احجامو بانواع المتسعات تصنع لماذا//  س

 . ةالعملٌ التطبٌقات لمختلؾ مالئمة تكون لكً : ج

 

 

 

 

 هً دائرة تٌار مستمر تحتوي على مقاومة ومتسعة وبطارٌة .دائرة المقاومة والمتسعة : 

 تٌار هذه الدائرة ٌكون متؽٌرا مع الزمن . ممٌزاتها :

 دوائر شحن وتفرٌػ المتسعة .من امثلتها : 

 ؟ المستمر للتٌار مصدر الى ربطها عند ةوالمقاوم المتسعة دائرة تٌار ٌمٌز الذي ما//  س

 . الزمن مع متؽٌرا الدائرة تٌار ٌكون : ج

 

 المتسعات نواعأ بعض

  متسعةو مقاومة من تتألؾ مستمر تٌار دائرة
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ِع شؾٓ اٌّزغعخ ٔشبغ ٠ٛظؼ و١ف١خ روش ا //ط

 ؟ٌذائشح اٌىٙشثبئ١خِخططب سعُ 

 أدٚاد إٌشبغ

رثس  ( )ٝٓضغؼز  ( )ضش ٤ًِلجٗٞٓٝ  دطجس٣ز

, )ض٤ٖ ثُٔضٞثص٣ض٤ٖ ثُصل٤ق , ٓلضجؿ ٓضدٝػ  ( 

,  )ٓصذجف٤ٖ ٝ( )ٝ ٓوجٝٓز عجدضز  ( )   ) ٝ 

 أعالى صٞص٤َ.

 خطٛاد إٌشبغ

 أدٗجٙ .ٗشدظ ثُذثةشر ثٌُٜشدجة٤ز ًٔج ك٢ ثُشٌَ  -1

 (1)ك٢ ثُٔٞثهغ  Kٗؾؼَ ثُٔلضجؿ ثُٔضدٝػ  -2

ضش ُقظ٤ج ث٠ُ ٤ٗالفظ ثٗقشثف ٓؤشش ثٌُِلجٗٞٓ -3

لش ثُضذس٣ؾز )ٗقٞ ث٤ٔ٤ُٖ ٓغال( ٣ٝؼٞد ؽجٗذ٢ ص

   الفظز صٞٛؼ ثُٔصذجؿ ٓٝدغشػز ث٠ُ ثُصلش 

دضٞء عجطغ ُذشٛ٘ز ٖٓ ثُضٖٓ عْ ٣٘طلب ًٝإٔ 

 ثُذطجس٣ز ؿ٤ش ٓشدٞطز دجُذثةشر.

صق٤لض٢ ثُٔضغؼز ٓؼضُٝض٤ٖ ػٖ ٝدٔج ثٕ  -4

  دؼضٜٔج كجالٌُضشٝٗجس صضشثًْ ػ٠ِ ثُصل٤قز 

ذطجس٣ز ُزث صشقٖ ثُٔشدٞطز دجُوطخ ثُغجُخ ُِ

ك٢ ف٤ٖ صشقٖ ثُصل٤قز  (  )دجُشق٘ز ثُغجُذز 

ثُٔشدٞطز دجُوطخ ثُٔٞؽخ دجُشق٘ز ثُٔٞؽذز   

 ٝدجُٔوذثس ٗلغٚ دطش٣وز ثُقظ. (  )

 

 

 

ِع سعُ رفش٠ػ اٌّزغعخ ٔشبغ ٠ٛظؼ و١ف١خ  روش ا //ط

 اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ ؟ِخططب 

 أدٚاد إٌشبغ

رثس ثُصل٤قض٤ٖ  ( ) , ٓضغؼز( )ضش ٤دطجس٣ز, ًِلجٗٞٓ

, )ثُٔضٞثص٣ض٤ٖ  , ٓوجٝٓز عجدضز  ( ), ٓلضجؿ ٓضدٝػ  ( 

,  ), ٓصذجف٤ٖ  ( )  , أعالى صٞص٤َ. (  

 خطٛاد إٌشبغ

 .أدٗجٙٗشدظ ثُذثةشر ثٌُٜشدجة٤ز ًٔج ك٢ ثُشٌَ  -1

 . ( )ك٢ ثُٔٞهغ  ( )ثُٔلضجؿ  ٗؾؼَ -2 

ُقظ٤ج ث٠ُ ثُؾجٗخ ضش ٤ٗالفظ ثٗقشثف ٓؤشش ثٌُِلجٗٞٓ -3

ث٥خش ٖٓ صلش ثُضذس٣ؾز )ٗقٞ ث٤ُغجس( عْ ٣ؼٞد ث٠ُ ثُصلش 

دضٞء عجطغ ُذشٛز ٖٓ    دغشػز ٝٗالفظ صٞٛؼ ثُٔصذجؿ 

 ثُضٖٓ عْ ٣٘طلب .

ثٕ ص٤جسث ُقظ٤ج هذ ثٗغجح ك٢ ثُذثةشر ثٌُٜشدجة٤ز ٗغض٘ضؼ  -4

)٣غج١ٝ صلشث( ػ٘ذٓج ال ٣ضٞثكش كشم ؽٜذ  ص٤جس ثُضلش٣ؾ٣غ٠ٔ 

 .(        )٤قض٢ ثُٔضغؼز أ١ ػ٘ذٓج د٤ٖ صل

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصباح

 كلفانومٌتر مصباح

3نشاط  2نشاط    



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  19 
 

 ؟ ةالتدرٌج صفر جانبً احد الى لحظٌا انحرافه بعد الصفر الى المؤشر ٌرجع لماذا المتسعة شحن تجربة فً//  س

 ؟ موجودة ؼٌر البطارٌة وكأن لبرهة ومٌضه بعد المصباح ٌنطفًء لماذا المتسعة شحن تجربة فً//  س

 مشحونة المتسعة وان المتسعة شحن عملٌة اكتمال بعد به المتصل البطارٌة قطب مع صفٌحه كل جهد لتساوي : ج

 . صفرا ٌساوي الدائرة فً التٌار ٌجعل مما ةالمقاوم طرفً على الجهد فرق ٌنعدم وعندها شحنتها بكامل

 ؟ ةالمتسع شحن دائرة فً المصدر وطرفً المتسعة طرفً بٌن الجهد فرق ٌتساوى متى//  س

 ؟ صفرا ٌساوي المتسعة شحن دائرة فً المار التٌار ٌكون متى//  س

 . شحنتها بكامل المتسعة تكون عندما : ج

 ؟ المستمر التٌار دائرة فً مفتوحا مفتاحا المتسعة تعد لماذا//  س

 الجهد فرق ٌجعل مما البطارٌة جهد فرق مع طرفٌها على الجهد فرق ٌتساوى شحنتها بكامل المتسعة شحن عند : ج

 . مفتوحا مفتاحا المتسعة فتعد،  صفرا ٌساوي التٌار ٌكون وعندئذ صفرا ٌساوي المقاومة طرفً على

 ؟( البطارٌه)  الشاحن المصدر الى بالنسبة المتسعة صفٌحتً من كل شحنة هً ما//  س

 بالقطب ةالمربوط لصفٌحةا تشحن بٌنما للبطارٌة السالب بالقطب المربوطة الصفٌحة على االلكترونات تتراكم : ج

 . الحث بطرٌقة نفسه وبالمقدار الموجبه بالشحنة للبطارٌة الموجب

 ؟ نذاكآ الشحن تٌار حساب ٌتم وكٌؾ ؟ له قٌمة اكبر فً الشحن تٌار ٌكون متى//  س

  ةبالعالق حسابه وٌتم الدائرة ؼلق لحظة كبٌر بمقدار ٌبدأ : ج

  
         

 
 . الدائرة مقاومة هً(  R)  وان  المفتاح اؼالق لحظة الشاحن للتٌار قٌمة ىاقص هو(   ) ان حٌث 

 ؟ الزمن مع المتسعة شحن تٌار ٌتؽٌر كٌؾ بٌانٌا وضح//  س

 .  البٌانً الرسم فً كما الشحن اكتمال عند الصفر الى بسرعة الشحن تٌار مقدار ٌتناقص : ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ المتسعة بتفرٌػ المقصود ما//  س

 . توصٌل بسلك ببعضهما الصفٌحتٌن بربط صفٌحتها شحنتً معادلة : ج

 ؟ المتسعة تفرٌػ دائرة فً الكلفانومٌتر مؤشر ٌتؽٌر كٌؾ//  س

 . بسرعة الصفر الى وٌعود التدرٌجة صفر من الخرا الجانب الى لحظٌا ٌنحرؾ : ج

 . ٌنطفًء ثم للحظة ٌتوهج : ج ؟ المتسعة تفرٌػ دائرة فً المربوط للمصباح ٌحصل ماذا//  س

 ؟ ةالدائر فً االنسٌاب عن التفرٌػ تٌار ٌتوقؾ متى//  س

 . شحنتها كامل من عةالمتس تتفرغ عندما او.  المتسعة صفٌحتً بٌن الجهد فً فرق ٌتوافر ال عندما : ج

 ؟ المتسعة تفرٌػ نشاط من تستنتج  ماذا//  س

 فً فرق ٌتوافر ال عندما التٌار هذا ٌتوقؾ التفرٌػ تٌار ٌسمى الكهربائٌة الدائرة فً انساب قد لحظٌا تٌارا ان : ج

 : فان وعندها التفرغ بداٌة عند له قٌمة اقصى وان. المتسعة صفٌحتً بٌن الجهد

  
    

 
 . الدائرة اؼالق لحظة 
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 ؟ المخطط هذا ٌوضح وماذا.  لتفرٌؽها المستؽرق والزمن المتسعة تفرٌػ تٌار بٌن البٌانً المخطط ارسم//  س

 . التفرغ عملٌة انتهاء عند الصفر الى وٌهبط ةالدائر اؼالق لحظة كبٌر بمقدار ٌبدا التٌار ان ٌوضح المخطط : ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لحظة ؼلق الدائرة ؟ وهل ٌستمر بهذا المقدار ؟شحن المتسعة س / ما مقدار تٌار 

ٌتناقص الى ج/ ٌكون تٌار الشحن فً مقداره االعظم لحظة ؼلق الدائرة ، ولن ٌستمر على هذه الحال الن مقداره 

الصفر بسرعة عند اكتمال شحن المتسعة ، لتساوي فرق الجهد بٌن صفٌحتً وفرق الجهد بٌن قطبً البطارٌة وبالتالً 

 ٌنعدم فرق الجهد على طرفً المقاومة .

 لحظة ؼلق الدائرة ؟ وهل ٌستمر بهذا المقدار ؟تفرٌػ المتسعة س / ما مقدار تٌار 

ه االعظم لحظة ؼلق الدائرة ) لحظة ربط صفٌحتً المتسعة ببعضهما بوساطة سلك ج / ٌكون تٌار التفرٌػ فً مقدار

موصل ( ، ولن ٌستمر على هذا الحال الن مقداره ٌهبط الى الصفر بعد اتمام عملٌة التفرٌػ ، النعدام فرق الجهد بٌن 

 صفٌحتً المتسعة .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ω R=20     ومقاومة مقدارها  r=10 Ωدائرة كهربائٌة متوالٌة الربط تحتوي على مصباح كهربائً مقاومته             

, ما مقدار  uF 5, ربطت فً الدائرة متسعة ذات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن سعتها   V 6وبطارٌة مقدار فرق الجهد بٌن قطبٌها 

 :الشحنة المختزنة فً اي من صفٌحتً المتسعة  والطاقة المختزنة فً مجالها الكهربائً لو ربطت المتسعة 

على التوالً مع المصباح والمقاومة والبطارٌة فً الدائرة نفسها )بعد فصل  – 2     على التوازي مع المصباح . - 1

 شحنتها (مٌع جالمتسعة عن الدائرة االولى وافراؼها من 

 الحل /

7مثال   
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 بعد الدائرة فً التٌار تقطع المتسعة فان متسعة مع التوازي على مربوطة(  مقاومه او مثال مصباح)  حمل اي ان – 1

 . المقاومة طرفً على الجهد فرق=  المتسعة طرفً على الجهد فرق -: وعندها شحنتها بكامل تشحن ان

 . وشحنتها سعتها وتتؽٌر ٌتؽٌر ال جهدها فرق فان مصدر الى مربوطة متسعة صفٌحتً بٌن عازل ادخل اذا– 2 

 سعتها من كل وٌتؽٌر تتؽٌر ال شحنتها فان المصدر عن ومفصولة مشحونة متسعة صفٌحتً بٌن عازل ادخل اذا– 3 

 . جهدها وفرق

 اي جهد فرق او شحنة او سعة بتؽٌر ٌتؽٌر متسعات مجموعة او متسعة فً المختزنة الكهربائٌة الطاقة مقدار ان –4 

 . ال ام للمصدر مربوطة كانت سواء مشحونة  متسعة اي صفٌحتً بٌن عازل ادخل اذا الطاقة وتتؽٌر متسعاتها من

 

 

 

 . التصوٌر الة فً الومضً المصباح منظومة فً – 1

 . الصوتٌة الالقطة فً – 2

 (. الطب فً)  القلب عضالت حركة وتنظٌم تحفٌز جهاز فً – 3

 . الحاسوب مفاتٌح لوحة – 4

 ؟ التصوٌر الة فً الومضً المصباح فً الموضوعة المتسعة به تعمل الذي المبدأ هو ما//  س

 بطارٌة من شحنها بعد شحنتها من المتسعة تفرٌػ اثناء فً ساطع بضوء لتوهجه تكفً بطاقة المصباح تجهٌز : ج

 . الكامرة

 ؟ الصوتٌة الالقطة فً المستخدمة المتسعة عمل مبدأ هو ما//  س

 بٌن البعد لتؽٌر تبعا سعتها مقدار بتؽٌر وذلك.   نفسه وبالتردد  كهربائٌة ذبذبات الى الصوتٌة الموجات تحول : ج

 . منها المرنة وهً الصفٌحتٌن احدى باهتزاز وذلك بٌنهما الجهد فرق ثبوت مع صفٌحتٌها

 ؟ القلب عضالت حركة وتنظٌم تحفٌز جهاز فً الموضوعة المتسعة عمل مبدأ هو ما//  س

(  J – 360 J 10)  بٌن طاقتها تتراوح والتً ةالمختزن لطاقتها الجهاز فً والموجودة مشحونةال المتسعة تفرٌػ : ج

 . بانتظام عمله وعودة القلب تحفٌز الى ذلك ٌؤدي جدا قصٌره زمنٌه لمدة المرٌض جسم فً

  للمتسعة العملٌة التطبٌقات بعض

 ودوائرها المتسعات حول مالحظات

 : 
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 ؟ الحاسوب مفاتٌح لوحة فً المستعملة المتسعة به تعمل الذي أالمبد هو ما//  س

 صفٌحتً احدى تمثل  ةمتحرك بلوحة مفتاح كل ٌثبت اذ المفاتٌح لوحة من حرؾ كل تحت متسعة توضع : ج

 وهذا صفٌحتٌها لتقارب علٌها بالضؽط المتسعة سعة وتزداد المفتاح بقاعدة االخرى الصفٌحة وتثبت المتسعة

 . علٌه الضؽط تم الذي المفتاح على تتعرؾ ةالخارجٌ االلكترونٌة الدوائر ٌجعل

 

 : عاملٌن خالل من المتسعة اهمٌة تبرز                                 

 عند هائلة وكمٌات جدا كبٌره بسرعة الطاقة هذه تفرٌػ وامكانٌة للطاقة كبٌره لكمٌات خزنها امكانٌة هو – االول

 . الٌها الحاجة

 . لوحٌها بٌن البعد بتؽٌر وذلك علٌها الضؽط عند(  سعتها)  المتسعة سعة قٌمة تؽٌر من االستفادة – الثانً

 

 الوحدة التعرٌؾ الرمز

C  فاراد  سعة المتسعة F 

Ck فاراد سعة المتسعة بوجود العازل 

Ceq  فاراد سعة المكافئة 

Ceqk فاراد سعة المكافئة بوجود العازل 

Q كولوم  شحنة المتسعةC 

QK كولوم تسعة بوجود العازلشحنة الم 

Qt كولوم الشحنة الكلٌة 

Qtk كولوم الشحنة الكلٌة بوجود العازل 

Δ V فولط فرق الجهد على طرفً المتسعة 

Δvk فولط فرق الجهد بوجود العازل 

Δvt ًفولط فرق الجهد الكل 

Δvtk  فولط فرق الجهد الكلً بوجود العازل 

E ًفولط / متر المجال الكهربائ 

Ek  فولط / متر المجال الكهربائً بوجود العازل 

A المساحة السطحٌة المقابلة للمتسعة m2  ,  cm2
 

d البعد بٌن صفٌحتً المتسعة m2  ,  cm2 

K  بدون وحدات ثابت العزل 

PE جول  الطاقة الكهربائٌة المختزنة فً المتسعةJoule 

I امبٌر  التٌارA 

t ثانٌة  الزمنsec 

p اط   و القدرةwatt 

  مالحظة

 ملخص قوانٌن الفصل األول  
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 نقسم المتسعات الى ثالثة اجزاء :

 / متسعة ومقاومة ومصباح كهربائً 3/ متسعتان أو أكثر                   2/ متسعة المفردة                      1

 

 

 بعد إدخال العازل قبل إدخال العازل

   
 

  
     

  
   

 

   
 

 
     

  
  

 

Q = C . ΔV Qk = Ck . ΔVk 

  
  

 
    

   
 

 

   
 

 
       

   
 

 
      

   
 

 
 
  

 
 

    
 

 
        

  

    
 

 
       

    
 

 
 
  
 

  
 

  
   

 
     

   

 
 

 CK=K.C 

  

 

بعد إدخال  (E)الكهربائً والمجال (VΔ) / إذا كانت المتسعة متصلة بمصدر فان فرق الجهد بٌن قطبً البطارٌة1

 العازل ٌساوي قبل إدخال العازل .

C ←                                                        تزداد   V =  ΔVKΔ      

Q ←                           تزداد                    متؽٌر        E = EK         ثابت 

 ← PEتزداد 

( بعد إدخال العازل ٌساوي قبل إدخال  Q/ إذا كانت المتسعة منفصلة عن المصدر فان الشحنة المختزنة )  2

 العازل . 

C ←                       تزداد                                                

← PE    (                                تقل                    متؽٌرQ  =  QK          ) ثابت          

E ←  ٌقل 

ΔV ←         ٌقل 

المتسعة المفردة -أوال :  

 مالحظات مهمة جدا "المتسعة المفردة"
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                                                 -/ إذا كانت المتسعة منفصلة : 3 
  

 
 

                                                                                       
 

 
 

    A = L2طول الضلع             ×/ مساحة المربع  = طول الضلع  4 

  N.C2/m2  εo= 8.85 * 10-12            -/ سماحٌة الفراغ   : 5 

 قدرة الكهربائٌة المختزنة فً المتسعة من العالقة التالٌة : /  ٌمكن حساب 6

  
  

 
 

 

 / قبل إدخال العازل  1

 ربط المتسعات على التوالً ربط المتسعات على التوازي

Ceq = C1 + C2 

 

   
  
 

  
  
 

  
 

V t = Δv 1 = Δv 2Δ V t = Δv 1 + Δv 2Δ 

Qt = Q1 + Q2 Qt = Q1 =  Q2 

  قبل ادخال العازل   )التوازي +التوالً (القوانٌن المستخدمة مع  # 

,         
  

   
         

  

   
     

  
   

 

    
  

  
     ,          

  

  
     

  
   

 

Q1 = C1 . ΔV1   ,     Q2 = C2 . ΔV2 Qt = Ceq * ΔVt 

 / بعد إدخال العازل 2

 ربط المتسعات على التوالً ربط المتسعات على التوازي

Ceqk = C1k + C2    ادخال العازل الى المتسعة االولى 

 

Ceqk = C1 + C2k    ادخال العازل الى المتسعة الثانٌة 

 

    
  

 

   
 

 

  
 إدخال العازل الى المتسعة االولى       

 
 

    
  

 

  
 

 

   
 ادخال العازل الى المتسعة الثانٌة      

V tk = Δv 1k = Δv 2kΔ 

V t k= Δv 1k + Δv 2Δ   ادخال العازل الى المتسعة االولى 

 

V t k= Δv 1 + Δv 2kΔ   ادخال العازل الى المتسعة الثانٌة 

 

Qtk = Q1k + Q2   ادخال العازل الى المتسعة االولى 
 

Qtk = Q1 + Q2k   ادخال العازل الى المتسعة الثانٌة 

 

Qtk = Q1k =  Q2k 

 

متسعتان او اكثر -ثانٌا :  
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 -# القوانٌن التً تستخدم مع )التوازي + التوالً ( بعد ادخال العازل :

,          
  

   
             

   

    
 

 ادخبي اٌعبصي اٌٝ اٌّزغعخ االٌٚٝ

    
   

    
            ,   

  

   
 

 إدخبي اٌعبصي اٌٝ اٌّزغعخ اٌضب١ٔخ

 

      
   
    

 

    
  

  
             ,     

   

   
 

 ادخبي اٌعبصي اٌٝ اٌّزغعخ االٌٚٝ

    
  

  
    ,           

   

   
 

 ادخبي اٌعبصي اٌٝ اٌّزغعخ اٌضب١ٔخ

     
  
    

 

Q1k = C1k * ΔV1k      ,     Q2 = C2 * ΔV2k 

 ي اٌعبصي اٌٝ اٌّزغعخ االٌٚٝادخب

Q1 = C1 * ΔV1  ,     Q2k = C2k * ΔV2k 

 ادخبي اٌعبصي اٌٝ اٌّزغعخ اٌضب١ٔخ

 

Qtk = Ceqk . ΔVtk 

C1K  = K . C1 

C2K = K . C2 

 ــــ

 

 

 .Δvt k= Δvt / إذا كانت المتسعة متصلة فان فرق الجهد الكهربائً بعد إدخال العازل ٌساوي قبل إدخال العازل 1

 .Qt=Qtk/ إذا كانت المتسعة مفصولة عن المصدر فان الشحنة الكلٌة بعد إدخال العازل ٌساوي قبل إدخال العازل 2

 -/ إذا ادخل العازل إلى المتسعة األولى فان الطاقة المختزنة :3

                                                                               
 

 
      (    )

  

                                                                                  
 

 
     (   )

  

   Q1=0إذا كانت المتسعة األولى ؼٌر مشحونة  */4

  Q2=0إذا كانت المتسعة الثانٌة ؼٌر مشحونة *

كر فً السؤال وضح مع الرسم مخطط فً الدائرة الكهربائٌة كٌفٌة ربط المتسعات مع بعضها للحصول *عندما ٌذ

 على ) اكبر مقدار للسعة المكافئة ( نستخدم خواص ربط المتسعات على التوازي.

*عندما ٌذكر فً السؤال وضح مع الرسم مخطط فً الدائرة الكهربائٌة كٌفٌة ربط المتسعات مع بعضها   

 ول على ) اصؽر مقدار للسعة المكافئة ( نستخدم خواص ربط المتسعات على التوالً . للحص

 

 

 

"متسعتان او اكثرمالحظات مهمة جدا "  
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   / دائرة تٌار مستمر تتألؾ من مقاومة ومتسعة ومصباح كهربائAً -ثالثا :

 / عند ربط المتسعة على التوازي مع المصباح .1

            
   

                                 

                                                                                    

 

 / ربط المتسعات على التوالً مع المصباح الكهربائً 2

                              

 

 / دائرة تٌار مستمر ٌتألؾ من مقاومة و متسعة  Bثالثا / 

                                                                

 (بعد إكتمال شحن المتسعةمن إؼالق الدائرة ) )مدة(بعد فترة لحظة إؼالق الدائرة 

  
   
 

   = 0 

ΔVb  = ΔVR  
ΔVC                                   ΔVb=  

 

ΔVc  = 0 ΔVR  = 0 

 

     تٌار التفرٌػ    -مالحظة :
 

 I  

 

 

 

 

 

 

 

مقاومةثالثا / متسعة و  

 𝐕𝐜 =  𝐕𝐫 

 𝐕𝐜 =  𝐕𝐛 

 توضٌح

  𝐕𝐛  )فرق الجهد بٌن طرفً البطارٌة ) مصدر 

  𝐕𝐜   فرق الجهد بٌن طرفً المتسعة  

 𝐕𝐫 ًفرق الجهد بٌن طرفً مصباح كهربائ 

 ΔVR  الجهد بٌن طرفً المقاومة فرق  
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1//ط
 

 اخزش االعبثخ اٌصؾ١ؾخ ٌىً ِٓ اٌعجبساد االر١خ:

ِزغعخ راد اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ , ِشؾٛٔخ ِٚفصٌٛخ عٓ اٌجطبس٠خ , اٌٙٛاء ٠ّأل اٌؾ١ض ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ,    

ث١ٓ  (  )ثبئٟ ِألد اٌؾ١ض ث١ٓ اٌصف١ؾز١ٓ , ـبْ ِمذاس اٌّغبي اٌىٙش (   )أدخٍذ ِبدح عبصٌخ صبثذ عضٌٙب 

 ـٟ ؽبٌخ اٌٙٛاء  ٠ص١ش : ( )صف١ؾز١ٙب ثٛعٛد اٌّبدح اٌعبصٌخ ِمبسٔخ ِع ِمذاسٖ 

   ⁄  (                     (                       (                       ⁄  (  

 ثُضٞض٤ـ: 

   
 

 
 
 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رغزعًّ ٌم١بط ععخ اٌّزغعخ ٟٚ٘ ألرىبـئ اؽذٜ اٌٛؽذاد االر١خ:(     )ٚؽذح    

        ( )              ( )                       ( )                ( )  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

, لشثذ صف١ؾز١ٙب ِٓ ثعصّٙب ؽزٝ صبس اٌجعذ ث١ّٕٙب  ِزغعخ راد اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ , ععزٙب    

 ( 
   

 
 ِب وبْ ع١ٍخ ,ـبْ ِمذسا ععزٙب اٌغذ٠ذح ٠غبٚٞ: (

(  ) ( )   (  )  ( )               ( )        (
 

 
  )   ( ) (

 

 
  )  

 اٌزٛظ١ؼ:

  
  
 
  
  
 
 

  
 

 

 
  

  
       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

٠زطٍت سثطٙب  (    )ٌىٟ رخزضْ غبلخ ـٟ ِغبٌٙب اٌىٙشثبئٟ ِمذاس٘ب  ( 𝝁  )ب ِزغعخ ِمذاس ععزٙ   

 ثّصذس ـشق عٙذٖ ِغزّش ٠غبٚٞ:

     ( )         ( )       ( )     ( ) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

اٌٙٛاء عبصي ث١ٓ صف١ؾز١ٙب, ارا ادخٍذ ِبدح عبصي ث١ٓ  ( 𝝁  )راد اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ ععزٙب  ِزغعخ   

 .ـبْ صبثذ عضي رٍه اٌّبدح ٠غبٚٞ: ( 𝝁  )صف١ؾز١ٙب اصدادد ععزٙب ثّمذاس

   ( )       ( )       ( )       ( ) 

 ثُضٞض٤ـ:

 

  
  
 
 
   

  
     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

//عٕذ ِعبعفخ ِمذاس ـشق اٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾزٟ ِزغعخ راد ععخ صبثزخ, ٚظؼ ِبرا ٠ؾصً ٌّمذاس 2ط 

 وً ِٓ:

 زضٔخ  ـٟ اٌغّبي اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب؟اٌطبلخ اٌّ ( )    ـٟ اٞ ِٓ صف١ؾز١ٙب ؟( )اٌشؾٕخ اٌّزضٔخ  ( ) 

 

 

سئلة الفصل االولأ  
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 اٌغٛاة:

      فغخ ػالهزصضضجػق ثُشق٘ز ثُٔخضضٗز ك٢ ث١ ٖٓ صل٤قض٤ٜج ػ٘ذ ٓضجػلز كشم ثُؾٜذ. )صض٘جعخ طشد١(   ( )
       

 صضدثد ثُطجهز ثُٔخضضٗز ك٢ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ ثسدغ ثٓغجٍ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ. ( )

              ثُؾٜذ فغخ ثُؼالهز     ثُطجهز صض٘جعخ طشد٣ج ٓغ كشم
 

 
      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

٘زٖ  // ِزغعخ ِشؾٛٔخ, ـشق اٌغٙذ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب عبي عذا )ٟٚ٘ ِفصٌٛخ عٓ ِصذس اٌفٌٛط١خ(, رىْٛ ِض3ًط

 اٌّزغعخ ٌّٚذح ص١ِٕخ غ٠ٍٛخ خطشح  عٕذ ٌّظ صف١ؾز١ٙب ثب١ٌذ ِجبششح. ِب رفغ١شن ٌزٌه؟

 (       خطٞسصٜج صٌٖٔ ك٢ ثٕ ٓوذثس ثُشق٘ز ثُٔخضضٗز ك٢ ث١ ٖٓ صل٤قض٤ٜج ًذ٤ش ؽذث ) اٌغٛاة:

 
   

   
 
   

 

   
  

   
 

    
   

   
 

    
  

 

 
          

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 //ِب اٌعٛاًِ اٌّؤصشح ـٟ ععخ اٌّزغعخ ؟اوزت عاللخ س٠بظ١خ رٛظؼ رٌه .4ط

 اٌغٛاة :

 (   ٤قض٤ٖ  ٝصض٘جعخ ٓؼج طشد٣ج )(ثُٔضوجدِز ٌَُ ٖٓ ثُصلAثُٔغجفز ثُغطق٤ز ) ( ) 

 (   ( د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ  ٝصض٘جعخ ٓؼٚ ػغ٤ج )dثُذؼذ ) ( ) 

   ٗٞع ثُٞعظ ثُؼجصٍ د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ  ػ٠ِ ٝكن ثُؼالهز ثُش٣جض٤ز  ( )
    

 
 . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 // اسعُ ِخططب ٌذائشح وٙشثبئ١خ )ِع اٌزأش١ش عٍٝ اعضائٙب ( رٛظؼ ـ١ٙب:5ط

 ع١ٍّخ رفش٠ػ اٌّزغعخ ِٓ شؾٕزٙب.     ( ) ع١ٍّخ شؾٓ اٌّزغعخ. ( )

 21ـٟ اٌصفؾخ   b)ٚاٌغٛاة   20ـٟ اٌصفؾخ   a) اٌغٛاة:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

ِٚصذس ٌٍفٌٛط١خ اٌّغزّشح ـشق اٌغٙذ ث١ٓ لطج١ٗ صبثذ   // ٌذ٠ه صالس ِزغعبد ِزّبصٍخ ععخ وً ِٕٙب 6ط

اٌّمذاس. اسعُ ِخططب ٌذائشح وٙشثبئ١خ رج١ٓ ـ١ٙب اٌطش٠مخ إٌّبعجخ ٌشثػ اٌّزغعبد اٌضالس عّعٙب ـٟ اٌذائشح 

مذاس ٌٍطبلخ اٌىٙشثبئ١خ ٠ىّٓ خضٔخ ـٟ اٌّغّٛعخ, صُ اصجذ اْ اٌزشر١ت اٌزٞ رخزبسٖ ٘ٛ ٌٍؾصٛي عٍٝ اوجش ِ

 االـعً.

  اٌغٛاة:

 صشدظ ثُٔضغؼجس ثُغالط ػ٠ِ ثُضٞثص١ ٓغ دؼضٜج د٤ٖ هطذ٢ ثُذطجس٣ز كضضدثد ثُغؼز ثٌُٔجكتز ُِٔؾٔٞػز:

             

 ُِٔضغؼز ثُٞثفذر صؼط٠ دجُؼالهز:  ٝدٔج ثٕ ثُطجهز ثُٔخضضٗز ك٢ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢

    
 

 
  (   )

  

  ٝدٔج ثٕ ثُطجهز ثُٔخضضٗز ك٢ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ ُِٔضغؼز ثٌُٔجكتز صؼط٠ دجُؼالهز :

          
 

 
    (   )

  

 

       
  

 

 

 
      

 

 

 
     

 
  

 
                 

 .) صضدثد ثُطجهز ثُٔخضضٗز ث٠ُ عالعز ثٓغجٍ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ( .
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// ً٘ اٌّزغعبد اٌّؤٌفخ ٌٍّزغعخ ِزؽ١شح اٌغعخ راد اٌصفبئؼ اٌذٚاسح رىْٛ ِشثٛغخ ِع ثععٙب عٍٝ اٌزٛاٌٟ 7ط

 اَ عٍٝ اٌزٛاصٞ ٚظؼ رٌه ؟ .

 ثُؾٞثح:

ٖٓ ٓؾٔٞػض٤ٖ ٖٓ ثُصلجةـ ثفذٛٔج عجدضز ٝثالخشٟ ٣ٌٖٔ صذ٣ٝشٛج فٍٞ ٓقٞس.. ٝػ٘ذٓج  ػ٠ِ ثُضٞثص١. ثر صضجُق 

٣شثد شقٖ ثُٔضغؼز صشدظ ٓؾٔٞػز ثُصلجةـ ثُغجدضز دأفذ هطذ٢ ثُذطجس٣ز ) ثُٔٞؽخ ٓغال( ٝٓؾٔٞػز ثُصلجةـ ثُذٝثسر 

 ثُشدظ ػ٠ِ ثُضٞثص١. صشدظ دجُوطخ ثالخش )ثُغجُخ ٓغال (, كضٌٕٞ ثفذ ثُٔؾٔٞػض٤ٖ دؾٜذ عجُخ , ٝٛزٙ ٤ٓضر 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

سرت اٌشىبي اٌشثعخ ثبٌزغٍغً ِٓ اوجش ِمذاس ,( ) // ـٟ اٌشىً اٌزبٌٟ, اٌّزغعبد اٌضالصخ ِزّبصٍخ ععخ وً ِٕٙب8ط

 اٌٝ اصؽش ِمذاس: ٌٍغعخ اٌّىبـئخ ٌٍّغّٛعخ

 

 

 

( ) ثُؾٞثح:  ( )  ( )  ( ) 

     
 

 
     ) عْ ( )  ٝصغج١ٝ   

 

 
    ) عْ( )  ٝصغج١ٝ( 

 

 
 ( ) ٝصغج١ٝ(      ) عْ( ) ٝصغج١ٝ( 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– 9//ط  اروش صالصخ رطج١مبد ع١ٍّخ ٌٍّزغعخ ٚٚظؼ اٌفبئذح اٌع١ٍّخ ِٓ اعزعّبي رٍه اٌّزغعخ ـٟ وً رطج١ك.  

 . 10صلقز   اٌغـــٛاة:

أروش ـبئذر١ٓ ع١ٍّز١ٓ رزؾممبْ ِٓ ادخبي ِبدح عبصٌخ وٙشثبئ١خ رّأل اٌؾ١ض ث١ٓ صف١ؾزٟ ِزغعخ راد    

 ص٠ز١ٓ ثذالً ِٓ اٌفشاغ.اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛا

 اٌغـــٛاة:

 .  . (      )ثأل٠ُٝ: ص٣جدر عؼز ثُٔضغؼز 

 ثُغج٤ٗز: ٓ٘غ ثال٤ٜٗجس ثٌُٜشدجة٢ ثُٔذٌش ُِؼجصٍ د٤ٖ صل٤قض٤ٜج ػ٘ذ صغ٤ِظ كشم ؽٜذ ًذ٤ش د٤ٖ صل٤قض٤ٜج.

 اعزعّبٌٙب ؟ ِب اٌعبًِ اٌزٞ ٠زؽ١ش ـٟ اٌّزغعخ اٌّٛظٛعخ ـٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ـٟ عٙبص اٌؾبعٛة أصٕبء   

  اٌغـــــٛاة:

( د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ )ػ٘ذ ثُضـظ ػ٠ِ ثُٔلضجؿ ٣وَ ثُذؼذ( , كضضدثد دزُي عؼز ثُٔضغؼز ٝصضـ٤ش عؼز ثُٔضغؼز ٣dضـ٤ش ثُذؼذ)

 ثُٔٞضٞػز صقش رُي ثُٔلضجؿ ٝػ٘ذٛج ٣قصَ ثُضؼشف ػ٠ِ ثُقشف ثُطِٞح دضؼ٤٤ٖ ثُقشف ثُٔطِٞح ك٢ ثُِٞفز.

( اٌّغزعًّ ٌز١ٌٛذ اٌصذِخ the defibrillatorخ اٌّغٙضح ٌٍغٙبص اٌطجٟ )ِب ِصذس اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١   

 اٌىٙشثبئ١خ ٌؽشض رؾف١ض ٚاعبدح أزظبَ عًّ لٍت اٌّش٠ط ؟

 اٌغـــٛاة:

 ثُطجهز ثُٔخضضٗز ك٢ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ د٤ٖ صل٤قض٢ ثُٔضغؼز ثُٔٞضٞػز ك٢ ثُؾٜجص. 

 ِب اٌزفغ١ش اٌف١ض٠بئٟ ٌىً ِٓ:   

 ُغؼز ثٌُٔجكتز ُٔؾٔٞػز ثُٔضغؼجس ثُٔشدٞطز ػ٠ِ ثُضٞثص١.إصد٣جد ٓوذثس ث   

 ٗوصجٕ ٓوذثس ثُغؼز ثٌُٔجكتز ُٔؾٔٞػز ثُٔضغؼجس ثُٔشدٞطز ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ.   

 (   )دغذخ ثصد٣جد ثُٔغجفز ثُغطق٤ز ُِٔضغؼز ثٌُٔجكتز ُِضٞثص١, ألٕ:      اٌغــــٛاة:

  )ُِٔضغؼز ثٌُٔجكتز ُِضٞث٢ُ, ألٕ:  دغذخ ثصد٣جد ثُذؼذ د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ                    
 

 
  ػ٠ِ ٝكن ثُٔؼجدُز   (

    

 
 . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عًٍ ِب ٠أرٟ: 10//ط

 زبؽبً ِفزٛؽبً ؟اٌّزغعخ اٌّٛظٛعخ ـٟ دائشح اٌز١بس اٌّغزّش رعذ ِف   

  اٌغـــٛاة:

ألٕ ثُٔضغؼز ػ٘ذٓج صشقٖ دٌجَٓ شق٘ضٜج ٣ٌٕٞ ؽٜذ ًَ صل٤قز ٜٓ٘ج ٓغج٣ٝجً ُؾٜذ ثُوطخ ثُٔضصَ دجُذطجس٣ز , ٝٛزث  

٣ؼ٢٘ ثٕ كشم ؽٜذ ثُذطجس٣ز ٣غج١ٝ كشم ؽٜذ ثُٔضغؼز , ٝٛزث ٣ؾؼَ كشم ثُؾٜذ د٤ٖ طشك٢ ثُٔوجٝٓز ك٢ ثُذثةشر 

 ثُض٤جس ك٢ ثُذثةشر ٣غج١ٝ صلشثً.٣غج١ٝ صلشثً , ٝػ٘ذةٍز ٣ٌٕٞ 
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 ٠مً ِمذاس اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾزٟ اٌّزغعخ عٕذ إدخبي ِبدح عبصٌخ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ؟   

 اٌغــــٛاة:

ك٤ٌٕٞ  ( )٣ؼجًظ دجالصؾجٙ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ د٤ٖ صل٤قض٢ ثُٔضغؼز  (  )دغذخ صُٞذ ٓؾجٍ ًٜشدجة٢ دثخَ ثُؼجصٍ  

   (, أ١ kك٤وَ د٘غذز عجدش ثُؼضٍ ُِٔجدر ) (       )ثُٔؾجٍ ثُٔقصَ: 
 

 
 

ِزغعخ راد اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ ِشؾٛٔخ ِٚفصٌٛخ عٓ اٌجطبس٠خ , ٌٛ ِأل اٌؾ١ض ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ثبٌّبء    

 إٌمٟ ثذالً ِٓ اٌٙٛاء , ـأْ ِمذاس ـشق اٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ع١ٕخفط . ِب رع١ًٍ رٌه ؟

 ٞثح:ثُؾـــ

دٔج إٔ ثُٔضغؼز ٓلصُٞز ػٖ ثُٔصذس كئٕ ثدخجٍ ثُؼجصٍ دغذخ ٗوصجٕ ٓوذثس ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ  

 . د٘غذز عجدش ثُؼضٍ ك٤وَ كشم ثُؾٜذ د٘غذز 

   
 

 
 

 ٝدٔج إٔ:

  
  

 
 

 د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ: ( )دغذٞس ثُذؼذ      ك٤ٌٕٞ 

      

    
  

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ِزغعخ راد اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ اٌٙٛاء عبصي ث١ٓ صف١ؾز١ٙب , شؾٕذ ثٛعبغخ ثطبس٠خ صُ ـصٍذ عٕٙب  11//ط

صف١ؾز١ٙب , ِبرا ٠ؾصً ٌىً ِٓ اٌى١ّبد ا٢ر١خ ث١ٓ  (   ), ٚعٕذِب أدخً ٌٛػ عبصي وٙشثبئٟ صبثذ عضٌٗ 

 ٌٍّزغعخ )ِع روش اٌغجت(:

 اٌشؾٕخ اٌّخزضٔخ ـٟ اٞ ِٓ صف١ؾز١ٙب.   

 ععزٙب.   

 ـشق اٌغٙذ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب.   

 اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب.   

 اٌطبلخ اٌّخزضٔخ ـٟ اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صفؾز١ٙب.   

 ُٔخضضٗز صذو٠ عجدش, ألٕ ثُٔضغؼز ٓلصُٞز ػٖ ثُذطجس٣ز.ثُشق٘ز ث a- اٌغــــٛاة:

 عؼضٜج صضدثد ث٠ُ ثُضؼق ػ٠ِ ٝكن ثُؼالهز:   

          

 كشم ثُؾٜذ د٤ٖ ثُصل٤قض٤ٖ ٣وَ ث٠ُ ٗصق ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ فغخ ٝكن ثُؼالهز:   

    
  

 
 
 

 
   

 ٣وَ ث٠ُ ٗصق ٓج ًجٕ ػ٤ِٚ ػ٠ِ ٝكن ثُؼالهز:   

   
 

 
 
 

 
  

   صوَ  ث٠ُ ثُ٘صق الٕ كشم ثُؾٜذ ٣وَ ث٠ُ ثُ٘صق     
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 من المعلومات الموضحة فً الدائرة الكهربائٌة فً الشكل المجاور 1//س

 أحسب:

 المقدار األعظم لتٌار الشحن , لحظة إؼالق الدائرة.   

 مقدار فرق الجهد بٌن صفٌحتً المتسعة بعد فترة من إؼالق المفتاح    

  )بعد اكمال عملٌة الشحن(.

  الشحنة المختزنة فً أي من صفٌحتً المتسعة.   

 الطاقة المختزنة فً المجال الكهربائً بٌن صفٌحتً المتسعة.   

 

 الحـــــل:

 )    
         

 
 
  

  
      

 ( عمل مفتاح مفتوح  )                     للمتسعة ( 

 )                              

 )     
 

 
       

 

 
          (  )              

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ربطت بٌن قطبً بطارٌة فرق الجهد بٌن قطبٌها  (   )متسعة ذات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن سعتها  2//س

(   ) : 

 ما مقدار الشحنة المختزنة فً اي من صفٌحتً المتسعة. -1

بط فرق الجهد بٌن صفٌحتٌها اذا فصلت المتسعة عن البطارٌة وادخل لوح عازل كهربائً بٌن صفٌحتٌها ه -2

 فما مقدار ثابت العزل للوح العازل؟ وما مقدار سعة المتسعة فً حالة العازل بٌن صفٌحتٌها؟  (   )الى 

 الحل:

                            

        
  

 
   

  

   
 
  

  
   

              

 

 

 

 

 

 

 

األولمسائل الفصل   
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, 𝝁    )عتان // متس3س      𝝁 )  من ذوات الصفائح المتوازٌة مربوطتان مع بعضهما على

 : (   )التوالً وربطت مجموعتهما مع نضٌدة فرق الجهد الكهربائً بٌن قطبٌها 

 احسب مقدار فرق الجهد بٌن صفٌحتً كل متسعة والطاقة المخزونة فٌها.  ( ) 

)مع بقاء البطارٌة مربوطة بٌن طرفً    بٌن صفٌحتً المتسعة  ( )بائً ثابت عزله ادخل لوح عازل كهر ( )

المجموعة ( فما مقدار فرق الجهد بٌن صفٌحتً كل متسعة والطاقة المختزنة فً المجال الكهربائً بٌن 

 صفٌحتٌها بعد ادخال العازل ؟ 

  الحــــل:

 

 

(a)  قبل ادخال العازل 

 

   
 
 

  
 
 

   
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

 السعة المكافئة          

                                   

 بما ان الربط توالً 

                  

     
 

  
 
  

 
     ,        

 

  
 
  

  
    

    
 

 
       

  
 

 
                         

    
 

 
       

  
 

 
                         

 (b)بعد ادخال العازل    

 

   
 
 

   
 
 

   
 

 

(   )
 
 

  
 
   

  
 
 

  
 
 

  
 

 السعة المكافئة          

 :ثابتابالبطارٌة، فرق الجهد الكلً ٌبقى  متصلتانبما ان المتسعتان 

                             

 بما ان ربط توالً 

      
   
    

 
   

  
     ,        
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ما مربوطتان مع بعضه ( 𝝁   ,         𝝁     )// متسعتان من ذوات الصفٌحتٌن المتوازٌتٌن 4س

اذا ادخل لوح من مادة (   )على التوازي ومجموعتهما ربطت بٌن قطبً بطارٌة فرق الجهد بٌن قطبٌها 

بٌن صفٌحتً المتسعة االولى وما زالت المجموعة متصلة بالبطارٌة فكانت الشحنة  ( )عازلة ثابت عزلها 

 ما مقدار:  ( 𝝁    )الكلٌة للمجموعة 

 .( ) ثابت العزل ( ) 

 الشحنة المختزنة فً اي من صفٌحتً كل متسعة قبل وبعد ادخال المادة العازلة. ( )

 

 قى ثابت ببعد ادخال العازل فرق الجهد ٌ  الحل :

 )      
  
   

 
    

  
      

 (ربط توازي)                

السعة االولى بعد ادخال العازل                         
            

 

     
  
  
 
  

  
   

 ) 

 قبل ادخال العــــــــازل:

                           

                            

 بعد  ادخال العـــــــازل:

                             

                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,    𝝁    )// متسعتان 5س     𝝁 ) عتهما مربوطتان مع بعضها على التوازي, فاذا شحنت مجمو

 بوساطة مصدر للفولطٌة المستمرة ثم فصلت عنة: ( 𝝁   )بشحنة كلٌة 

احسب لكل متسعة مقدار الشحنة المختزنة فً اي من صفٌحتٌها والطاقة المختزنة المجال الكهربائً بٌن  ( ) 

 صفٌحتٌها.  

فما مقدار الشحنة المخزنة فً بٌن صفٌحتً المتسعة الثانٌة,  ( )ادخل لوح من مادة عازلة ثابت عزلها  ( )

اي من صفٌحتً كل متسعة وفرق الجهد والطاقة المختزنة فً المجال الكهربائً بٌن صفٌحتً كل متسعة بعد 

  ادخال العازل.

 الحل:

( )                         

                    
      
   

 
   

  
 ربط توازي             

                            

                            

     
 

 
     (   )

  
 

 
       (  )                  

     
 

 
     (   )

  
 

 
       (  )                  
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(b) بعد ادخال العازل                                                       (     )        

           
      
    

 
   

  
                

                            

                             

     
 

 
     (   )

  
 

 
        (  )                 

     
 

 
      (    )

  
 

 
 (   )       (  )                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,   𝝁    )لدٌك ثالث متسعات سعاتها  6//س     𝝁   ,        𝝁 )  ومصدر للفولطٌة

, وضح مع رسم مخطط للدائرة الكهربائً كٌفٌة ربط المتسعات الثالث مع (  )فرق الجهد بٌن قطبٌه المستمرة 

 بعضها للحصول على:

اكبر مقدار للسعة المكافئة. وما مقدار الشحنة المختزنة فً اي من صفٌحتً كل متسعة ومقدار الشحنة  ( )

 المختزنة فً المجموعة ؟

فئة . وما مقدار الشحنة المختزنة فً اي من صفٌحتً كل متسعة ومقدار الشحنة اصؽر مقدار للسعة المكا ( )

 المختزنة فً المجموعة؟

 الحل: 

  الربط  توازي                                        

 (ربط توازي)                       

                         

                         

                           

                                

 

                                          حل اخر

( )
 

    
 
 

  
 
 

   
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 

 
 

         

                                   

 (ربط توالً)                              

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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ِبرا ٠ؾصً ؟ ٌّٚبرا؟ ٌٍطبلخ اٌّخزضٔخ ـٟ اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ  ث١ٓ اٌصف١ؾز١ٓ راد ععخ صبثزخ عٕذ ِعبعفخ  -1     

 ِمذاس ـشق اٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾزٟ اٌّزغعخ .

 ُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ ث٠ُ ثسدؼز ثٓغجٍ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ .صضدثد ثُطجهز ثُٔخضضٗز ك٢ ث  ثُؾٞثح/

اروش ـبئذر١ٓ ع١ٍّز١ٓ رزؾممبْ ِٓ ادخبي ِبدح عبصٌخ وٙشثبئ١ب رّأل اٌؾ١ض ث١ٓ صف١ؾزٟ ِزغعخ راد اٌصف١ؾز١ٓ  -2

 اٌّزٛاص٠ز١ٓ ثذال ِٓ اٌٙٛاء ؟

 ( .     ص٣جدر عؼز ثُٔضغؼز  ) -1 اٌغٛاة /

 ٔذٌش ُِؼجصٍ د٤ٖ صل٤قض٤ٜج ػ٘ذ صغ٤ِظ كشم ؽٜذ ًذ٤ش د٤ٖ صل٤قض٤ٜج .ٓ٘غ ثال٤ٜٗجس ثٌُٜشدجة٢ ثُ -2

                        

 عًٍ: ٠ؾذد ِمذاس الصٝ ـشق عٙذ وٙشثبئٟ ٠ّىٓ اْ رعًّ ـ١ٗ اٌّزغعخ ؟ -1

٠ كشم ؽٜذ ٣ٌٖٔ ثٕ صؼَٔ دٚ ثُٔضغؼز ُٔ٘غ ثال٤ٜٗجس ثٌُٜشدجة٢ ثُٔذٌش ُِؼجصٍ د٤ٖ ص٣قذد ٓوذثس ثه اٌغٛاة/

 ٤قض٤ٖ ٗض٤ؾز ُؼذٞس ثُششثسر ثٌُٜشدجة٤ز خالُٚ كضضلشؽ ػ٘ذةٍز ثُٔضغؼز ٖٓ ؽ٤ٔغ شق٘ضٜج ٝصضِق ثُٔضغؼز ػ٘ذةٍز .ثُصل

 ثسعْ ٓخططج ُذثةشر ًٜشدجة٤ز )ٓغ ثُضأش٤ش ػ٠ِ ثؽضثةٜج ( صٞضـ ك٤ٜج ػ٤ِٔز شقٖ ٝصلش٣ؾ ثُٔضغؼز ؟ -2

 سثؽغ ثُِٔضٓز . اٌغٛاة /

 

عٓ اٌجطبس٠خ  اٌعضي اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾزٟ ِزغعخ ِشؾٛٔخ ِٚفصٌٛخ اششػ ٔشبغب ٠ٛظؼ ـ١ٗ رأص١ش ادخبي -1

 ـٟ ِمذاس ـشق اٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ ث١ّٕٙب)رغشثخ ـشاداٞ( ؟ 

 سثؽغ ثُِٔضٓز  اٌغٛاة:

 

 ِب اٌفبئذح اٌع١ٍّخ ِٓ ٚعٛد اٌّزغعخ ـٟ اٌاللطخ اٌصٛر١خ ٚـٟ ِٕظِٛخ اٌّصجبػ اٌِٛعٟ ؟ -1

 َ ثُزدزدجس ث٤ٌُٔج٤ٌ٤ٗز ث٠ُ ردزدجس ًٜشدجة٤ز ٝدجُضشدد ٗلغٚ صق٣ٞ ـٟ اٌاللطخ اٌصٛر١خ : اٌغٛاة:

صؾٜض ثُٔصذجؿ دطجهز صٌل٢ ُضٞٛؾٚ دصٞسر ٓلجؽتز دضٞء عجطغ ك٢ ثع٘جء صلش٣ؾ  ـٟ ِٕظِٛخ اٌّصجبػ اٌِٛعٟ :

 ثُٔضغؼز ٖٓ شق٘ضٜج .

١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ ِبرا ٠ؾصً ٌّمذاس اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٚاٌشؾٕخ اٌّخزضٔخ ث١ٓ صف١ؾزٟ ِزغعخ راد اٌصف١ؾز -2

سثطذ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ث١ٓ لطجٟ ثطبس٠خ رغٙض ـشق عٙذ صبثذ ـبرا اثعذد اٌصف١ؾزبْ عٓ ثععّٙب ل١ٍالً ِع ثمبء 

 اٌجطبس٠خ ِٛصٌٛخ ثّٙب ؟

  ٣وَ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ الٗٚ ٣ض٘جعخ ػٌغ٤جً ٓغ ثُذؼذ فغخ ثُؼالهز ) اٌغٛاة:
  

 
( دغذٞس كشم ثُؾٜذ. ٣ٝوَ 

 ٔخضضٗز ك٢ أ١ ٖٓ صل٤قض٤ٜج .ٓوذثس ثُشق٘ز ثُ

 

 

 ؽٍٛي االعئٍخ اٌٛصاس٠خ ٌٍفصً االٚي

 

    ٚياالدٚس  2013

    ضبٟٔاٌدٚس  2013

   اٌضبٌشدٚس  2013

   االٚيدٚس  2014
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 اروش صالصخ رطج١مبد ع١ٍّخ ٌٍّزغعخ ٚٚظؼ اٌفبئذح اٌع١ٍّخ ِٓ اعزعّبي رٍه اٌّزغعخ ـٟ وً رطج١ك ؟  -1

 سثؽغ ثُِٔضٓز  اٌغٛاة:

ِزغعخ راد صف١ؾز١ٓ ِزٛاص٠ز١ٓ اٌٙٛاء عبصي ث١ٓ صف١ؾز١ٙب سثطذ ث١ٓ لطجٟ ثطبس٠خ ادخً عبصي وٙشثبئٟ  -2

( ٚاٌّزغعخ ِبصاٌذ ِٛصٌٛخ ثبٌجطبس٠خ ِبرا ٠ؾصً ٌىً ِٓ اٌى١ّبد االر١خ    صبثذ عضٌٗ ) ث١ٓ صف١ؾز١ٙب

 ٌٍّزغعخ ِع روش اٌغجت :

(a)   ـشق اٌغٙذ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ؟ 

 ثُؾٞثح: كشم ثُؾٜذ د٤ٖ صل٤قض٤ٜج ٣ذو٠ عجدضجً ٣ٝغج١ٝ كشم ؽٜذ ثُذطجس٣ز الٕ ثُٔضغؼز ٓٞصُٞز دجُذطجس٣ز .

(b) ععزٙب ؟ 

 .        عؼضٜج صضدثد ث٠ُ ثسدؼز ثٓغجٍ ٓجًجٗش ػ٤ِٚ ػ٠ِ ٝكن ثُؼالهز : اٌغٛاة:

 

اٌٙٛاء ٠ّأل اٌؾ١ض ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ارا ادخٍذ ِبدح عبصٌخ   𝝁  ِزغعخ راد اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ ععزٙب  -1

,    )ـأْ صبثذ عضي رٍه اٌّبدح ٠غبٚٞ:   𝝁  ث١ٓ صف١ؾز١ٙب اصدادد ععزٙب ثّمذاس       ,      ,     )  

 2.75  اٌغٛاة:

  
  
 
 
   

  
 صٞض٤ـ          

ِبرا ٠ؾصً ٌٍطبلخ اٌّخزضٔخ ـٟ اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾز١ٓ ِزغعخ راد ععخ صبثزخ عٕذ ِعبعفخ ِمذاس  -2

 ـشق اٌغٙذ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ؟

شدجة٢ ث٠ُ ثسدؼز ثٓغجٍ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ . ػ٠ِ ٝكن ثُؼالهز : صضدثد ثُطجهز ثُٔخضضٗز ك٢ ثُٔؾجٍ ثٌُٜ اٌغٛاة:

           
 

 
      . 

 

 ؾٓ اٌّزغعخ ِع سعُ اٌذائشح اٌىٙشثبئ١خ اٌالصِخ ألعشاء ٘زا إٌشبغ ؟شاروش ٔشبغ ٠ٛظؼ و١ف١خ  -1

  سثؽغ ثُِٔضٓز اٌغٛاة:

 اٌعبصٌخ ؼ١ش اٌمطج١خ اٌّٛظٛعخ ث١ٓ صف١ؾزٟ ِزغعخ ِشؾٛٔخ ؟ ِب ربص١ش اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ إٌّزظُ ـٟ اٌّٛاد -2

٣ؼَٔ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ د٤ٖ صل٤قض٢ ثُٔضغؼز ػ٠ِ ثصثفز ٓشًض١ ثُشق٘ض٤ٖ ثُٔٞؽذز ٝثُغجُذز ك٢ ثُؾض٣تز  اٌغٛاة:

ٌٜشدجة٢ ضت٤ِز ٝٛزث ٣ؼ٢٘ ثٜٗج صٌضغخ دصٞسر ٓؤهضز ػضٜٝٓج ًٜشدجة٤ز ع٘جة٤ز ثُوطخ دطش٣وز ثُقظ ثُ دئصثفزثُٞثفذر 

 ك٤ضقٍٞ ثُؾضا ث٠ُ دث٣ذٍٞ ًٜشدجة٢ ٣صطق دجصؾجٙ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ ٣ٝصذـ ثُؼجصٍ ٓغضوطذجً .

 

 عًٍ ِب٠ٍٟ : اٌّزغعخ اٌّٛظٛعخ ـٟ دائشح اٌز١بس اٌّغزّش رعذ ِفزبؽب ِفزٛؽبً ؟ -3

ضصَ دجُذطجس٣ز الٕ ثُٔضغؼز ػ٘ذٓج ص٘شقٖ دٌجَٓ شق٘ضٜج ٣ٌٕٞ ؽٜذ ًَ صل٤قز ٓغج٣ٝجً ُؾٜذ ثُوطخ ثُٔ اٌغٛاة:

ٝٛزث ٣ؼ٢٘ ثٕ كشم ؽٜذ ثُذطجس٣ز ٣غج١ٝ كشم ؽٜذ ثُٔضغؼز ٝٛزث ٣ؾؼَ كشم ثُؾٜذ د٤ٖ طشك٢ ثُٔوجٝٓز ك٢ ثُذثةشر 

 ٣غج١ٝ صلشث , ٝػ٘ذةٍز ٣ٌٕٞ ثُض٤جس ك٢ ثُذثةشر ٣غج١ٝ صلشثً .

  اٌضبٟٔدٚس  2014

  اٌضبٌشدٚس  2014

  االٚيدٚس  2015

  اٌضبٟٔدٚس  2015
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 ّزغعخ ؟اسعُ ِخططبً ٌذائشح وٙشثبئ١خ )ِع اٌزأش١ش عٍٝ اعضائٙب ( رٛظؼ ـ١ٙب ع١ٍّخ رفش٠ػ اٌ -1

 سثؽغ ثُِٔضٓز . ثُؾٞثح /

 ٠مً ِمذاس اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾزٟ اٌّزغعخ عٕذ ادخبي ِبدح عبصٌخ ث١ٓ صف١ؾز١ٙب ؟ -2

( ٣ؼجًظ دجالصؾجٙ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ د٤ٖ صل٤قض٤ٖ ثُٔضغؼز   دغذخ صُٞذ ٓؾجٍ ًٜشدجة٢ دثخَ ثُؼجصٍ ) ثُؾٞثح:

(E ك٤ٌٕٞ ثُٔؾجٍ ثٌُٜشدجة٢ ) (  ⃑⃑⃑⃑   ⃑    ⃑⃑    ( أ١:  ك٤وَ د٘غذز عجدش ثُؼضٍ ُِٔجدر ) (  ⃑⃑
 

 
  

 

 ِّٓ رزأٌؿ اٌّزغعخ االٌىزش١ٔٚخ ؟ ٚثّبرا رّزبص ؟ -1

صضأُق ٖٓ صل٤قض٤ٖ ثفذٛٔج ٖٓ ثال٤ُّ٘ٔٞ ٝثالخشٟ ػؾ٤٘ز ثٌُضش٤ُٝض٤ز ٝصضُٞذ ثُٔجدر ثُؼجصُز ٗض٤ؾز ثُضلجػَ  ثُؾٞثح:

 :صضقَٔ كشم ؽٜذ ػج٢ُ .ٚرّزبص ٤ّٞ ٝثالٌُضش٤ُٝش ٝصِق ثُصلجةـ دشٌَ ثعطٞث٢ٗ .ث٤ٔ٤ٌُجة٢ د٤ٖ ثالُٔ٘

 عًٍ ِب٠ٍٟ : اٌّزغعخ اٌّٛظٛعخ ـٟ دائشح اٌز١بس اٌّغزّش رعذ ِفزبؽب ِفزٛؽبً ؟ -2

الٕ ثُٔضغؼز ػ٘ذٓج ص٘شقٖ دٌجَٓ شق٘ضٜج ٣ٌٕٞ ؽٜذ ًَ صل٤قز ٓغج٣ٝجً ُؾٜذ ثُوطخ ثُٔضصَ دجُذطجس٣ز  اٌغٛاة:

ؼ٢٘ ثٕ كشم ؽٜذ ثُذطجس٣ز ٣غج١ٝ كشم ؽٜذ ثُٔضغؼز ٝٛزث ٣ؾؼَ كشم ثُؾٜذ د٤ٖ طشك٢ ثُٔوجٝٓز ك٢ ثُذثةشر ٝٛزث ٣

 ٣غج١ٝ صلشث , ٝػ٘ذةٍز ٣ٌٕٞ ثُض٤جس ك٢ ثُذثةشر ٣غج١ٝ صلشثً .

 

 عًٍ ٔمصبْ ِمذاس اٌغعخ اٌّىبـئخ ٌّغّٛعخ اٌّزغعبد اٌّشثٛغخ عٍٝ اٌزٛاٌٟ ؟ -1

  ثُصل٤قض٤ٖ ُِٔضغؼز ثٌُٔجكتز ُِضٞث٢ُ) دغذخ ثصد٣جد ثدؼذ د٤ٖ ثُؾٞثح:
 

 
  (ٝػ٠ِ ٝكن ثُؼالهز : 

    

 
  . 

( ٠زطٍت          ( ٌٚىٟ رخزضْ غبلخ ـٟ ِغبٌٙب اٌىٙشثبئٟ ِمذاس٘ب )     ِزغعخ ِمذاس ععزٙب ) -2

,     سثطٙب ثّصذس ـشق عٙذٖ ِغزّش ٠غبٚٞ : )      ,     ,    )  

 .      ثُؾٞثح:

 

 ؟ (Volt/m)س / ما الكمٌة الفٌزٌائٌة التً تقاس بوحدة 

 .المجال الكهربائً او انحدار الجهد  الجواب :

 

 س / ما المقصود بـ ؟ قوة العزل الكهربائً لمادة.

ا . وتعد قوة العزل اقصى مقدار لمجال كهربائً ٌمكن ان تتحمله تلك المادة قبل حصول االنهٌار الكهربائً له ج(

 الكهربائً لمادة بأنها مقٌاس لقابلٌتها فً الصمود امام المجال الكهربائً المسلط علٌها .

 س / المتسعة الموضوعة فً الالقطة الصوتٌة , مم تتألؾ ؟

تتألؾ من صفٌحتٌن احداهما صلبة ثابتة واالخرى مرنة حرة الحركة والصفٌحتان تكونان عند فرق جهد  ج(
 ً ثابت.كهربائ

 

  اٌضبٌشدٚس  2015

  االٚيدٚس  2016

 اٌضبٟٔدٚس  2016

 اٌضبٌشدٚس  2016

 االٚيدٚس  2017
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 س / علل . ازدٌاد مقدار السعة المكافئة لمجموعة المتسعات المربوطة على التوازي .

 وذلك لزٌادة المساحة السطحٌة المتقابلة لصفٌحتً المتسعة المكافئة للتوازي بثبوت البعد والعازل . ج(

 

 ٌة التفرٌػ المتسعة من شحنتها س / أرسم مخططا لدائرة كهربائٌة ) مع التأشٌر على أجزائها ( توضح فٌها عمل

 راجع الملزمة   ج(

س / ماذا ٌحصل ؟ وضح ذلك . للطاقة المختزنة فً المجال الكهربائً بٌن صفٌحتً متسعة ذات سعة ثابتة عند 

 مضاعفة مقدار فرق الجهد الكهربائً بٌن صفٌحتً المتسعة.

قة المختزنة تتناسب طردٌا مع مربع فرق الجهد الطاقة المختزنة تصبح أربعة أمثال ما كانت علٌه الن الطا ج(

 . (PE=½C×∆V2)بثبوت سعة المتسعة وفقا للعالقة 

 

 س / علل . المتسعة الموضوعة فً دائرة التٌار المستمر تعد مفتاحا مفتوحا .

  (VC = ∆Vbattery∆)البطارٌة  الجهد فرق مع صفٌحتٌها بٌن الجهد فرق ٌتساوى المتسعة شحن أكتمال بعد ألنه ج(

 صفر . ٌساوي الدائرة تٌار ٌكون ذلك وعند صفر ٌساوي الدائرة فً المقاومة طرفً على الجهد فرق ٌجعل وهذا

 

 س / ما سبب نقصان السعة المكافئة لمجموعة المتسعات المربوطة على التوالً ؟

 لى التوالً.الزدٌاد البعد بٌن صفٌحتً المتسعة المكافئة لمجموعة المتسعات المربوطة ع الجواب :

 س/ ما المقصود بقوة العزل الكهربائً ؟

هو اقصى مقدار لمجال كهربائً ٌمكن ان تتحمله تلك المادة قبل حصول االنهٌار الكهربائً لها ، وتعد  الجواب :

 قوة العازل الكهربائً بانها مقٌاس لقابلٌتها للصمود امام المجال الكهربائً الحاصل علٌها .

 

 

ثبٌعبصي اٌىٙشثبئٟ , ِع روش ـبئذر١ٓ ع١ٍّز١ٓ ٔز١غخ ادخبي ِبدح عبصٌخ وٙشثبئ١ب رّال اٌؾ١ض ث١ٓ ط / ِب اٌّمصٛد 

 صف١ؾزٟ ِزغعخ راد اٌصف١ؾز١ٓ اٌّزٛاص٠ز١ٓ ثذال ِٓ اٌٙٛاء ؟

اٌعبصي اٌىٙشثبئٟ ٘ٛ ِبدح ؼ١ش ِٛصٍخ ٌٍىٙشثبئ١خ عٕذ اٌظشٚؾ االعز١بد٠خ رعًّ عٍٝ رم١ًٍ اٌّغبي  اٌغٛاة :

 ٌّٛظٛعخ ـ١ٗ. اٌىٙشثبئٟ ا

 اٌفبئذح اٌع١ٍّخ ِٕٙب :

 ص٠بدح ععخ اٌّزغعخ . – 1

 ِٕع اال١ٙٔبس اٌىٙشثبئٟ اٌّجىش ٌٍعبصي ث١ٓ صف١ؾز١ٙب عٕذ رغ١ٍػ ـشق عٙذ وج١ش ث١ٓ صف١ؾز١ٙب . – 2

 

ط /عٕذ ِعبعفخ ِمذاس ـشق اٌغٙذ اٌىٙشثبئٟ ث١ٓ صف١ؾزٟ ِزغعخ راد ععخ صبثزخ , ٚظؼ ِبرا ٠ؾصً ٌّمذاس 

 ٌّخزضٔخ ـٟ اٞ ِٓ صف١ؾز١ٙب .اٌشؾٕخ ا

رزعبعؿ اٌشؾٕخ اٌّخزضٔخ ـٟ وال صف١ؾز١ٙب الْ ِمذاس اٌشؾٕخ ٠زٕبعت غشد٠ب ِع ـشق اٌغٙذ ؽغت  اٌغٛاة :

  Q = C. ∆Vاٌعاللخ اٌزب١ٌخ 

 

 

 

 

 

 اٌضبٟٔدٚس  2017

 اٌضبٌشدٚس  2017

 اٌذٚس االٚي 2018

 

 اٌذٚس اٌضبٟٔ 2018
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 المتسعة من شحنتها ؟شحن س / ارسم مخططا لدائرة كهربائٌة ) مع تأشٌر على اجزائها ( توضح فٌها عملٌة 

  اٌغٛاة :

 

 

 

 

 

 

 

س / ٌقل مقدار مجال الكهربائً بٌن صفٌحتً متسعة متسعة مشحونة ومفصولة عن المصدر عند ادخال مادة 

 عازلة بٌن صفٌحتٌها ؟

داخل العازل ٌعاكس باالتجاه المجال الكهربائً بٌن صفٌحتً المتسعة   E بسبب تكون مجال كهربائً الجواب :

   فٌقل بنسبة ثابت العازل للمادة  اي          فٌكون المجال المحصل :
 

  
 

 المتسعة ذات الورق المشمع  – 1س/ بماذا تمتاز كل من ؟ 

  كبر مساحة صفائحها – 2صؽر حجمها   – 1الجواب :  

 المتسعة االلكترولٌتٌة – 2  

 فٌها للداللة على قطبٌها .بانها تتحمل فرق جهد كهربائً عالً ، توضع عالمة على طر الجواب :

 

س / عند مضاعفة مقدار فرق الجهد الكهربائً بٌن صفٌحتً متسعة ذات سعة ثابتة فان مقدار الشحنة المختزنة 

 , Q  ,4 Q ,2 Q ) فً اي من صفٌحتٌها تصبح :
 

 
  ) 

 لمتسعة من شحنتها ؟س / ارسم مخططا لدائرة كهربائٌة ) مع تاشٌر على اجزائها ( توضح فٌها عملٌة تفرٌػ ا

 الجواب / 

 اٌذٚس االٚي 2019

 

 ضبٟٔاٌذٚس اٌ 2019

 

 ٌشاٌذٚس اٌضب 2018

 



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  1 
 

 
 

 

 

 

 

 س // أٌن ٌستعمل المغناطٌس الكهربائً ؟

 الثقٌلة .ٌستعمل فً قطع الحدٌد  -  1 ج :

فً معظم االجهزة الكهربائٌة مثل : )) المولد , المحرك , مولدة الصوت , المسجل الصوتً والصوري ,  – 2

 القٌثارة , الحاسوب , الرنٌن المغناطٌسً , وفً تسٌٌر القطارات فائقة السرعة (( .

 ؟ المغناطٌسً المجال ٌتولد ان ٌمكن كٌف//  س

 المغناطٌسً ؟س // أٌن ٌتولد المجال 

 . ةالدائم المغانٌط حول – 2.          ةالمتحرك الكهربائٌة الشحنة حول – 1 : ج

 

 

 

 ؟ خالله ٌتحرك مشحون جسٌم على الكهربائً المجال تأثٌر ما//  س

باتجاه عمودي على  (v)عندما ٌتحرك بسرعة مقدارها   (q+)مشحون بشحنة موجبة س // ماذا ٌحصل لجسٌم

 خطوط مجال كهربائً منتظم ؟

 بقوة سٌتؤثر فانه كهربائً مجال خطوط على عمودي باتجاه(      )   موجبه بشحنة مشحون جسٌم تحرك اذا : ج

   (الكهربائً المجال متجه   ⃗⃗ )    ⃗⃗      ⃗ :  ةالعالق بموجب الكهربائً المجال لخطوط مواز   بمستو  (  ⃗⃗⃗⃗  ) كهربائٌة

 ؟ المجال داخل مشحون جسٌم حركة على المغناطٌسً المجال تأثٌر ما//  س

باتجاه عمودي على  (v)عندما ٌتحرك بسرعة مقدارها   (q+)س// ماذا ٌحصل لجسٌم مشحون بشحنة موجبة

 ؟ (B)خطوط مجال مغناطٌسً منتظم كثافة فٌضه 

سٌتاثر الجسٌم بقوة مغناطٌسٌة بمستوي عمودي على الفٌض المغناطٌسً وٌنحرف الجسٌم عن مساره  : ج

 االصلً وٌتخذ مسارا دائرٌا .

     ؟ المنتظم المغناطٌسً المجال على عمودٌا الداخلة الشحنه به تتحرك الذي المسار هو ما//  س

  عمودي باتجاه تإثر المغناطٌسٌه القوة لكون وذلك دائرٌا مسارا ستتخذ : ج

 . مركزٌة كقوة ستعمل حٌث(   ⃗ )  السرعة متجه على     

  مجال على عمودٌا تتحرك شحنه على المغناطٌسٌة القوة اتجاه ٌتحدد كٌف//  س

 ؟  منتظم مغناطٌسً      

 س// كٌف ٌمكن تعٌٌن اتجاه القوة المغناطٌسٌة بتطبٌق قاعدة الكف الٌمنى ؟

 (   ⃗ )   السرعة اتجاه من الٌمنى الكف اصابع تدور)  الٌمنى الكف قاعدة بموجب : ج

 .(    ⃗ )   المغناطٌسٌه القوة اتجاه الى االبهام فٌشٌر(    ⃗⃗ )   المغناطٌسً المجال اتجاه نحو     

        

 

 

 

 

 

 

 اٌفصً اٌصأٟ

        اٌىٙشِٚغٕاغ١غٟ اٌؽس

  ةالمغناطٌسٌ فً مقدمة

  خالله المتحركة ةالمشحون الجسٌمات فً والمغناطٌسً الكهربائً المجالٌن من كل تأثٌر
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 من كل ٌحتوي الذي المستوي على عمودي باتجاه دائما تإثر( (  ⃗    المغناطٌسٌة القوة                          

( ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗    . ) 

 ؟ الموجبه الشحنة بها تتأثر التً القوة بنفس المغناطٌسً المجال فً المتحركة السالبه الشحنة تتاثر هل//  س

 على المإثرة المغناطٌسٌة القوة التجاه معاكس باتجاه السالبه الشحنة على المغناطٌسٌة القوة تؤثٌر اتجاه ٌكون : ج

 .  الموجبه الشحنة

 

 الفٌض كثافةو(     ⃗ )  والسرعة  (    ⃗ )    المغناطٌسٌة القوة بٌن االتجاهٌة العالقة ان                         

 : هً(  ⃗⃗ )  المغناطٌس

 ⃗     ( ⃗    ⃗⃗ ) 

                  : االتٌه العالقة نطبق المغناطٌسٌه القوة مقدار ولحساب

 ( .   ⃗⃗ )  المغناطٌسً الفٌض كثافة ومتجه  (   ⃗ )    السرعة متجه بٌن الزاوٌة تمثل(   ) ان حٌث

 ؟ للوحدات الدولً النظام فً المغناطٌسً الفٌض كثافة وحدات ماهً//  س

 (  )  لها وٌرمز  Tesla  وتسمى    N/A.m  هً  : ج

  )     وتمثل    التسال هً المغناطٌسً الفٌض كثافة وحدة ان                           
  ⁄  ) 

 المجال لذلك الفٌض ومتجه مغناطٌسً مجال داخل شحنه به تتحرك التً السرعة متجه بٌن الزاوٌة ماهً//  س

 ؟  المغناطٌسٌه القوة عندها تنعدم والتً

 منتظم؟ مغناطٌسً مجال داخل تتحرك شحنه على المغناطٌسٌه القوة تنعدم ان الممكن من هل// س

         زاوٌة تكون عندها(    ⃗⃗ )   المغناطٌسً الفٌض لمتجه موازٌا(     ⃗ ) السرعه متجه كان اذا نعم .: ج

 . FB= 0  لتكون مغناطٌسٌه قوة تتولد ال وعندها      sin   وان

 ؟ لورنز بقوة المقصود ما//  س

 فٌض على عمودي باتجاه ٌتحرك مشحون جسٌم على المإثرتٌن ةوالمغناطٌسٌ ةالكهربائٌ القوتٌن محصلة : ج

 . بعظهما مع ومتعامدان واحد ان فً منتظم مغناطٌسً وفٌض منتظم كهربائً

 ؟ لورنز قوة لحساب ةالرٌاضٌ العالقة ماهً//  س

   ⃗    ⃗           ⃗ : ج

 

(    ⃗ ) المغناطٌسٌة القوة اتجاه ٌحددان(  ⃗⃗ )  المغناطٌسً والمجال(    ⃗ ) ةالسرع اتجاهً ان                         

 . متعاكستان او واحد باتجاه(     ⃗ )   ةالكهربائٌ والقوة (   ⃗ )  ة المغناطٌسٌ القوة تكون ان ٌمكن فبهذا

 ؟ لورنز قوة تستثمر ان ٌمكن اٌن//  س  

 ةالساقط االلكترونٌة الحزمة مسار فً للتحكم ةالكاثودٌ االشعة انبوبة امثلتها ومن ةالعملٌ التطبٌقات بعض فً : ج

 . ةالشاش على

 

 

 

وتٌار محتث فً دائرة كهربائٌة مقفلة  هً ظاهرة تولٌد قوة دافعة كهربائٌة محتثةظاهرة الحث الكهرومغناطٌسً : 

) حلقة موصلة أو ملف سلكً ( نتٌجة لحصول تغٌر فً الفٌض المغناطٌسً لوحدة الزمن والذي ٌخترق تلك 

 الدائرة .

 

 

  الكهرومغناطٌسً الحث

مالحظة مهمة 

:

 ةمهم مالحظة

  ةمهم مالحظة

  مالحظة
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 التٌار ان)  ةوالمغناطٌسٌ ةالكهربائٌ بٌن ةالعالق اوجد من اول اورستد العالم ٌعد  - 1                           

 ( . مغناطٌسٌا مجاال ٌولد الكهربائً

(  موصل سلك من ملف او)  مقفله حلقة فً كهربائً تٌار تولٌد امكانٌة اكتشفا وفراداي هنري العالمان – 2   

 . الملف او الحلقة تلك ٌواجه متغٌر مغناطٌسً مجال بوساطة وذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ سكون حالة فً وهما مغناطٌسً قطب منه قرٌبا ٌكون عندما مٌترأو ملفا تحتوي دائرة فً تٌار سٌتولد هل//  س

 ؟ ولماذا

 بٌن النسبٌة الحركة توافر لعدم و الزمن مع ٌتغٌر ال الملف ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض الن وذلك,  كال : ج

 .والملف المغناطٌسً القطب

 ؟ ولماذا ؟ ثابت مغناطٌس باستخدام ةالدائر فً تٌار وجود الى ملف الى المربوط مٌتراأل ٌشٌر ان ٌمكن متى//  س

 الفٌض فً تزاٌد حصول بسبب وذلك.  محوره بموازاة الملف نحو المغناطٌس قطبً احد تحرٌك عند : ج

 . المغناطٌس اقتراب عند الملف ٌخترق الذي المغناطٌسً

 المربوط االمٌتر فً التٌار مرور نالحظ لمحوره مواز وباتجاه ملف من المغناطٌس قطبً احد تقرٌب عند//  س

 ذلك؟ علل.  الملف مع

 . الملف من المغناطٌسً  القطب اقتراب اثناء فً الملف ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض فً تزاٌد لحصول : ج

 

 سٌمر التٌار ان نالحظ امٌتر مع المربوط الملف عن المغناطٌس قطبً احد ابعاد عند                                

 . ذاته المغناطٌسً القطب تقرٌب عند المار للتٌار معاكس باتجاه

 ؟ المحتث بالتٌار مالمقصود//  س

 . الملف ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض فً تغٌر لحصول نتٌجة ملف فً ٌتولد تٌار : ج

 مالحظة

 ةمهم مالحظة

:
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 نحو الملف دفع ثم(,  الملف وجهً الحد مواجها الجنوبً قطبها بقاء مع)  المغناطٌسٌة الساق ثبتت لو//  س

 فً المتولد للتٌار نفسه باالتجاه ٌكون ام ؟ الملف فً المحتث التٌار اتجاه اٌنعكس,  محوره وبموازاة الساق

  ؟ ذلك تفسٌر ما ؟ الملف وجه نحو المغناطٌسٌة الساق دفع حالة

 الملف وجه سٌولد وبهذا.  الملف على ذاته المغناطٌسً الفٌض تنامً من ناتجان النهما االتجاه بنفس سٌكونان : ج

 الحالتٌن فً المتنامً الفٌض اضعاف على وٌعمل للساق الجنوبً القطب مع ٌتنافر لكً جنوبٌا مغناطٌسٌا قطبا

 .( لنز قانون حسب. ) 

 

 الفٌض لتغٌر ٌرمز B   المغناطٌسً الفٌض ولكثافة           المغناطٌسً للفٌض ٌرمز                            

     له فٌرمز الزمن لوحدة المغناطٌسً الفٌض تغٌر اما        المغناطٌسً
   

  
  .        المحتث للتٌار ٌرمز 

 ؟  ملف على المغناطٌسً الفٌض تغٌر من الناتج المحتث التٌار علٌها ٌعتمد التً العوامل هً ما//  س   

 . الملف لفات عدد – 2.      والملف المغناطٌسً القطب بٌن ةالنسبٌ الحركة سرعة – 1 : ج    

 . الملف جوف لمادة ةالمغناطٌسٌ النفوذٌة – 4.            الملف ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض مقدار – 3       

 ؟ الهواء من بدال الملف فً المطاوع الحدٌد من قلب ادخال عند المحتث التٌار ٌزداد لماذا//  س

 الفٌض كثافة ازدٌاد فً ٌتسبب  الهواء من بدال الملف جوف فً المطاوع الحدٌد من قلب ادخال ان : ج

 . الملف على المغناطٌسً

 

 

  

 ؟ المختبر فً فراداي اكتشاف توضٌح ٌمكن كٌف//  س

 فراداي فً الحث الكهرومغناطٌسً ؟ س// إشرح تجربة توضح إكتشاف

 أدوات التجربة : : ج

 ملفٌن ٌتألفان من سلكٌن ملفوفٌن حول حلقة مقفلة من الحدٌد المطاوع . – 1

 بطارٌة . – 2

 مفتاح وكلفانومٌتر . – 3

  خطوات التجربة :

 نربط احد الملفٌن على التوالً مع البطارٌة والمفتاح وتسمى  – 1

 دائرة الملف االبتدائً( ونربط الملف االخر بالكلفانومٌتر ب) 

 دائرة الملف الثانوي (ب)صفره وسط التدرٌجة ( وتسمى ) 

 احد على الثانوي الملف مع المربوط المقٌاس مإشر ٌنحرف:  المفتاح اغالق لحظة عند الحظ فراداي -  2

 تغٌرا عندها ٌحصل فال المفتاح اغالق بعد التٌار ثبوت بسبب ). الصفر تدرٌجة الى رجوعه ثم التدرٌجة صفر جانبً

 .(الزمن لوحدة الثانوي الملف ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض فً

  الصفر تدرٌجة الى عودته ثم للصفر  المعاكس الجانب الى ولكن المفتاح فتح عند ثانٌة المإشر انحراف – 3

فرداي الى ضرورة توافر العامل األساسً لتولٌد التٌار المحتث فً دائرة مقفلة وهو حصول تغٌر فً  إنتبه– 4

 .الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الملف لوحدة الزمن

   يافراد اكتشاف

  مالحظة
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 ٌحصل عندما فقط(  موصله حلقة او سلكً ملف مثل)  مقفله ةكهربائٌ دائرة فً محتث تٌار ٌتولد: االستنتاج 

) الزمن لوحدة ةالدائر تلك ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض فً تغٌر
   

  
 .  ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 على الثانوي الملف دائرة فً(  المربوط المقٌاس مؤشر ٌنحرف)  رتٌا ٌتولد فراداي اكتشاف تجربة فً//  س

 ؟ ةالدائر فً البطارٌة وجود عدم من الرغم

 . الثانوي الملف على المغناطٌسً الفٌض تغٌر من الناتج المحتث التٌار انسٌاب بسبب : ج

 الملف دائرة اغالق بعد فراداي اكتشاف تجربة فً الصفر تدرٌجة الى الكلفانومٌتر مؤشر عودة سبب ما//  س

 ؟ االبتدائً

 الملف ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض فً تغٌرا عندها ٌحصل فال المفتاح اغالق بعد التٌار ثبوت بسبب : ج

 . الزمن لوحدة الثانوي

 ؟(  فراداي الٌه انتبه الذي)  المحتث التٌار لتولٌد توافره ٌجب الذي االساس العامل هو ما//  س

 . الزمن لوحد الملف ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض فً تغٌر حصول هو : ج

 غلق لحظة المختبر فً فراداي اكتشاف تجربة فً الثانوي الملف فً محتث تٌار على الحصول ٌمكن//  س

 ؟ ذلك علل.  فقط وفتحه المفتاح

 تزاٌد تتسببان االبتدائً الملف دائرة فً الفتح لحظة وتالشٌه المفتاح اغالق لحظة التٌار تنامً بسبب : ج

 . الملفٌن حوله الملفوف الحدٌد قلب ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض وتناقص

 ؟ الكهرومغناطٌسً الحث فً فراداي استنتاج هو ما//  س

 فً تغٌر ٌحصل عندما فقط(  موصله حلقة او سلكً ملف مثل)  مقفله ةكهربائٌ دائرة فً محتث تٌار ٌتولد : ج

) الزمن لوحدة ةالدائر تلك ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض
   

  
 .  ) 

 ٌمكن للمجال المغناطٌسً أن ٌولد تٌارا كهربائٌا فً حلقة موصلة مقفلة ؟ وضح ذلك .س // هل 

 نعم , إذا توفرت حركة نسبٌة بٌن المجال المغناطٌسً والحلقة المقفلة . ج : 

 أو : إذا حصل تغٌر فً الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الحلقة خالل وحدة الزمن .

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

.         وكلفانومٌتر وملف مغناطٌسٌه ساقا   باستخدام الكهرومغناطٌسً الحث ظاهرة فٌه توضح نشاطا اشرح س //  

 وبطارٌه(  وثانوي ابتدائً)  ملفٌن باستخدام الكهرومغناطٌسً الحث ظاهرة فٌه توضح نشاطا اشرح س//

 .  وكلفانومٌتر

 . وكلفانومٌتر ومفتاح وبطارٌه ملفٌن باستخدام الكهرومغناطٌسً الحث ظاهرة فٌه توضح نشاطا اشرح س// 

 ادوات النشاط:

 ملفان سلكٌان مجوفان مختلفان فً أقطارهما )ٌمكن ادخال احداهما فً االخر( ,  - 1

 كلفانومٌتر صفره فً وسط التدرٌجة ساق مغناطٌسٌة ,  - 2

 اسالك توصٌل , بطارٌة , مفتاح كهربائً. - 3

  خطوات النشاط:

 اوال :

   نربط طرفً احد الملفٌن بوساطة اسالك التوصٌل -1

 مع طرفً الكلفانومٌتر.

 نجعل الساق المغناطٌسٌة وقطبها الشمالً مواجهاً للملف -2

 نسبة للملف سنجد ان مإشر الكلفانومٌتر ٌبقى ثابتاً عند صفر التدرٌجة . وفً حالة سكون 

1نشاط   
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جانبً الصفر  ندفع الساق المغناطٌسٌة نحو وجه الملف ثم نبعدها نالحظ ان مإشر الكلفانومٌتر ٌنحرف على اى -3

 عند تقرٌب الساق وٌنحرف باتجاه معاكس عند ابعادها مشٌرا الى انسٌاب تٌار محتث فً دائرة الملف فً الحالتٌن 

 ثانٌا :

  نربط طرفً الملف االخر )وٌسمى بالملف االبتدائً( بٌن قطبً البطارٌة -1

 بوساطة اسالك التوصٌل للحصول على مغناطٌسً كهربائً. 

 المتصل بالبطارٌة )الملف االبتدائً( امام وجه الملف الثانوينحرك الملف  -2

 المتصل بالكلفانومٌتر بتقرٌبه مرة من وجه الملف الثانوي وابعاده مرة  

 اخرى نالحظ ان مإشر الكلفانومٌتر ٌنحرف على احد جانبً الصفر مرة 

 وباتجاه معاكس مرة اخرى وبالتعاقب مشٌراً الى انسٌاب تٌار محتث

 ئرة الملف الثانوي ثم عودته الى الصفر عندما ال ٌحصل توافرفً دا 

 الحركة النسبٌة بٌن الملفٌن )كما فً الشكل المقابل (. 

 ثالثا :

 نربط مفتاح كهربائً فً دائرة الملف االبتدائً ونجعله مفتوحاً. -1

 ندخل الملف االبتدائً فً جوف الملف الثانوي ونحافظ على ثبوت  -2

 الى االخر .احد الملفٌن نسبة 

  نغلق ونفتح المفتاح فً دائرة الملف االبتدائً نالحظ ان مإشر الكلفانومٌتر -3

 ٌتذبذب بانحرافه على جانبً الصفر باتجاهٌن متعاكسٌن فقط فً  

 لحظتً اغالق وفتح المفتاح فً دائرة الملف االبتدائً وعلى التعاقب 

 مشٌراً الى انسٌاب تٌار محتث فً دائرة الملف الثانوي خالل 

 تلك اللحظتٌن )كما فً الشكل المقابل (.

 نستنتج من كل نشاط االنشطة الثالث ماٌأتً :

فً دائرة كهربائٌة مقفلة )حلقة موصلة او  (    )وٌنساب تٌار محتث  (    )تستحث قوة دافعة كهربائٌة    

حصول تغٌر فً الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق تلك الدائرة لوحدة الزمن على الرغم من  ملف سلكً( فقط عند

 عدم توافر بطارٌة فً تلك الدائرة.

فً الدائرة الكهربائٌة  (    )واتجاه التٌار المحتث  (    )تكون قطبٌة القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة    

 باتجاه معٌن عند تزاٌد الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترقها وٌكونان باتجاه معاكس عند هذا الفٌض.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (ذ١اس ِؽرس؟b( ذ١اس وٙشتائٟ ؟ )aدائشج ِمفٍح : )ِا اٌزٞ ٠رطٍة ذٛافشٖ فٟ س // 

 ر١بس وٙشثبئٟ : ِصذس ٌٍمٛح اٌذافؼخ اٌىٙشثبئ١خ ردٙض٘ب ِثال ثطبس٠خ اٚ ٌِٛذ رٍه اٌذائشح .(a)  ض:

(b) ٚاٌزٟ رزٌٛذ ثٛاعطخ رغ١ش فٟ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ اٌزٞ ٠خزشق رٍه  ر١بس ِسزث: لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِسزثخ

 اٌسٍمخ ٌٛزذح اٌضِٓ .

س // لماذا ال ٌتولد تٌار كهربائً عند وجود ساق مغناطٌسٌة فً حال سكون نسبة لملف من سلك موصل 

 مربوط بٌن طرفً أمٌتر رقمً ؟

 ع الزمن .وذلك ألن الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الملف ال ٌتغٌر م ج :

س // ماذا ٌحدث عند دفع ساق مغناطٌسٌة نحو ملف من سك موصل وبموازاة محوره مربوط بٌن طرفٌن 

 أمٌتر رقمً ؟

نالحظ ان األمٌتر ٌشٌر الى انسٌاب تٌار فً الدائرة وٌكون بإتجاه معٌن , وذلك بسبب حصول تزاٌد فً  ج :

 المغناطٌس من الملف . الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الملف فً أثناء اقتراب
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 ؟(  ملف او موصله حلقة)  مقفله كهربائٌة دائرة فً محتث تٌار وٌنساب ةكهربائٌ دافعة قوة تستحث ان ٌمكن متى//  س

 . الزمن لوحدة الدائرة تلك ٌخترق الذي المغناطٌسً  الفٌض فً تغٌر حصول عند : ج

 بذات ٌكونان ةالكهربائٌ الدائرة فً المحتث التٌار واتجاه ةالمحتث الكهربائٌة الدافعة القوة قطبٌة ان هل//  س

  الفٌض؟ هذا تناقص وعند  المغناطٌسً الفٌض فً تزاٌد حصول عند االتجاه

 .  الفٌض هذا تناقص عند معاكس باتجاه و المغناطٌسً الفٌض تزاٌد عند معٌن باتجاه ٌكونان,  كال : ج

 

          بالرمز  المحتثه الكهربائٌة الدافعة للقوة ٌرمز                       

 ؟ ةالحركٌ الكهربائٌة الدافعة بالقوة المقصود ما//  س

 حالة فهً.  منتظم مغناطٌسً مجال داخل موصلة ساق تحرٌك عند حركٌة كهربائٌة دافعة قوة على الحصول : ج

 . الكهرومغناطٌسً الحث حاالت من خاصة

 ٌتحرك الساق طرفً على(          )  ةالحركٌ ةالكهربائٌ الدافعة القوة علٌها تعتمد التً العوامل ماهً//  س

 ؟  منتظم مغناطٌسً مجال على عمودٌا

 . المجال فً حركته سرعة – 3       الساق طول – 2         المغناطٌسً الفٌض كثافة – 1  : ج

 الزاوٌة المحصورة بٌن متجه السرعة ومتجه كثافة الفٌض المغناطٌسً ؟ – 4

 ؟ ةالحركٌ ةالكهربائٌ الدافعة القوة تولٌد عند ةالسالب الشحنات عن ةالموجب الشحنات انفصال سبب ما//  س

 الٌمنى الكف لقاعدة طبقا ةالموجب الشحنات على تإثر التً(        )   المغناطٌسٌة القوة لوجود نتٌجة : ج

 . متعاكسٌن باتجاهٌن تتحركان انهما الى ٌإدي لها معاكس باتجاه ةالسالب الشحنات على تإثر والتً

 فً رااالستمر عند ساق طرفً على(           )  الحركٌة الكهربائٌة الدافعة القوة تولد سبب ما//  س

 ؟ المغناطٌسً المجال داخل حركتها

 . الساق طرفً فً المختلفة الشحنات تجمع نتٌجة كهربائً جهد فرق تولد : ج

 

 بقوتٌن ستتؤثر الساق فً الشحنات فان منتظم مغناطٌسً مجال فً ساق حركة عند                                

 المغناطٌسً المجال من ناشئة واالخرى الشحنات على الكهربائً المجال تؤثٌر من ناشئة االولى متعاكستٌن

 .واحد فعل خط وعلى واحد مستوى فً وكالهما,  علٌها

 ( .          ) الحركٌة الكهربائٌة الدافعة القوة حساب عالقة اشتق//  س

 مغناطٌسً مجال فً   منتظمة بسرعة   𝓵طولها موصلة ساق حركة عند//  س

 . 𝓵                    :ان اثبت علٌه وعمودٌة  فٌضه كثافة منتظم

 بقوة ستتاثر داخلها الكهربائٌة الشحنات فان الموصلة الساق حركة عند : ج

 ( الشكل فً كما)                 العالقة بموجب مغناطٌسٌة

          فان المغناطٌسً المجال على عمودٌا الساق حركة وألن

 : ان اي            

        

 طرفً على(  والسالبة الموجبة)  المختلفة الشحنات القوة هذه اثر على تنفصل 

 الكهربائٌة الشحنات على بدوره سٌؤثر كهربائٌا مجاال ذلك عن وٌتولد الساق

 بالعالقه وتعطى المغناطٌسً المجال عن المتولدة للقوة اتجاهها فً معاكسة بقوة

 هاتٌن تساوي وعند.  واحد مستوي وفً مشترك فعل خط على تقعان القوتان وهاتان(         )  

 :    ان اي االتزان حالة تحصل القوتٌن

         

 ةالحركٌ الكهربائٌة الدافعة القوة

 مالحظة

  ةمهم مالحظة



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  8 
 

 

              العالقة على نحصل       على وبالقسمة              فتكون

   ان وحٌث
  

𝓵
 ( الكهربائً المجال مقدار ٌساوي الجهد انحدار)  

   على سنحصل لذا  
  

𝓵
  ان حٌث    𝓵       سٌكون الساق طرفً على الجهد فرق فان وبهذا        

 بالعالقة تعطى والتً الموصل طرفً على المتولدة               الحركٌة الكهربائٌة الدافعة القوة تمثل   

 : التالٌة النهائٌة

            𝓵 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التجاه موازٌا السرعة اتجاه كان اذا محتث تٌار وال كهربائٌة دافعة قوة تتولد ال                                  

 .               اذن                            فان الن الفٌض

 الفٌض اتجاه على عمودٌا وبشكل منتظم مغناطٌسً مجال فً منتظمة بسرعة موصلة ساق حركة عند//  س

 انعكس او الساق حركة اتجاه انعكس فلو.  معٌن باتجاه             حركٌة كهربائٌة دافعة قوة ستتولد

 ولماذا؟ ؟            الحركٌة الكهربائٌة الدافعة القوة قطبٌة تنعكس هل,  المغناطٌسً المجال اتجاه

 . الٌمنى الكف قاعدة حسب ستنعكس الساق شحنات على المإثرة(    )  المغناطٌسٌة القوة اتجاه الن.  نعم : ج

 

 

 

 حصول تغٌر فً الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الملف لوحدة الزمن.هو التٌار الذي ٌتولد نتٌجة  التٌار المحتث :

 

 دائرة فً المار( )   المحتث التٌار ان                       

 R مقاومتها كهربائٌه

= I  ةبالعالق ٌعطى                        
         

 
 
   

 
 

 على عمودي باتجاه الساق فً المحتث التٌار لهذا ونتٌجة     

 تإثر(     )  مغناطٌسٌة قوة تظهر المغناطٌسً الفٌض

 تعاكس وهً            ةالعالق بموجب الساق فً

 فهً لذا,  الٌمنى الكف قاعدة بموجب   ةالسرع اتجاه

 لذا.  الساق حركة تباطإ وتسبب الساق حركة تعرقل

 ثابته سرعتها لتجعل        ⃗     ساحبه قوة توفٌر ٌستوجب

  .التوضٌحً الرسم فً كما

 الدافعة القوة لتولٌد الساق على المإثرة الساحبة والقوة   

 ةالمغناطٌسٌ القوة تساوي المحتث والتٌار ةالحركٌ الكهربائٌة

       الساق على المإثرة

.                :         فان وبهذا
   

 
/     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

  المحتث التٌار

 مالحظة مهمة 

    مالحظة
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 مغناطٌسً مجال فً موصل حركة من الناتج المحتث التٌار من ةالمتولد ةالكهربائٌ الطاقة مصدر هو ما//  س

 ؟ منتظم

 . الساق فً المإثرة ةالمغناطٌسٌ القوة على للتغلب للساق ةالمحرك القوة تبذله الذي الشغل : ج

 ؟ منتظم مغناطٌسً مجال فً تتحرك ساق فً المختزنة الطاقة مصٌر ما//  س

 بشكل)   المحتث التٌار فٌها ٌنساب التً الكهربائٌة للدائرة الخارجً الحمل فً تستهلك قدره الى تتحول // ج

 ( ةالقدر من اخر نوع اي او حرارة

 فً ةالمتبدد القدرة تساوي مغناطٌسً مجال فً موصلة لساق الساحبة القوة تنجزها التً القدرة ان اثبت//  س

 ؟ ةالخارجٌ ةالدائر فً المحتث التٌار فٌها ٌنساب التً المقاومة

 مجال خالل موصله ساق تحرٌك من المتولد المحتث التٌار على الطاقة حفظ قانون تطبٌق ٌمكن كٌف//  س

   ؟ ةالخارجٌ ةالدائر فً المقاومة فً والمستهلك مغناطٌسً

  ةالعالق خالل من تحسب        ةالمكتسب القدرة فان لذا        بسرعة الساق حركة سببت قد ةالساحب القوة ان : ج

         .     = 
      

 
 

  محتث تٌار فٌها ٌمر التً واالسالك ةالخارجٌ المقاومة فً حراره بشكل               ةالمتبدد ةالقدر اما    

  ٌلً كما تحسب      

              
    = 

      

 
 

  ̇  P =            

 القدرة ٌساوي المغناطٌسً المجال خالل الموصلة الساق تحرك فً المنجز للشغل الزمنً المعدل ان ٌعنً وهذا

 . ةالطاق حفظ لقانون تطبٌقا ٌعد وهذا.   ةالدائر لهذه الخارجٌة المقاومة فً ةالمتبدد

 لماذا ٌعد الحث الكهرومغناطٌسً تطبٌقا لقانون حفظ الطاقة ؟س // 

ألن المعدل الزمنً للشغل المنجز فً تحرٌك الساق الموصلة خالل المجال المغناطٌسً ٌساوي المعدل  ج :

 الزمنً للقدرة المتبددة فً المقاومة الكلٌة لهذه الدائرة .

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

باتجاه عمودي على   5m/sانزلقت على سكة موصلة بانطالق  1.6mافرض ان ساقا موصلة طولها             

, الحظ   Ω 128ط مع السكة على التوالًوكانت مقاومة المصباح المربو  T 0.8مجال مغناطٌسً منتظم كثافة فٌضه

 الشكل المجاور ,)اهمل المقاومة الكهربائٌة للساق والسكة ( واحسب مقدار :

 التٌار المحتث فً الدائرة . – 2          القوة الدافعة الكهربائٌة الحركٌة المحتثة . – 1

 القدرة الكهربائٌة المجهزة للمصباح . – 3

 الحل / 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةالطاق حفظ ومبدأ الكهرومغناطٌسً الحث

1مثال   
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 س // ماذا ٌحصل اذا تغٌر الفٌض المغناطٌسً لوحدة الزمن الذي ٌخترق حلقة موصلة ؟

 تتولد قوة دافعة كهربائٌة محتثة اذا كانت الحلقة مفتوحة . ج :

 أو : ٌتولد تٌار محتث إذا كانت الحلقة مقفلة . 

س // ما هو العامل االساسً لتولٌد قوة دافعة كهربائٌة محتثة فً حلقة موصلة أو ملف سلكً موضوع فً 

  مجال مغناطٌسً ؟

 حصول تغٌر فً الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الحلقة أو الملف لوحدة الزمن . ج :

 

                           الفٌض كثافة ٌكون عندما    مقدارها مساحة ٌخترق الذي       الفٌض ان  -  1                        

 : ةاالتٌ  بالعالقة تعطى  B  المغناطٌسً

     ⃗⃗    ⃗⃗  

:              الفٌض ذلك مقدار وٌكون ( المساحة على المقام العمود وهو)   ةالمساح متجه تمثل    ⃗⃗     ان حٌث    

   = B A cos     ةوالمساح الفٌض كثافة متجهً بٌن الزاوٌة تمثل      ان حٌث  . 

      فان   )او بالعكس( B كثافة الفٌض المغناطٌسًمتجه على  اعمودٌ Aمساحة ال عندما ٌكون متجه* – 2

    فان   )او بالعكس(  Bكثافة الفٌض المغناطٌسًمتجه على  موازٌا Aمساحة ال عندما ٌكون متجه  *

   زاوٌة السإال  فان    Bزاوٌة مع متجه كثافة الفٌض المغناطٌسً  Aمساحةعندما ٌصنع متجه ال *

    فان  )او بالعكس( عمودي على مستوى الحلقة ) مستوى اللفة(  Bعندما ٌكون كثافة الفٌض المغناطٌسً* – 3

      فان  )او بالعكس( موازي على مستوى الحلقة ) مستوى اللفة(  Bعندما ٌكون كثافة الفٌض المغناطٌسً *

  زاوٌة السإال     فان  )او بالعكس(زاوٌة مع مستوى الحلقة ) مستوى اللفة(  Aعندما ٌصنع متجه المساحة  *

     مساحة المربع    – 4

       مساحة الدائرة      

   نصف قطر الدائرة  
 

 
 قطر الدائرة  Dعلما ان   

 الكهربائٌة الدافعة القوة لتولٌد المغناطٌسً الفٌض فً تغٌرا تحقٌق فٌها ٌمكن التً الطرائق هً ما//  س

 ؟ ةالمحتث

    ةبالعالق ٌعطى  B  كثافته فٌضا تقطع  A  مساحته سلكً ملف او موصل حلقة خالل المار      الفٌض ان : ج

   = B A cos     ةالمساح ومتجه الفٌض كثافة متجه بٌن الزاوٌة تمثل      ان حٌث  . 

 -: التالٌه الطرائق احد خالل من بالفٌض تغٌرا ٌحصل ان ٌمكن لذا

 مجال داخل الكهربائً المولد نواة ملف دوران فً كما الفٌض كثافة ومتجه المساحة متجه بٌن ةالزاوٌ تغٌر – 1   

 . والصفر  قٌمة اعلى بٌن الفٌض قٌمة فتتغٌر    90o  و  0o   بٌن الزاوٌة تتغٌر حٌث. منتظم مغناطٌسً

               ةالعالق بموجب بالفٌض التغٌر ٌعطى عندها(  شدها او بكبسها)  ةاللف مساحة بتغٌر – 2  

 الدخالها الحلقة دفع عند ٌحصل كما منتظم مغناطٌسً فٌض على عمودي بمستوي ةالموصل الحلقة بتحرٌك – 3 

 . منه الخراجها سحبها او منتظماا  مغناطٌسٌاا  مجاالا 

  المغناطٌسً الفٌض

  اتمالحظ
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 ؟ للوحدات الدولً النظام فً الفٌض وحدة ماهً//  س

 Wb   له وٌرمز     Weber : ج

 ؟ المغناطٌسً الفٌض لتغٌر الزمنً المعدل وحدة ماهً//  س

  Wb/s  : ج

 ؟          المحتثه الكهربائٌه الدافعة القوة وحدة ماهً//  س

 Volt: ج

 ٌمكن ؟ س // متى ٌكون الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق حلقة موصلة أكبر ما

       فان  )او بالعكس( عمودي على مستوى الحلقة ) مستوى اللفة(  Bعندما ٌكون كثافة الفٌض المغناطٌسً ج :

 ٌمكن . أكبر ما B A =   لذلك تكون   cos0 = 1حٌث ان 

 الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق حلقة موصلة أكبر ما ٌمكن ؟ نعدمس // متى ٌ

فان  )او بالعكس( موازٌا على مستوى الحلقة ) مستوى اللفة(  Bعندما ٌكون كثافة الفٌض المغناطٌسًج : 

 . 0 =   لذلك تكون   cos90 = 0حٌث ان         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

وٌتجه باتجاه   0.5Tوضعت داخل مجال مغناطٌسً كثافة فٌضه  0.4mحلقة دائرٌة موصلة قطرها               

 .  Aمواز لمتجه مساحة الحلقة

 المغناطٌسً الذي ٌخترق الحلقة .احسب مقدار الفٌض  – 1

مقدار الفٌض المغناطٌسً , على فرض ان الحلقة دارت باتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة لحٌن صار  ما – 2

450= ٌصنع زاوٌة  Aمتجه المساحة
θ   مع اتجاه كثافة الفٌضB. 

 الحل /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ الكهرومغناطٌسً الحث فً فراداي قانون اذكر//  س

 الفٌض فً للتغٌر الزمنً المعدل مع طردٌا ٌتناسب موصله حلقة فً ةالمحتث ةالكهربائٌ الدافعة القوة مقدار : ج

 .ةالحلق ٌخترق الذي المغناطٌسً

 ؟ فراداي لقانون ةالرٌاضٌ الصٌغة ماهً//  س

                    : ج
    

  
 . الملف ذلك فً اللفات عدد ٌمثل       ان حٌث              

  فراداي قانون

2مثال   
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 ؟ الكهرومغناطٌسً الحث فً فراداي قانون فً ةالسالب االشارة تعنً ماذا//  س

 التجاها تحدد القطبٌة وهذه.  ةالمحتث الكهربائٌة الدافعة القوة قطبٌة على للداللة لنز قانون وفق على وضعت : ج

 . الملف او الحلقة فً المحتث التٌار فٌه ٌنساب الذي

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

               هو فراداي قانون ان                                           
    

  
 

            :    سٌكون وبهذا     B A cos =          ان وحٌث    
 (        )

  
 

 الذي المغناطٌسً الفٌض تغٌر اذا مقفله موصلة حلقة فً محتث تٌار وٌنساب الكهربائٌة الدافعة القوة تتولد    

 العوامل أحد بتغٌر ٌتحقق قد التغٌر ان نالحظ القانون هذا ومن. كان سبب الي الزمن لوحدة الحلقة ٌخترق

 للقٌمة طرح عملٌة ٌعنً وهذا ما مقدار فً تغٌرا تعنً        ةالعالم هذه وجود وان.)  سابقا ذكرت التً

 :  ٌلً وكما( .  المتغٌر لذلك ةالنهائٌ من ةاالبتدائٌ

 

         
  

  
      

             او
  

  
      

                 او
     

  
 

 ؟ موصله حلقة او لملف اكبر ةكهربائٌ دافعة قوة على نحصل ان ٌمكن كٌف//  س

 الفٌض لتغٌر الزمنً المعدل بزٌادة او)  اكبر المغناطٌسً الفٌض لتغٌر الزمنً المعدل ٌكون عندما : ج

 (  المغناطٌسً

 ؟ الكهربائٌة الدافعة القوة قطبٌة ٌحدد لذيا ما//  س

 س// عالم تعتمد قطبٌة القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة ؟

 (. متالشٌا او متنامٌا)  متناقصا او متزاٌدا كان اذا فٌما المغناطٌسً الفٌض على عتمدت : ج

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

, فاذا تغٌرت كثافة الفٌض   cm2 20 لفة متماثلة ومساحة اللفة الواحدة  50ملف ٌتألف من             

 احسب :  S 0.4خالل زمن (0.8T)الى (0.0T)المغناطٌسً الذي ٌخترق الملف من

 معدل القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة فً الملف . – 1

مقدار التٌار المنساب فً الدائرة اذا كان الملف مربوط بٌن طرفً كلفانومٌتر والمقاومة الكلٌة فً  – 2

 .  (80Ω)الدائرة

 الحل /
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فراداي قانون فً ةمهم ةمالحظ

3مثال   
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 . لنز قانون اذكر//  س

 العامل فً(  المحتث المغناطٌسً المجال)  المحتث التٌار ٌولده الذي المغناطٌسً المجال تأثٌر ماهو//  س

 ؟ التٌار هذا ولد الذي االساس

 معاكسا ٌكون المحتث المغناطٌسً مجاله ان بحٌث اتجاها ٌمتلك مقفله كهربائٌة دائرة فً المحتث التٌار : ج

 . التٌار هذا ولد الذي المغناطٌسً الفٌض فً للتغٌر بتؤثٌره

 ؟ ثابت مغناطٌس الى بالنسبة تتحرك مقفله موصلة حلقة فً التٌار اتجاه تحدٌد ٌمكن كٌف//  س

 . التٌار اتجاه لتحدٌد الٌمنى الكف وقاعدة المغناطٌسً المجال اتجاه لتحدٌد لنز قانون باستخدام : ج

 : التالً الرسم من لنز قانون تفسٌر مالحظة ٌمكن:  مالحظة

 ؟ لنز قانون من ةالعملٌ لفائدةا ما//  س

 . مقفله ةكهربائٌ دائرة فً المحتث التٌار اتجاه تعٌٌن – 1 : ج

 . الطاقة حفظ لقانون تطبٌقا ٌعد – 2    

 س // كٌف ٌمكن للتٌار المحتث أن ٌولد مجاال مغناطٌسٌا محتثا ٌعاكس بتاثٌره للمسبب الذي ولده ؟

بتحرٌك ساق مغناطٌسٌة بالقرب من وجه حلقة موصلة مقفلة وبموازاة محورها العمودي على وجهٌها والمار  ج :

  مركزها .من 

 ؟ ةالطاق حفظ لقانون تطبٌقا لنز قانون ٌعد كٌف//  س

 نوع من طاقة الى المنجز الشغل هذا وٌتحول مٌكانٌكً شغل انجاز ٌتطلب ةللحلق بالنسبة المغناطٌس حركة الن : ج

                                            . الطاقة حفظ لقانون تطبٌقا ٌعد وهذا الخارجً الحمل فً اخر

 االسفل نحو حرا سقوطا سقطت مغناطٌسٌة ساقا ان افرض//  )فكر(س

 تةومثب مقفلة النحاس من واسعة حلقة وتحتها,  شاقولً بوضع وهً

  : الشكل فً كما(  الهواء مقاومة باهمال, ) افقٌا

 ام ؟ ةاالرضٌ الجاذبٌة تعجٌل ٌساوي بتعجٌل الساق هذه اتسقط – 1   

 ؟ منه اصغر ام ؟ منه اكبر

 الساق على الحلقة فٌها تؤثر التً ةالمغناطٌسٌ القوة اتجاه عٌن – 2   

 . الساق من الحلقة اقتراب اثناء فً

 قطبا ستكون العلوي الحلقة وجه فان لنز قانون باستخدام  – 1 : ج

 الى ٌإدي مما الساقطة ةالمغناطٌسٌ الساق مع ٌتنافر شمالٌا مغناطٌسٌا

  ٌقل وبالتالً االعلى نحو اي حركتها التجاه معاكسه بقوة الساق تؤثر

 

 ةالجاذبٌ تعجٌل من اقل بتعجٌل تسقط انها اي الساق به تسقط الذي التعجٌل

 .  ةاالرضٌ

 للسبب ةمعرقل قوة فهً االعلى نحو هً المغناطٌسً على ةالحلق بها تإثر التً ةالمغناطٌسٌ القوة اتجاه ان  - 2

 ( .لنز قانون بموجب) المحتث التٌار ولد الذي

 

 

 

 

 

 

  لنز قانون
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ل عند تقرٌب ساق مغناطٌسٌة من قطب شمالً من أحد وجهً حلقة موصلة مقفلة وبموازاة صماذا ٌحس // 

 محورها العمودي على وجهٌها والمار من مركزها ؟

  ٌزداد الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الحلقة ج :
    

  
فٌزداد     

  مقدار كثافة الفٌض المغناطٌسً
   

  
وٌكون اتجاه كثافة الفٌض    

المغناطٌسً المإثر نحو االسفل , لذا ٌكون اتجاه التٌار المحتث 

معاكسا التجاه دوران عقارب الساعة ) على وفق قاعدة الكف الٌمنى 

اتجاهه نحو االعلى معاكسا  للملف ( فٌولد مجاال مغناطٌسٌا محتثا

التجاه المجال المغناطٌسً المإثر لكً ٌحاول أن ٌقاوم التزاٌد فً 

الفٌض المغناطٌسً الذي ولد التٌار المحتث , فٌتولد فً وجه الحلقة 

فٌتنافر مع القطب الشمالً   N قطبا شمالٌا N المقابل للقطب الشمالً

  المقرب منه )على وفق قانون لنز(.

 

ساق مغناطٌسٌة من قطب شمالً من أحد وجهً حلقة موصلة مقفلة وبموازاة  إبعادل عند صاذا ٌحس // م

 محورها العمودي على وجهٌها والمار من مركزها ؟

  ٌتناقص الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق الحلقةج : 
    

  
    

 فٌتناقص مقدار كثافة الفٌض المغناطٌسً 
   

  
وٌكون اتجاه    

كثافة الفٌض المغناطٌسً المإثر نحو االسفل , لذا ٌكون اتجاه التٌار 

المحتث مع اتجاه دوران عقارب الساعة ) على وفق قاعدة الكف 

الٌمنى للملف ( فٌولد مجاال مغناطٌسٌا محتثا اتجاهه نحو االسفل 

 باتجاه المجال المغناطٌسً المإثر لكً ٌحاول أن ٌقاوم التزاٌد فً

الفٌض المغناطٌسً الذي ولد التٌار المحتث , فٌتولد فً وجه الحلقة 

فٌتجاذب مع القطب الشمالً  Sقطبا جنوبٌا  N المقابل للقطب الشمالً

  المبتعد عنه )على وفق قانون لنز(.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 ؟ الذاتً بالحث المقصود ما//  س

 . نفسه الملف فً الزمن لوحدة المنساب التٌار مقدار لتغٌر نتٌجة ملف فً محتثه كهربائٌة دافعة قوة تولٌد : ج

 ؟  لملف الذاتً الحث تفسٌر خاللها من ٌمكن التً المباديء هً ما//  س

 قوة ٌولد الفٌض فً والتغٌر.  اورستد اكتشاف بموجب المغناطٌسً الفٌض فً تغٌرا ٌولد التٌار فً التغٌر ان : ج

 تقاوم المتولدة ةاالذاتٌ الكهربائٌة الدافعة والقوة.  فراداي قانون بموجب الملف فً ذاتٌه ةمحتث ةكهربائٌ دافعة

 . لنز قانون وفق تولدها سبب الذي التغٌر

 . ملف فً ةالمحتث ةالذاتٌ الكهربائٌة ةالدافع القوة حساب عالقة اشتق//  س

 التً الملف لفات من لفه كل ٌخترق      مقداره فٌضا ٌسبب ذلك فان ملف فً  I  مقداره تٌار انساب اذا : ج

              وان         N         ان اي,  N  عددها

 

 للملف الذاتً الحث معامل وٌسمى ةالعالق لهذه التناسب ثابت هو L    الرمز ان

  الذاتً الحث
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   زمنً بمعدل التٌار تغٌر واذا  
  

  
  مقداره زمنً بمعدل سٌتغٌر المتولد الفٌض فان   

   

  
  فٌكون

  
   

  
   

  

  
  

            فان الكهرومغناطٌسً الحث فً فراداي قانون وبموجب
   

  
            على نحصل وبهذا

       
  

  
 

 ( ملف فً ةالمحتث ةالذاتٌ الكهربائٌة ةالدافع القوة بحساب ةالخاص العالقة وهً) 

 

 ؟ لملف الذاتً الحث بمعامل المقصود ما//  س

وٌعطى  نفسه الملف فً المنساب التٌار فً للتغٌر الزمنً المعدل الى المحتثة الكهربائٌة الدافعة القوة نسبة : ج

   بالعالقة االتٌة : 
    

   
  

  

   . 

 غلق عند ةللفولطٌ مستمر مصدر الى مربوط ملف على تحتوي دائرة فً للتٌار الزمنً التغٌر بٌانٌا وضح//  س

 . فتحها وعند الدائرة

 من اصغر(  ةالدائر فتح عند)  الصفر الى الثابت مقداره من التٌار تالشً زمن ان نالحظ المجاور الرسم من  : ج

 ( . ةالدائر غلق عند)  الثابت مقداره الى الصفر من تنامٌه زمن

 س // لماذا ٌكون زمن تنامً التٌار من الصفر الى مقداره الثابت كبٌرا فً الملف ؟

بسبب خاصٌة الحث الذاتً للملف وتولد قوة دافعة كهربائٌة محتثة ذاتٌة بقطبٌة معاكسة للفولطٌة الموضوعة  :  ج

 , فهً تعرقل التزاٌد فً التٌار .)المطبقة ( على الملف 

 س // لماذا ٌكون زمن تالشً التٌار من المقدار االعظم الى الصفر قصٌرا ؟

ٌة محتثة ذاتٌة على طرفً الملف بالقطبٌة نفسها للفولطٌة الموضوعة وذلك بسبب تولد قوة دافعة كهربائ ج :

فتزٌد سرعة تالشً التٌار وكذلك بسبب ظهور فجوة هوائٌة بٌن جزئً المفتاح تجعل  ,)المطبقة ( على الملف 

 مقاومة الدائرة كبٌرة جدا .

 ؟ تنامٌه زمن من اصغر ةمستمر ةفولطٌ مصدر الى المربوط الملف دائرة فً التٌار تالشً زمن ٌكون لماذا//  س

 . جدا كبٌراً  مقداراً  الدائرة مقاومة من ٌجعل المفتاح جزئً بٌن هوائٌة فجوة ظهور بسبب : ج

 ؟ الذاتً الحث معامل وحدات ماهً//  س

 = (   )              : ج
         

      
 



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  16 
 

 

1mH =      H                                                       وان              

 (  Henery)  بالهنري المقصود ما//  س

هو وحدة قٌاس معامل الحث الذاتً لملف إذا تغٌر فٌه بمعدل أمبٌر لكل ثانٌة تتولد قوة دافعة كهربائٌة محتثة  : ج

 . على طرفٌه مقدارها فولط واحد 

 ؟ لملف الذاتً الحث معامل مقدار علٌها ٌعتمد التً العوامل ماهً//  س

      الهندسً للملف  شكل – 3         الملف حجم – 2             الملف لفات عدد – 1  : ج

 .  لمادة قلب الملف  ةالمغناطٌسٌ النفوذٌة – 4      

 ؟ ولماذا ؟ الهواء بدل جوفه فً حدٌدي قلب ادخال عند لملف الذاتً الحث معامل ٌتغٌر هل//  س

 فً ةالمغناطٌسٌ ةالنفوذٌ بزٌادة المغناطٌسً الفٌض كثافة لزٌادة وذلك.  للملف الذاتً الحث معامل ٌزداد نعم : ج

 . جوفه

 المعادلة العامة للدائرة الحثٌة
               

 من قانون اوم حٌث ان :      بالتعوٌض عن صافً الفولطٌة 

             

 والتعوٌض عن القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة االنٌة من إحدى العالقتٌن اآلتٌتٌن :

       
  

  
           او      

   
  

 

               نحصل على
  

  
                    و              

   

  
  

 

 ؟ ولماذا ؟ ثابتا   فٌه المار التٌار ٌكون عندما ملف فً محتثة ةذاتٌ ةكهربائٌ دافعة قوة تتولد هل//  س

)   صفرا ٌساوي فٌه المار التٌار لتغٌر الزمنً المعدل الن.  كال : ج
  

  
   ) 

(  ةالدائر مقاومة او)  مقاومته ملفاً  تحتوي دائرة فً          ةالفولطٌ صافً لحساب                        

 فً لٌمر            مقدارها ةالمستمر للفولطٌة مصدر الى مربوط   L الذاتً حثه ومعامل      تساوي

   ان اي( ) نمو ةقحل فً)  متزاٌدا تٌارا الدائرة
  

  
                                   فان        اآلنً التٌار مقدار كان فاذا(       

    =              

                                                       وحٌث

                               على لنحصل

                         الصفر الى الثابت مقداره من متالشٌا التٌار ٌكون حالة وهً متناقص تٌار انسٌاب حالة فً اما

   ان اي) 
  

  
 ةالعالق ستكون(    

                            

س// اكتب العالقة الرٌاضٌة التً تعطً فً الفولطٌة فً دائرة تٌار مستمر تحتوي ملفا وبطارٌة ومفتاحا فً الحاالت 

 عند انسٌاب تٌار متزاٌد المقدار فً الملف . – 1االتٌة : 

 عند انسٌاب تٌار متناقص المقدار فً الملف . – 2

           =       عند انسٌاب متزاٌد    – 1 ج :

           =       عند انسٌاب تٌار متناقص   – 2

 

     مالحظة

  ةمهم مالحظة



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  17 
 

 

 

 

 ؟ الملف فً الطاقة حساب عالقة وماهً ؟ المحث فً ةالمختزن الطاقة شكل ما//  س

   ةاآلتٌ بالعالقة وتعطى.  ةمغناطٌسٌ طاقة بشكل : ج
 

 
       =   

 : الطاقة المختزنة فً المجال المغناطٌسً للمحث وتقاس بوحدة الجول .    حٌث أن : 

 : معامل الحث الذاتً للمحث .                 

 : التٌار المنساب فً المحث .                  

 ؟( ةالمقاوم مهمل ملفا  )  المحث فً الطاقة تضٌع هل//  س

 . صفرا تساوي ةالداخلٌ مقاومته تكون عندما مغناطٌسٌه الى ةكهربائٌ طاقة من تتحول ألنها كال : ج

 ال ٌتسبب فً ضٌاع الطاقة . ٌعتبر المحث ملف مهمل المقاومة  , أي ان مقاومته صفر , وهذا ٌعنً أن المحث مالحظة :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 اششغ ٔشاغاً ٠ٛظػ ذ١ٌٛذ اٌمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح اٌزاذ١ح عٍٝ غشفٟ اٌٍّف //ط

 ؟اٚ )ظا٘شج اٌؽس اٌزاذٟ( 

 ادٚاخ إٌشاغ

 , ِفزبذ , ٍِف عٍىٟ فٟ خٛفٗ لٍت  (  )ثطبس٠خ راد فٌٛط١خ 

 ١ٌزٛ٘ح. (   )ِٓ اٌسذ٠ذ اٌّطبٚع , ِصجبذ ١ْٔٛ ٠سزبج 

  خطٛاخ إٌشاغ

 ٔشثظ اٌٍّف ٚاٌّفزبذ ٚاٌجطبس٠خ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ ِغ ثؼض. -1

وّب ِٛضر ثبٌشىً  بذ ا١ٌْٕٛ ػٍٝ اٌزٛاصٞ ِغ اٌٍّفٔشثظ ِصج -2

 اٌّمبثً . 

ٔغٍك دائشح اٌٍّف ٚاٌجطبس٠خ ثٛعبطخ اٌّفزبذ, ال ٔالزع رٛ٘ح  -3

 اٌّصجبذ.

ٔالزع رٛ٘ح ِصجبذ ا١ٌْٕٛ ثضٛء عبطغ ٌجش٘خ لص١شح ِٓ اٌضِٓ . اٌٍّف ٚاٌجطبس٠خ ثٛعبطخ اٌّفزبذٔفزر دائشح  -4

 ػٍٝ اٌشغُ ِٓ فصً اٌجطبس٠خ ػٓ اٌذائشح.

 االعرٕراض

ٌّفزبذ وبْ ثغجت اٌفٌٛط١خ اٌّٛضٛػخ ػٍٝ طشف١ٗ ٌُ رىٓ وبف١خ ػذَ رٛ٘ح ِصجبذ ا١ٌْٕٛ ٌسظخ اغالق ا أٚالً:

ٌزٛ٘دٗ, ٚرٌه الْ ّٔٛ اٌز١بس ِٓ اٌصفش اٌٝ ِمذاسٖ اٌثبثذ ٠ىْٛ ثط١ئبً ٔز١دخ ٌزٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِسزثخ فٟ 

 اٌٍّف رؼشلً اٌّغجت ٌٙب ٚفمبً ٌمبْٔٛ ٌٕض.

رٛ٘ح ِصجبذ ا١ٌْٕٛ ٌسظخ فزر اٌّفزبذ وبْ ثغجت رٌٛذ فٌٛط١خ وج١شح ػٍٝ طشف١ٗ رىفٟ ٌزٛ٘دٗ ٚرٌه ثغجت  شا١ٔاً:

رٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِسزثخ رار١خ وج١شح اٌّمذاس ػٍٝ طشفٟ اٌٍّف ٔز١دخ اٌزالشٟ اٌغش٠غ ٌٍز١بس ف١ؼًّ اٌٍّف فٟ 

 .ٗ٘زٖ اٌسبٌخ وّصذس طبلخ ٠دٙض اٌّصجبذ ثفٌٛط١خ رىفٟ ٌزٛ٘د

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

) المغناطٌسً الفٌض لتغٌر الزمنً والمعدل(     ) المغناطٌسً الفٌض بٌن التمٌٌز ٌجب                
   

  
. ) 

 

 

 

 

 المحث فً ةالمختزن الطاقة

 مالحظة
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  :,احسب  4Aلفة و ٌنساب فٌه تٌار مستمر  500وعدد لفاته mH 2.5ملف معامل حثه الذاتً                  

  مقدار الفٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق اللفة الواحدة . – 1

 الطاقة المختزنة فً المجال المغناطٌسً للملف . – 2

 (.( S 0.25فً الملف اذا انعكس اتجاه التٌار خالل معدل القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة – 3

 الحل / 

 

 

 

 ؟ المتبادل بالحث المقصود ما//  س

 . ٌجاوره اخر ملف فً لوحدة الزمن المار التٌار لتغٌر نتٌجة ملف فً قوة دافعة كهربائٌة محتثة تولٌدهً ظاهرة  : ج

 

 

 

 

 

  المتبادل الحث

4مثال   
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( )    :        ان اثبت//  س    
   

  
 

 . ٌجاوره اخر ملف فً التٌار تغٌر عن تنتج ملف فً كهربائٌة دافعة قوة تولٌد ان اثبت//  س

(  1   رقم)  االبتدائً الملف فً المنساب التٌار فان اعاله الشكل فً كما متجاورٌن سلكٌٌن ملفٌن ربط عند : ج

 تغٌر من الناتج الزمن لوحدة الفٌض فً التغٌر وان(   2 رقم)  الثانوي الملف ٌخترق مغناطٌسٌا مجاال ٌولد

 عدد ذو  ( )    الثانوي الملف فً محتثة كهربائٌة دافعة قوة سٌولد الزمن لوحدة االبتدائً الملف فً التٌار

  ٌلً وكما فراداي قانون وفق على N2  اللفات

    ( )     
   ( )

  
 

 التٌار مع طردٌا ٌتناسب الثانوي الملف لفات من لفه كل ٌخترق الذي المغناطٌسً الفٌض ان عملٌا ثبت ولقد

 :               ان اي(    ) االبتدائً الملف فً المنساب

  ( ) (( )    )       ٌكون اللفات من(    )   ولعدد وبهذا           

    فان وعلٌه    له وٌرمز الملفٌن بٌن المتبادل الحث بمعامل ٌعرف التناسب ثابت ان

    ( )      

 

)    مقداره زمنً بمعدل االبتدائً الملف فً التٌار تغٌر وعند
   

  
 سٌتغٌر الملف ٌخترق الذي الفٌض فان(    

)    مقداره زمنً بمعدل
     ( )

  
       فان وعلٌه    (  

   ( )

  
   

   

  
 

( )           وهو الثانوي الملف على فراداي قانون وبموجب      
   ( )

  
 

( )              فان لذا     
   

  
 التٌار لتغٌر نتٌجة ملف فً ةمحتث كهربائٌة  دافعة قوة تولٌد عالقة وهً)

 ( ٌجاوره آخر ملف فً

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

هو النسبة بٌن القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة فً ملف الى المعدل الزمنً لتغٌر  معامل الحث المتبادل بٌن ملفٌن :

 التٌار فً ملف اخر مجاور له أو محٌط به .

 ؟ الهواء فً موضوعٌن ملفٌن بٌن المتبادل الحث معامل علٌها ٌعتمد التً العوامل ماهً//  س

 . الملفٌن بٌن الفاصله– 3      ملف كل وضعٌة – 2(             )     الملفٌن توابت – 1 : ج

  ؟ الحدٌد من مغلق قلب وجود حالة فً ملفٌن بٌن المتبادل الحث معامل علٌها ٌعتمد التً العوامل ماهً//  س

 س// عالم ٌتوقف معامل الحث المتبادل بٌن ملفٌن بٌنهما قلب مغلق من الحدٌد المطاوع ؟

 (      ) الملفٌن ثوابت : ج

 ؟ المتجاورٌن الملفٌن بٌن مغلق حدٌدي قلب وجود ٌعنً ذا ما//  س

 ؟ ومغلقا الحدٌد من المتجاورٌن الملفٌن بٌن القلب جعل من الفائدة ما//  س

 . الملفٌن بٌن التام المغناطٌسً االقتران على للحصول : ج

 

 .     √      فان الملفٌن بٌن تاما المغناطٌسً االقران ٌكون عندما                    

 س // ماذا ٌحصل ؟ ولماذا ؟ لو تغٌر التٌار المنساب فً أحد ملفٌن متجاورٌن ؟

فً الملف االخر , النه وفق ظاهرة الحث المتبادل بٌن ملفٌن متجاورٌن فإذا  تتولد قوة دافعة كهربائٌة محتثة ج :

تغٌر التٌار المنساب فً الملف االبتدائً لوحدة الزمن ٌتغٌر تبعا لذلك الفٌض الذي ٌخترق الملف الثانوي لوحدة 

 فً الملف الثانوي .الزمن وعلى وفق قانون فرداي فً الحث الكهرومغناطٌسً تتولد قوة دافعة كهربائٌة محتثة 

 

 

  مالحظة
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 ؟ للدماغ المغناطٌسً التحفٌز جهاز فً تستثمر التً الظاهرة ماهً//  س

 هو اساس عمل جهاز التحفٌز المغناطٌسً خالل الدماغ ؟ س// ما

 . المتبادل الحث ظاهرة : ج

 ؟ للدماغ المغناطٌسً التحفٌز جهاز استعمال فً المتبادل الحث ظاهرة تستثمر كٌف//  س

 فالمجال للمرٌض الدماغ منطقة على ٌمسك الذي االبتدائً الملف على الزمن مع متغٌر تٌار  ٌسلط : ج

 وهذه فٌه ةمحتث كهربائٌة دافعة قوة مولدا المرٌض دماغ ٌخترق الملف هذا بوساطة المتولد المتغٌر المغناطٌسً

 مثل ةالنفسٌ االمراض بعض تعالج ةالطرٌق وبهذه الدماغ فً ةالكهربائٌ الدوائر ٌشوش محتثا تٌارا تولد بدورها

 ةالكآب

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

االبتدائً ملفان متجاوران ملفوفٌن حول حلقة مقفلة من الحدٌد المطاوع , ربط بٌن طرفً الملف                
 H 0.5ومفتاح على التوالً , فاذا كان معامل الحث الذاتً للملف االبتدائً  V 100ة فرق الجهد بٌن طرفٌهاٌبطار

 , احسب مقدار :  Ω 20ومقاومته

 المعدل الزمنً لتغٌر التٌار فً دائرة الملف االبتدائً لحظة اغالق الدائرة . – 1

 40معامل الحث المتبادل بٌن الملفٌن اذا تولدت قوة دافعة كهربائٌة محتثة بٌن طرفً الملف الثانوي مقدارها – 2
V  . ًلحظة اغالق المفتاح فً دائرة الملف االبتدائ 

  التٌار المنساب فً دائرة الملف االبتدائً بعد اغالق الدائرة . – 3

 معامل الحث الذاتً للملف الثانوي. – 4  

 الحل / 

5مثال   
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 مصدر الى مربوط ابتدائً ملفٌن على تحتوي دائرة فً                                                              

 : فان ثانوي وملف مستمر

     : ةالتالٌ العالقات نستعمل االبتدائً الملف دائرة فً – 1

       
   

  
                 و             

   

  
 

  فان المفتاح غلق بعد لحظة أٌة وفً وانه

      
   

  
  ؛( جدا مهم)  ولكن         

          فان وعندها( .    المفتاح)  الدائره غلق لحظة            :  اوال
   

  
 

) الن الثابت المقدار الى التٌار ٌصل عندما          :    ثانٌا
   

  
                   فٌكون(       

 . للدائرة الثابت التٌار ٌمثل       ان حٌث

    فان الثابت مقداره من(   % X)  الى  لٌصل اآلنً التٌار ازدٌاد عند:   ثالثا 

        
 

   
         

 

   
        

         ٌلً كما اعاله المعادلة لتصبح    
   

  
 

 

   
        

 0  او   
 

   
               

   

  
  

  

 : الثابت والتٌار االنً التٌار بٌن العالقة تكون وعندها 

 

       
 

   
       

 : فان المصدر فولطٌة من(   % X)   تساوي الملف فً المحتثة الفولطٌة مقدار ٌصل عندما : رابعا

  
 

   
         =     

   

  
 

    متزاٌدا التٌار الن)        
  

  
 ( سالبه المحتثة الفولطٌه فان     

( )         نستخدم الثانوي للملف – 2     
   

  
 ( فقط) 

 

 

 

 س// ما سبب حركة الشحنات فً الموصالت ؟

 سبب حركتها المجاالت الكهربائٌة والمجاالت المغناطٌسٌة . ج :

 مجال فً موضوعة حلقة فً ةالمحتث التٌارات حدوث سبب ما//  س

 ؟ ةالحلق الى نسبة متغٌر مغناطٌسً

 مغناطٌسً مجال فً موضوعة حلقة فً الشحنات حركة سبب ما//  س

 ؟ متغٌر

 اتجاهات فً الشحنات فً ٌإثر كهربائً مجال تولد : ج

 . المحتث الكهربائً المجال وٌسمى دائما مماسٌة

 ؟ المحتث الكهربائً بالمجال المقصود ما//  س

 الفٌض فً الحاصلة للتغٌرات نتٌجة مغلقة حلقة فً المتولد المجال : ج

 . ةالحلق ٌخترق الذي الزمن لوحدة المغناطٌسً

ةالمحتث الكهربائٌة المجاالت  

 مالحظات مهمة حول الحث الذاتً والمتبادل:
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 س // لماذا ٌتولد مجال كهربائً محتث ٌؤثر فً حلقة موصلة ساكنة ٌخترقها فٌض مغناطٌسً متزاٌد ؟

 وذلك بسبب التغٌرات الحاصلة فً الفٌض المغناطٌسً لوحدة الزمن الذي ٌخترق الحلقة . ج :

 حلقة موصلة مقفلة ساكنة نسبة الى فٌض مغناطٌسً متغٌر المقدار؟ س// ما العامل االساس لتولٌد تٌار محتث فً

 المجال الكهربائً المحتث هو سبب تولد التٌار المحتث فً الحلقة الموصلة المقفلة . ج :

 ؟ ةالمستقر الكهربائٌة بالمجاالت المقصود ما//  س

 . ةالساكن الشحنات بوساطة تنشؤ التً المجاالت وهً : ج

 ؟ ةالمستقر غٌر ةالكهربائٌ بالمجاالت المقصود ما//  س

 . المغناطٌسً الفٌض فً ةالحاصل التغٌرات بوساطة تنشؤ التً المجاالت وهً : ج

 

 

 

 . رومغناطٌسًهالك الحث لظاهرة ةالعملٌ بٌقاتطالت بعض اذكر//  س

          الكهربائً القٌثار – 2         االئتمان بطاقة – 1 : ج

 ؟ عملها ٌتم وكٌف ؟ االئتمان بطاقة عمل مبدأ هو ما//  س

 ٌضخم ثم كهربائً تٌار ٌستحث سلكً ملف امام ةالممغنط ةالبطاق هذه تحرٌك عند.  الكهرومغناطٌسً الحث : ج

ٌُحول التٌار هذا  . المعلومات تحتوي ةللفولطٌ نبضات الى و

 ؟ ٌعمل وكٌف ؟ الكهربائً القٌثار عمل مبدا هو ما//  س

 اثناء فً(  ةفٌرومغناطٌسٌ مادة من المصنوعة)  ةالمعدنٌ االوتار تتمغنط حٌث.  الكهرومغناطٌسً الحث : ج

 تحت ةمختلف بمواضع موضوعه مغناطٌسٌه ساقا بداخله منها كل ٌحتوي سلكٌه ملفات بوساطة اهتزازها

 . تضخٌمه لٌتم الوتر تردد ٌساوي بتردد متناوبا كهربائٌا تٌارا ٌُستحث اهتزازها وعند.  االوتار

 س // ما الذي ٌحصل عند تحرٌك بطاقة اإلئتمان الممغنطة أمام ملف سلكً ؟

 ٌتولد تٌار محتث ثم ٌضخم هذا التٌار وٌحول الى نبضات للفولطٌة تحتوي المعلومات . ج :

 القٌثار الكهربائً ؟س// ما الذي ٌحصل عندما تهتز أوتار 

 وتار , ثم ٌوصل الى مضخم .ج : ٌستحدث تٌار كهربائً متناوب تردده ٌساوي تردد األ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رومغناطٌسًهالك الحث لظاهرة ةالعملٌ التطبٌقات بعض
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 الوحدة التعرٌف الرمز

εind 
 Vفولط  قوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة

m   ε 
 فولط قوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة الحركٌة

FE نٌوتن  القوة الكهربائٌةN 

FB نٌوتن القوة المغناطٌسة 

FPull نٌوتن القوة الساحبة 

E ًالمجال الكهربائ  

 
 

B ًتسال  كثافة الفٌض المغناطٌسT 

V 
  سرعة

 
 

q كولوم  شحنةC 

او   m طول ₰  cm 

Iind امبٌر  تٌار المحتثA 

Iins )ًامبٌر  تٌار االنً )تٌار اللحظA 

Iconst امبٌر  تٌار الثابتA 

R اوم  مقاومةΩ  

Pdiss ) واط  القدرة الضائعة ) المتبدة ,المجهزة , المكتسبةWatt 

N 

 
 لفة عدد اللفات

         

  
الفٌض المغناطٌسًمعدل الزمنً لتغٌر      

 
 

B    ϕ ًالفٌض المغناطٌس Wb 

A مساحة m2 او            cm2 

  

  
 

  معدل الزمنً لتغٌر التٌار

 
 

  

  
  معدل الزمنً لتغٌر كثافة الفٌض المغناطٌسً 

 
 

  

  
 

   معدل الزمنً لتغٌر المساحة

 
 

L ًهنري  معامل الحث الذاتH 

M  المتبادلمعامل الحث  هنري 

Vapp فولط  الفولطٌة المطبقةV 

Vnet فولط صافً الفولطٌة 

PE ًجول  الطاقة المختزنة فً المجال المغناطٌسJoule 

εind‹2› ًفولط   قوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة فً الملف الثانV 

ϕBΔ ًتغٌر فً الفٌض المغناطٌس Wb 

° ( درجة   ) زاوٌة    

الفصل الثانًملخص قوانٌن   
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 نقسم الفصل الثانً )الحث الكهرومغناطٌسً( الى ثالثة اجزاء :

 ساق موصل ) سلك موصل (  – 1

 )صفٌحة معدنٌة مربعة الشكل او اي شكل اخر( حلقة دائرٌة موصلة ) سلك دائري ( – 2

 ملف ) ملفان( – 3

 

 

 القوانٌن المستخدمة فً هذا الجزء

       𝓵      - 1  القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة الحركٌة 

 = I - 2  التٌار المحتث 
   

 
 

  𝓵        - 3  القوة الساحبة 

          - 4 او                    القدرة الضائعة )المجهزة( )المتبددة( 
      

 

      فان    )او بالعكس( B عمودٌا على متجه كثافة الفٌض المغناطٌسً  Vعندما ٌكون متجه السرعة – 1

    فان   B  )او بالعكس( موازٌا على متجه كثافة الفٌض المغناطٌسً  Vعندما ٌكون متجه السرعة  - 2

   زاوٌة السإال  فان    Bزاوٌة مع متجه كثافة الفٌض المغناطٌسً  Vعندما ٌصنع متجه السرعة – 3

             لحساب مقدار القوة المغناطٌسٌة نطبق العالقة االتٌة :  – 4

⃗⃗⃗       لحساب مقدار القوة الكهربائٌة نطبق العالقة االتٌة : – 5                   

 

 القوانٌن المستخدمة فً هذا الجزء

         - 1  اذا كان المتغٌر فٌض المغناطٌسً 
   

  
 

             - 2     اذا كان المتغٌر كثافة الفٌض المغناطٌسً        
  

  
  

              - 3  اذا كان المتغٌر مساحة           
  

  
 

  - 4 التٌار المحتث  
     

    
 

 

   A B cos =    - 5 ( السؤال فً معطى او مطلوبا سواء)       المغناطٌسً الفٌض السؤال فً كان اذا

 

شكل اخر(ساق موصل ) سلك موصل ( )صفٌحة معدنٌة مربعة الشكل او اي  – 1  

)الجزء االول ( مالحظات مهمة  

حلقة دائرٌة موصلة ) سلك دائري ( – 2  
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      فان   )او بالعكس( Bعمودٌا على متجه كثافة الفٌض المغناطٌسً  Aعندما ٌكون متجه المساحة * – 1

    فان   )او بالعكس(  Bموازٌا على متجه كثافة الفٌض المغناطٌسً Aعندما ٌكون متجه المساحة   *

   زاوٌة السإال  فان    Bزاوٌة مع متجه كثافة الفٌض المغناطٌسً  Aعندما ٌصنع متجه المساحة *

فان  )او بالعكس( عمودي على مستوى الحلقة ) مستوى اللفة(  Bعندما ٌكون كثافة الفٌض المغناطٌسً* – 2

    

      فان  )او بالعكس( موازي على مستوى الحلقة ) مستوى اللفة(  Bعندما ٌكون كثافة الفٌض المغناطٌسً *

  زاوٌة السإال     فان    )او بالعكس(زاوٌة مع مستوى الحلقة ) مستوى اللفة(  Aعندما ٌصنع متجه المساحة  *

     مساحة المربع    – 3

       مساحة الدائرة      

   نصف قطر الدائرة  
 

 
 قطر الدائرة  Dعلما ان   

 ) النقطة االولى والثانٌة والثالثة  تستخدم اٌضا مع  الجزء الثالث)ملف( (

  N = 1عندما ٌذكر فً السؤال حلقة دائرٌة او سلك دائري اذن عدد اللفات تساوي واحد   - 4

 

 

 

 

 

         - 1  اذا كان المتغٌر فٌض المغناطٌسً 
   

  
 

             - 2     اذا كان المتغٌر كثافة الفٌض المغناطٌسً           
  

  
  

              - 3  اذا كان المتغٌر مساحة           
  

  
 

        - 4  اذا كان المتغٌر  التٌار          
  

  
 

      -5                                                                    معامل الحث الذاتً                 
    
  

  

 

       - 5  التٌار المحتث 
    

 
 

    - 6 فٌض المغناطٌسً الذي ٌخترق اللفة الواحدة
  

 
 

( ثانً)الجزء ال مالحظات مهمة  

ملف ) ملفان( - 3  

الحث المتبادل  -ب  الحث الذاتً  -أ    

الحث الذاتً  -أ   
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 او) السإال فً موجود )فولطٌة مستمرة او موضوعة (جهدها وفرق بطارٌة وجود مع ملف كلمة وجدت لو  - 7

 نستخدم المعادالت االتٌة :(  مطلوب

                   

              
  

  
  

               
   

  
 

 اي حساب وٌتم نستخدم المعادلة االتٌة  ( ةمطلوب او معلومة سواء)  الملف فً المختزنة الطاقة فٌه تجد سإال اي – 8

 منها عنصرٌن بمعرفة المعادلة فً مجهول عنصر

              = 
 

 
                  

 

 

 1 -     ( )    
   

  
 

 

  2 -    ( )   
    ( )

  
 

  3 -     
      

  
 

 قلب بٌنهما متجاوران ملفان)  عبارة او تام مغناطٌسً ( ترابط او)  اقتران بٌنهما ملفان السإال فً وجدت اذا  - 4

 : التالٌة العالقة تحتاج االغلب على انك ٌعنً فهذا ( الحدٌد من مغلق

        √       

 

 (المفتاح)  ةالدائر غلق لحظة                  - 1

 2 - (
  

  
      لذا تصبح التٌار الثابت   الثابت المقدار الى التٌار ٌصل عندما(      

    

 
  )    )        

 (  %   او   % 0 مثال      ) الثابت مقداره من(   % X  )  الى  لٌصل اآلنً التٌار ازدٌاد عند - 3

      X %       

      X %(
    

 
) 

4 – (
  

  
 عند ) نمو التٌار ( ) تزاٌد التٌار ( ) غلق مفتاح الدائرة ((      

     (
  

  
 عند ) تالشً التٌار ( ) تناقص التٌار ( ) فتح مفتاح الدائرة ((      

 التٌار ( ) غلق مفتاح الدائرة () نمو التٌار ( ) تزاٌد عند  سالبةتكون مقدارها   ( )      او       - 5

 ) تالشً التٌار ( ) تناقص التٌار ( ) فتح مفتاح الدائرة (عند  موجبة تكون مقدارها  ( )      او      

            فان التغٌر فً التٌار تساوي   اذا انعكس اتجاه التٌار – 6

 اذا كان المتغٌر تٌار

فٌض المغناطٌسًاذا كان المتغٌر   

𝑉𝑛𝑒𝑡 ( ةمطلوب او) السؤال فً ةموجودقوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة            

الحث المتبادل  -ب   

قوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة فً الملف الثانوي المعادلة  علىحٌث ٌتم الحصول من هذه   

 ومعامل الحث المتبادل ومعدل الزمنً لتغٌر التٌار

 التٌار فً الملف الثانوي

 تغٌر فٌض المغناطٌسً فً الملف الثانوي

( ثالث)الجزء ال مالحظات مهمة  
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 اخرش االظاتح اٌصؽ١ؽح ٌىً ِٓ اٌعثاساخ االذ١ح: //1ط

 اٞ ِٓ االشىاي االذ١ح الؼع اٌشىً  ٠رث١ٓ ف١ٗ االذعاٖ اٌصؽ١ػ ٌٍر١اس اٌىٙشتائٟ اٌؽرس فٟ اٌؽٍمح اٌّٛصٍح: -1

 ( ) ٌعٛابا

 

 
ِؼبوظ ٌذٚساْ ػمبسة اٌغبػخ فٟ اٌسٍمخ اٌّٛصٍخ  , إر ٠زٌٛذ لطت  ٠ىْٛ إردبٖ اٌّسزث ثئردبٖاٌزٛض١ر  // 

 ٌٍغبق . Nِغٕبط١غٟ شّبٌٟ فٟ ٚخٗ اٌسٍمخ فٟ أثٕبء إلزشاة اٌمطت اٌشّبٌٟ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٕٛعح ِٓ إٌؽاط ٚظعد فٟ ِغرٛٞ اٌٛسلح فٟ اٌشىً اٌراٌٟ ؼٍمح ِص -2

عٍػ ِعاي ِغٕاغ١غٟ تاذعاٖ عّٛدٞ عٍٝ ِغرٛٞ  (  )  ِٚٛصٍح ِع اٌّماٚ

اٌٛسلح, خاسظا ِٓ اٌٛسلح, اٞ ؼاٌح ِٓ اٌؽاالخ اٌرا١ٌح ٠ٕغاب ذ١اس ِؽرس فٟ 

 ِٓ ا١ٌغاس اٌٟ ا١ّ١ٌٓ:اذعا٘ٗ  ( )اٌّماِٚح 

 ػٕذ رضا٠ذ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ اٌزٞ ٠خزشق اٌسٍمخ.   

 عٕذ ذٕالص اٌف١ط اٌّغٕاغ١غٟ اٌزٞ ٠خرشق اٌؽٍمٝ .   

 ػٕذ ثجٛد اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ اٌزٞ ٠خزشق اٌسٍمخ.   

  خ١ّغ االززّبالد اٌّزوٛسح آٔفبً.   

ار ٠زٌٛذ لطت خٕٛثٟ فٟ ٚخٗ اٌسٍمخ اٌخٍفٟ ٚلطت شّبٌٟ فٟ ٚخٗ اٌسٍمخ  اٌزٛض١ر :

االِبِٟ ف١ىْٛ اردبٖ اٌز١بس اٌّسزث فٟ اٌٛخٗ االِبِٟ ٌٍسٍمخ ثبردبٖ ِؼبوظ ٌذٚساْ ػمبسة اٌغبػخ ف١ٕغبة ر١بس ِسزث فٟ اٌّمبِٚخ 

 اردب٘ٗ ِٓ ا١ٌغبس ٔسٛ ا١ّ١ٌٓ ػٍٝ ٚفك لبْٔٛ ٌٕض 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 عٕذ عمٛغ اٌغاق اٌّغٕاغ١غ١ح خالي ؼٍمح ِٓ اال١ٌَّٕٛ غ١ش ِمفٍح ِٛظٛعح افم١ا)الؼع اٌشىً اٌراٌٟ(: -3

 رزأثش اٌغبق ثمٛح رٕبفش فٟ اثٕبء الزشاثٙب ِٓ اٌسٍمخ , ثُ رزأثش ثمٛح ردبرة فٟ اثٕبء   

 اثزؼبد٘ب ػٓ اٌسٍمخ ,

 رزأثش اٌغبق ثمٛح ردبرة فٟ اثٕبء الزشاثٙب ِٓ اٌسٍمخ , ثُ رزأثش ثمٛح   

 رٕبفش فٟ اثٕبء اثزؼبد٘ب ِٓ اٌسٍمخ.

 ال ذرأشش اٌغاق تأ٠ح لٛج فٟ اشٕاء الرشاتٙا ِٓ اٌؽٍمح اٚ فٟ اشٕاء   

 اترعاد٘ا عٓ اٌؽٍمح. 

رٕبفش فٟ  الزشاثٙب ِٓ اٌسٍمخ , ٚوزٌه  رزأثش ثمٛحرزأثش اٌغبق ثمٛح رٕبفش فٟ اثٕبء    

 اثٕبء اثزؼبد٘ب ػٓ اٌسٍمخ .

 

---------------------------------------------------------------------------- 

عٕذِا ٠ذٚس ٍِف دائشٞ ؼٛي ِؽٛس شالٌٟٛ ِٛاصٞ ٌٛظٗ اٌٍّف داخً ِعاي  -4

ذٌٛذ اعظُ ِمذاس ٌٍمٛج اٌذافعح  ,افم١ح    ِغٕاغ١غٟ وصافح ف١عٗ ِٕرظّح

ِا وأد  شالشح اِصاي. ٚعٕذ ص٠ادج عذد ٌفاخ اٌٍّف اٌٝ      اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح  

ِا واْ ع١ٍٗ ِٚعاعفح اٌرشدد اٌذٚسأٟ ٌٍٍّف  ٔصفع١ٍٗ ٚذم١ًٍ لطش اٌٍّف اٌٝ 

 ع١ىْٛ:  , فأْ اٌّمذاس األعظُ ٌٍمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح

    ( )           (    .
 

 
/       (       .

 

 
/       (       .

 

 
/           (           

ثانًسئلة الفصل الأ  
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 ذرؽمك ظا٘شج اٌؽس اٌزاذٟ فٟ ٍِف ِع١ٓ عٕذِا :  -5

 ذغؽة عاق ِغٕاغ١غ١ح تع١ذا عٓ ٚظٗ اٌٍّف.   

 ٠ٛظع ٘زا اٌٍّف تعٛاس ٍِف اخش ٠ٕغاب ف١ٗ ذ١اس وٙشتأٟ ِرغ١ش اٌّمذاس ٌٛؼذج اٌضِٓ.   

 ٠ٕغاب فٟ ٘زا اٌٍّف ذ١اس وٙشتائٟ ِرغ١ش اٌّمذاس ٌٛؼذج اٌضِٓ.   

 ذذ٠ٚش ٘زا اٌٍّف داخً ِعاي ِغٕاغ١غٟ ِٕرظُ.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ِمذاس اٌمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح عٍٝ غشفٟ عاق ِٛصٍح ذرؽشن ٔغثح اٌٝ ِعاي ِغٕاغ١غٟ فٟ ؼاٌح  -6

 عىْٛ ال ذعرّذ عٍٝ :

 وثبفخ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ.   ٚضؼ١خ اٌغبق ٔغجخ ٌٍف١ض اٌّغٕبط١غٟ.      .لطش اٌغاق   طٛي اٌغبق.     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٚؼذج ل١اط وصافح اٌف١ط اٌّغٕاغ١غٟ ٟ٘: -7

      (                        (                     (                   (  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ِؼبًِ اٌسث اٌزارٟ ٌٍّف ال ٠ؼزّذ ػٍٝ: -8

 اٌشىً إٌٙذعٟ ٌٍٍّف           ػذد ٌفبد اٌٍّف   

 إٌفٛر٠خ اٌّغٕبط١غ١خ ٌٍٛعظ فٟ خٛف اٌٍّف.    اٌٍّف  اٌّعذي اٌضِٕٟ ٌٍرغ١ش فٟ اٌر١اس إٌّغاب فٟ   

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :ِا ٠أذٟ  //عًٍ 2ط

٠رٛ٘ط ِصثاغ ا١ٌْٕٛ اٌّشتٛغ عٍٝ اٌرٛاصٞ ِع ٍِف تعٛء عاغع ٌثش٘ح لص١شج ِٓ اٌضِٓ ٌؽظح فرػ اٌّراغ  -1

 عٍٝ اٌشغُ ِٓ فصً اٌثطاس٠ح عٓ اٌذائشج, ٚال ٠رٛ٘ط عٕذ اغالق اٌّراغ؟

٠زٛ٘ح ِصجبذ ا١ٌْٕٛ فٟ اٌسبٌخ االٌٚٝ ٚرٌه الْ رالشٝ اٌز١بس ِٓ ِمذاسٖ اٌثبثذ اٌٝ اٌصفش ٠ىْٛ عش٠ؼب  اٌعٛاب :

اٌٍّف فٟ ٘زٖ اٌسبٌخ خذا ٚ٘زا ٠ؤدٞ اٌٝ ر١ٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِسزثخ وج١شح اٌّمذاس ػٍٝ طشفٟ اٌٍّف, ف١ؼًّ 

 وّصذس طبلخ ردٙض اٌّصجبذ ثفٌٛط١خ رىفٟ ٌزٛ٘دٗ.

اِب ٌسظخ اغالق اٌّفزبذ فال ٠زٛ٘ح اٌّصجبذ ثغجت اْ اٌفٌٛط١خ اٌّٛضٛػخ ػٍٝ طشف١ٗ ٌُ رىٓ وبف١خ ٌزٛ٘دٗ .الْ 

سزثخ فٟ اٌٍّف ثمطج١خ ّٔٛ اٌز١بس ِٓ اٌصفش اٌٝ ِمذاسٖ اٌثبثذ ٠ىْٛ ثط١ئبً ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ ر١ٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِ

ِؼبوغخ ٌمطج١خ اٌفٌٛط١خ اٌّٛضٛػخ رؼشلً اٌّغجت ٌٙب ػٍٝ ٚفك لبْٔٛ ٌٕض , ٌزا رىْٛ اٌفٌٛط١خ اٌّزٌٛذح صغ١شح 

 اٌّمذاس ػٍٝ طشفٟ اٌٍّف ال رىفٟ ٌزٛ٘ح اٌّصجبذ.

 خش؟ارا ذغ١ش ذ١اس وٙشتائٟ ِٕغاب فٟ اؼذ ٍِف١ٓ ِرعاٚس٠ٓ ٠رٌٛذ ذ١اس ِؽرس فٟ ٍِف فٟ اٌٍّف اال -2

ظب٘شح اٌسث اٌّزجبدي ث١ٓ ٍِف١ٓ ِزدبٚس٠ٓ فبرا رغ١ش اٌز١بس إٌّغبة فٟ اٌٍّف االثزذائٟ ٌٛزذح   زغتاٌدٛاة: 

اٌزٞ ٠خزشق اٌٍّف اٌثبٔٛٞ ٌٛزذح اٌضِٓ ٚػٍٝ ٚفك لبْٔٛ فشداٞ فٟ اٌسث  (( )  )اٌضِٓ ٠زغ١ش رجؼب ٌزٌه اٌف١ض 

 ٚرؼطٝ ثبٌؼاللخ :   فٟ اٌٍّف اٌثبٔٛٞ رٚ ػذد اٌٍفبد      اٌىٙشِٚغٕبط١غٟ رزٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِسزثخ 

    ( )     
   ( )

  
  

 ثبٌؼاللخ االر١خ: ( )    ٠ّٚىٓ اْ رؼطٝ 

    ( )    
   
  
  

 ٚػٕذ٘ب ٠ّش ر١بس ِسزث فٟ دائشح اٌٍّف اٌثبٔٛٞ اٌّمفٍخ .

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

داخً ِعاي ِغٕاغ١غٟ وصافح ف١عح  ( )تغشعح صا٠ٚح  ( )// عٕذ دٚساْ ٍِف ِغاؼح اٌٍفح اٌٛاؼذج ف3ٗ١ط

ِٕرظّح, فاْ اٌف١ط اٌّغٕاغ١غٟ اٌزٞ ٠خرشق اٌٍّف ٠عطٝ تشىً داٌح ظ١ة ذّاَ  ( ⃗⃗ )

فٟ ؼ١ٓ ذعطٝ اٌمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح عٍٝ غشفٟ ٘زا اٌٍّف تشىً داٌح  -(  )         ,

 , ٚظػ رٌه تطش٠مح س٠اظ١ح.[(  )             ]ظ١ث١ح

 اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ اٌزٞ ٠خزشق اٌٍفخ اٌٛازذح ِٓ اٌٍّف  ػٕذ ا٠خ ٌسظخ ص١ِٕخ ٠ؼطٝ ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ: اٌعٛاب:

           

       فأْ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ ٠صجر :  
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 ٚػٕذ اخز اٌّؼذي اٌضِٕٟ ٌٍزغ١ش ثبٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ اٌزٞ ٠خزشق اٌٍفخ اٌٛازذح فبْ:
   
  

        (  )  

 -(  )     , رىْٛ -(  )    , ِشزمخالْ 

 فٟ اٌٍّف رىْٛ:(    )لبْٔٛ فشاٞ ثبٌسث اٌىٙشِٚغٕبط١غٟ فبْ اٌمٛح اٌذافؼخ اٌىٙشثبئ١خ اٌّسزثخ  زغتٚ

      
   
  

   (        (  ))  

            (  )  +ٚ ٘ــ َ*     (  )                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 // ِا اٌّمصٛد تّعاالخ اٌىٙشتائ١ح اٌغ١ش اٌّغرمشج؟ 4ط

اٌّدبالد اٌىٙشثبئ١خ غ١ش اٌّغزمشح: ٟ٘ اٌّدبالد اٌزٟ رٕشب ثٛعبطخ اٌزغ١شاد اٌسبصٍخ فٟ اٌّدبي  اٌدٛاة :

 اٌّغٕبط١غٟ ,)وّب ٠سصً فٟ رٌٛذ اٌّٛخبد اٌىٙشِٚغٕبط١غ١خ فٟ اٌفشاؽ(.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٚاروش اعُ اٌماعذج  اٌّعاي اٌىٙشتائٟ , ؼذد اذعاٖ ماتً// فٟ اٌشىً ا5ٌّط

 اٌّغرخذِح ٌزٌه ؟
ػٕذِب رىْٛ زشوخ اٌغبق ٔسٛ ا١ٌغبس ػّٛد٠بً ػٍٝ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ فبْ  اٌعٛاب :

 ( )رؤثش فٟ اٌشسٕبد اٌّٛخجخ ٠ٚىْٛ اردب٘ٙب ٔسٛ اٌطشف (  )اٌمٛح اٌّغٕبط١غ١خ 

ٌٍغبق ٚاٌغبٌجخ  ( )لبػخ اٌىٍف ا١ٌّٕٝ( فززدّغ اٌشسٕبد اٌّٛخجخ فٟ اٌطشف زغت)

 .( )فٟ اٌطشف 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 فٟ اٌؽٍمح اٌّماتٍح ٌٍٍّف اٌغٍىٟ فٟ االشىاي اٌصالز اٌرا١ٌح: // ع١ٓ اذعاٖ اٌر١اس اٌّؽرس6ط

٠ىْٛ ِمذاس اٌز١بس صفشا ) ال ٠زٛافش رغ١ش فٟ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ اٌزٞ  :فٟ زبٌخ اٌّفزبذ ِفزٛذ ( ) اٌدٛاة:

 .(       )ٌزا فبْ اٌز١بس اٌّسزث ٠غبٚٞ صفشا فٟ اٌٍّف  (     )٠خزشق اٌٍّف 

)٠سصً رضا٠ذ فٟ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ :فٟ زبٌخ اغالق اٌّفزبذ  ( )
   

  
     اٌزٞ ٠خزشق اٌٍّف (  

فأْ اردبٖ اٌز١بس اٌّسزث فبْ اردبٖ اٌز١بس اٌّسزث  ٌٍسٍمخ( اٌدٙخ ا١ٌّٕٝ )ِٓ اٌسٍمخفبرا ٔظشٔب اٌٝ ٚخٗ       

 ٠ىْٛ ِؼبوغبً الردبٖ دٚساْ ػمبسة اٌغبػخ .

.٠سصً رالشٟ فٟ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ  :فٟ زبٌخ فزر اٌذائشح ثبٌّفزبذ ( )
   

  
اٌزٞ ٠خزشق اٌٍّف  /  

ٌسٍمخ ِٓ )اٌدٙخ ا١ٌّٕٝ ٌٍسٍمخ( فأْ اردبٖ اٌز١بس اٌّسزث ٠ىْٛ ثبردبٖ فبرا ٔظشٔب اٌٝ ٚخٗ ا(          )

  دٚساْ ػمبسة اٌغبػخ .

 لطت خٕٛثٟ ٔسٛ ا١ّ١ٌٓ ٚلطت شّبٌٟ ٔسٛ ا١ٌغبس )زغت لبػذح اٌىف ا١ٌّٕٝ (. ٌٍٍّف/

لطت خٕٛثٟ ٔسٛ ا١ّ١ٌٓ ٚلطت شّبٌٟ ٔسٛ ا١ٌغبس )زغت لبْٔٛ ٌٕض( . اردبٖ اٌز١بس اٌّسزث ثأردبٖ دٚساْ  ٌٍؽٍمح/

 ػمبسة اٌغبػخ . 
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// افرشض اْ اٌٍّف ٚاٌّغٕاغ١غٟ اٌّٛظػ فٟ اٌشىً اٌراٌٟ وً اٌراٌٟ وً ِّٕٙا ٠رؽشن تاٌغشعح ٔفغٙا ٔغثح 7ط

اٌٝ االسض, ً٘ اْ اٌٍٍّٟ ا١ِرش اٌشلّٟ )اٚ اٌىٍفا١ِٛٔرش( اٌّشتٛغ ِع اٌٍّف ٠ش١ش اٌٝ أغ١اب ذ١اس فٟ اٌذائشج؟ 

 ٚظػ رٌه.

ائشح ٚرٌه ٌؼذَ  وال, ألٔٗ ال ٠ٕغبة ر١بس ِسزث فٟ اٌذ اٌعٛاب :

رٛافش زشوخ ٔغج١خ ث١ٓ اٌّغٕبط١ظ ٚاٌسٍمخ رغجت رغ١شا فٟ اٌف١ض 

  اٌّغٕبط١غٟ ٌٛزذح اٌضِٓ.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 االذ١ح:// ِا اٌى١ّاخ اٌف١ض٠ائ١ح اٌرٟ ذماط تاٌٛؼذاخ 8ط

 اٌعٛاب: 

        ( )                 (   ) اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ 

          ( )      (      B)وثبفخ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ 

         ( )          )اٌّؼذي اٌضِٕٟ ٌزغ١ش اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ (      

        ( )              (      B)وثبفخ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ 

       ( )              (     Mِٚؼبًِ اٌسث اٌّزجبدي  L)ِؼبًِ اٌسث اٌزارٟ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٚؼٍمح ِٓ إٌؽاط ِمفٍح. فٟ اٞ ٚظع١ح ٠ٕغاب ذ١اس ١١ٌٓ, عٍه ٔؽاعٟ ااٌر (    )// فٟ وً ِٓ اٌشى١ٍٓ  10ط

      ِٓ اٌؽاٌر١ٓ؟ ٚظػ رٌه. ِؽرس فٟ اٌؽٍمح عٕذِا ٠رضا٠ذ اٌر١اس اٌىٙشتائٟ إٌّغاب فٟ اٌغٍه فٟ وً

 

 

 

 

 

 

الْ وثبفخ اٌف١ض  ال ٠ٕغبة ر١بس ِسزث فٟ اٌسٍمخ ( )فٟ اٌشىً  اٌدٛاة:

    رغب٠ٞٚىْٛ ِٛاص٠ب ٌّغزٛٞ اٌسٍمخ فزىْٛ اٌضا٠ٚخ  ( )اٌّغٕبط١غٟ  

                  
  

 ففٟ ٘زٖ اٌسبٌخ ال ٠زٛافش ف١ض  ِغٕبط١غٟ ٠خزشق اٌسٍمخ.

. ثبردبٖ ِؼبوظ ٌذٚساْ ػمبسة اٌغبػخِسزث ٚ ر١بس ٠ٕغبة  ( )اِا اٌشىً 

الْ اٌّدبي اٌّغٕبط١غٟ زٛي اٌغٍه  ٠خزشق اٌسٍمخ ٠ٚىْٛ اردب٘ٗ ٔسٛ االػٍٝ  

 .   رغبٚٞ اٌضا٠ٚخ  فزىِْٛٚزضا٠ذا 

                  
 اػظُ ِمذاس      
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, ٚظع ت١ٓ لطثٟ ِغٕاغ١ظ (    ) ٌفح  ٚٔصف لطشٖ  (  )// ٍِف عٍىٟ دائشٞ اٌشىً عذد ٌفاذٗ 1ط

خالي صِٓ  (    ), اٌٝ (    )وٙشتائٟ, فارا ذغ١شخ وصافح  اٌف١ط اٌّغٕاغ١غٟ اٌّاسج خالي اٌٍّف ِٓ 

 ِا ِمذاس اٌمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح فٟ اٌٍّف عٕذِا ٠ىْٛ:  (    ) لذس

 اٌف١ط اٌّغٕاغ١غٟ؟ِرعٗ ِغاؼح اٌٍفح اٌٛؼذج  ِٓ اٌٍّف تّٛاصاج ِرعٗ وصافح    

 ِع ِغرٛٞ اٌٍّف؟ (   ) ِرعٗ وصافح اٌف١ط اٌّغٕاغ١غٟ. ٠صٕع صا٠ٚح ل١اعٙا   

 اٌؽً:

 

( )         (       )           

            
    
  

   
       

  
     

      (     )     

 
           

( )             0   

              
    
  

   
      0  

  
     

      (     )     

 
             

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

// فٟ اٌشىً اٌّعاٚس ؼٍمح ِٛصٍح دائش٠ح ِغاؼرٙا 2ط

ِٛظٛعح فٟ ِغرٛٞ اٌٛسلح ,  (  )ِٚماِٚرٙا  (   0 0)

تاذعاٖ  (     )عٍػ ع١ٍٙا ِعاي ِغٕاغ١غٟ ِٕرظُ وصافح ف١عح 

عّٛدٞ عٍٝ ِغرٛٞ اٌؽٍمح, عؽثد اٌؽٍمح ِٓ ظأث١ٙا تمٛذٟ شذ 

خالي  (    0 )ِرغا٠ٚر١ٓ فثٍغد ِرغا٠ٚر١ٓ فثٍغد ِغاؼرٙا 

 ؟, اؼغة ِمذاس اٌر١اس اٌّؽرس فٟ اٌؽٍمح(    )فرشج ص١ِٕح 

 اٌؽً:

 

         
    
  

   
       

  
    

( 0       0 0      )            

   
          

 

        
    
 
   
     

 
          

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ِٚمذاس  (    )اٌّٛصٍح فٟ اٌشىً اٌّعاٚس غٌٛٙا// افشض اْ اٌغاق 3ط

ٚاٌّماِح اٌى١ٍح ٌٍذائشج )اٌغاق  (         )اٌغشعح اٌرٟ ٠رؽشن تٙا 

 , اؼغة:( 0  )ٚوصافح اٌف١ط اٌّغٕاغ١غٟ  (     )ٚاٌغىح ( ِمذاس٘ا 
  ؟اٌمٛج  اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح عٍٝ غشفٟ اٌغاق -1

 ؟اٌر١اس اٌّؽرس فٟ اٌؽٍمح -2

 ؟اٌمٛج اٌغاؼثح ٌٍغاق -3

 ؟اٌمذسج اٌّرثذدج فٟ اٌّماِٚح اٌى١ٍح ٌٍذائشج -4

 اٌؽــً:

 )                         0           
        

 )         
         
 

   
    

    
    

 )                    0       

        زً اخش
     

 
 
    (  0)  (   ) 

    
       

 )                
   ( )             

 مسائل الفصل الثانً
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عٕذِا واْ ِمذاس اٌر١اس إٌّغاب ف١ٗ  (  0 )// ارا وأد اٌطالح اٌّغٕاغ١غ١ح اٌّخرضٔح فٟ ٍِف ذغاٚٞ  4ط

 , اؼغة: (   )

 ِمذاس ِعاًِ اٌؽس اٌزاذٟ ٌٍٍّف.  -1

 .(      )ِعذي اٌمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح فٟ اٌٍّف ارا أعىظ اٌر١اس خالي  -2

 اٌؽــــً:

 )     
 

 
      0  

 

 
   (  )    

   

   
       

         
   
  
     

      

   
      

   

   
          

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ِٚماِٚرٗ  (    )// ٍِفاْ ِرعاٚساْ ت١ّٕٙا ذشاتػ ِغٕاغ١غٟ ذاَ. واْ ِعاًِ اٌؽس اٌزاذٟ ٌٍٍّف االترذائٟ 5ط

(. 200V.اٌفٌٛط١ح  اٌّٛظٛعح فٟ دائشج اٌٍّف االترذائٟ ) (    )ِٚعاًِ اٌؽس اٌزاذٟ ٌٍٍّف اٌصأٛٞ  ( 0 )

 اؼغة ِمذاس:

ِٓ ِمذاسٖ  (   )اٌر١اس االٟٔ ٚاٌّعذي اٌضِٕٟ ٌرغ١ش اٌر١اس فٟ دائشج اٌٍّف االترذائٟ ٌؽظح إصد٠اد اٌر١اس ف١ٙا اٌٝ 

 اٌصاتد, ٚاٌمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح عٍٝ غشفٟ اٌٍّف اٌصأٛٞ فٟ ذٍه اٌٍؽظح.

 :اٌؽـــــً

       اٌز١بس االٟٔ( )
  

   
            

  

   
 
       
 

 
  

   
 
   

 0
     

( )        
  

  
         

         
  

  
      0  

                     
⇒                    

  

  
 

   
  

  
 
  

   
    

 

   
 

0   √        √      √   رشاثظ ربَ ( )    0  

          
     
  

    0       0   

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 دٚس اٚي 2013

تاذعاٖ عّٛدٞ عٍٝ خطٛغ ِعاي ِغٕاغ١غٟ     ِارا ٠ؽصً ٌّٚارا ارا ذؽشن ظغ١ُ ِشؽْٛ تشؽٕح ِٛظثح  -1  

 ؟  ⃗ ِٕرظُ وصافح ف١عٗ 

٠زسشن اٌدغ١ُ ػٍٝ ِغبس دائشٞ ثزأث١ش لٛح ِغٕبط١غ١خ ػّٛدٞ ػٍٝ ِزدٗ اٌغشػخ ٌٍدغ١ُ ٚفك اٌؼاللخ  اٌعٛاب:

 .  ⃗⃗  ⃗⃗    ⃗⃗ اٌزب١ٌخ :

  دٚس شأٟ 2013
 ِا اٌّمصٛد تّعاالخ اٌىٙشتائ١ح اٌغ١ش اٌّغرمشج؟  -1 

ٟ٘ اٌّدبالد اٌزٟ رٕشب ثٛعبطخ اٌزغ١شاد اٌسبصٍخ فٟ اٌّدبي  اٌّدبالد اٌىٙشثبئ١خ غ١ش اٌّغزمشح: اٌعٛاب :

 فٟ ذٌٛذ اٌّٛظاخ اٌىٙشِٚغٕاغ١غ١ح فٟ اٌفشاغ(. اٌّغٕبط١غٟ ,)وّب ٠سصً

 دٚس شاٌس 2013

 ِا اٌفائذج اٌع١ٍّح ِٓ ذطث١ك لأْٛ ٌٕض ؟ -1  

 ٌزسذ٠ذ اردبش اٌز١بس اٌّسزث فٟ دائشح وٙشثبئ١خ ِمفٍخ . اٌعٛاب:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دٚس شأٟ 2014

 عالَ ٠عرّذ ِمذاس ِعاًِ اٌؽس اٌزاذٟ ؟ -1  

إٌفٛر٠خ اٌّغٕبط١غ١خ ٌٍٛعظ فٟ خٛف  -4اٌشىً إٌٙذعٟ ٌٍٍّف  -3زدُ اٌٍّف  -2ػذد ٌفبد اٌٍّف  -1 اٌعٛاب :

 اٌٍّف .

 دٚس شأٟ 2014

 ِارا ٠ؽصً ؟ ٌّٚارا؟ ٌٛ ذغ١ش اٌر١اس إٌّغاب فٟ اؼذٜ ٍِف١ٓ ِرعاٚس٠ٓ . -1 

ٚفك ظا٘شج اٌؽس اٌّرثادي ت١ٓ ٍِف١ٓ ِرعاٚس٠ٓ  الٔٗ رزٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِسزثخ فٟ اٌٍّف االخش . اٌعٛاب:

اٌزٞ ٠خرشق اٌٍّف  (( )  )فارا ذغ١ش اٌر١اس إٌّغاب فٟ اٌٍّف االترذائٟ ٌٛؼذج  اٌضِٓ ٠رغ١ش ذثعا ٌزٌه اٌف١ط 

      ِٚغٕاغ١غٟ ذرٌٛذ لٛج دافعح وٙشتائ١ح ِؽرصح اٌصأٛٞ ٌٛؼذج اٌضِٓ ٚعٍٝ ٚفك لأْٛ فشداٞ فٟ اٌؽس اٌىٙش

 .فٟ اٌٍّف اٌصأٛٞ 

 

 دٚس شاٌس 2014

تاذعاٖ عّٛدٞ عٍٝ خطٛغ ِعاي   ⃗⃗ عٕذِا ٠رؽشن تغشعح     ِارا ٠ؽصً ٌعغ١ُ ِشؽْٛ تشؽٕح ِٛظثح  -1 

 وٙشتائٟ ِٕرظُ ؟

 .  ⃗       :رؼطٟ ثبٌؼاللخٚثّغزٛ ِٛاص ٌخطٛط اٌّدبي اٌىٙشثبئٟ  (   ) ع١زأثش ثمٛح وٙشثبئ١خ ٌعٛاب :ا

 

 

 

  للفصل الثانً  سئلة الوزارٌةحلول األ
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 اٌذٚس االٚي 2015

 ط / ٚظػ و١ف ٠ّىٕه ع١ٍّا ِعشفح ف١ّا ارا واْ ِعاال ِغٕاغ١غ١ا اَ ِعاال وٙشتائ١ا ِٛظٛد فٟ ؼ١ض ِع١ٓ ؟

٠زُ رٌه ثمزف خغ١ُ ِشسْٛ داخً اٌّدبي , فبرا أسشف اٌدغ١ُ ثّٛاصاح اٌّدبي اٌّٛخٛد فٟ اٌس١ض ٘ٛ  اٌعٛاب :

ِدبي وٙشثبئٟ , أِب إرا أسشف اٌدغ١ُ اٌّشسْٛ ثبردبٖ ػّٛدٞ ػٍٝ اٌّدبي فبْ اٌّدبي ٌّٛخٛد ٘ٛ ِدبي 

 ِغٕبط١غٟ .

   دٚس شأٟ 2015 

 ِا اٌفائذج اٌع١ٍّح ِٓ ذطث١ك لأْٛ ٌٕض ؟ -1 

 اٌز١بس اٌّسزث فٟ دائشح وٙشثبئ١خ ِمفٍخ . ٌٖزسذ٠ذ اردب اٌعٛاب:

 ؟ت١ّٕٙا ذشاتػ ِغٕاغ١غٟ ذاَعالَ ٠رٛلف ِعاًِ اٌؽس اٌّرثادي ت١ٓ ٍِف١ٓ  -2    

               √  فمظ . ٠ٚؼطٝ ثبٌؼاللخ اٌزب١ٌخ :(     )٠ؼزّذ ػٍٝ ثٛاثذ اٌٍّف١ٓ اٌعٛاب:

اورة اٌعاللح اٌش٠اظ١ح اٌرٟ ذعطٝ فٙا اٌفٌٛط١ح فٟ دائشج ذ١اس ِغرّش ذؽرٛٞ ٍِفاً ٚتطاس٠ح ِٚفراؼاً فٟ  -3

 اٌؽاالخ االذ١ح :

(a)  ػٕذ أغ١بة ر١بس ِزضا٠ذ اٌّمذاس فٟ اٌٍّف ؟ 

           =       عند انسٌاب متزاٌد    اٌعٛاب:

(b) ػٕذ أغ١بة ر١بس ِزٕبلص اٌّمذاس فٟ اٌٍّف ؟ 

           =       عند انسٌاب تٌار متناقص   اٌعٛاب :

  دٚس شاٌس 2015

 ِا اٌّمصٛد تـــــ )لٛج ٌٛسٔض( ٚا٠ٓ ذغرصّش ؟ -1 

⃗⃗  )ٟ٘ ِسصٍخ لٛر١ٓ ازذّ٘ب اٌمٛح اٌىٙشثبئ١خ  اٌعٛاب : ⃗⃗ ٚاالخشٜ اٌمٛح  ( ⃗⃗ )اٌزٟ ٠ؤثش ف١ٙب اٌّدبي اٌىٙشثبئٟ  ( 

⃗⃗⃗⃗  )اٌّغٕبط١غ١خ   .  ( ⃗⃗ )اٌزٟ ٠ؤثش ف١ٙب اٌّدبي اٌّغٕبط١غٟ  (⃗ 

فٟ اٌزطج١مبد اٌؼ١ٍّخ ِٚٓ اِثٍٙب: أجٛثخ االشؼخ  اٌىبثٛد٠خ ٌٍزسىُ فٟ ِغبس اٌسضِخ االٌىزش١ٔٚخ اٌغبلطخ  :ذغرصّشٚ

 ػٍٝ اٌشبشخ.

 ٠رٌٛذ ذ١اس ِؽرس فٟ ٍِف فٟ اٌٍّف االخش؟ارا ذغ١ش ذ١اس وٙشتائٟ ِٕغاب فٟ اؼذ ٍِف١ٓ ِرعاٚس٠ٓ عًٍ /  -2

ظب٘شح اٌسث اٌّزجبدي ث١ٓ ٍِف١ٓ ِزدبٚس٠ٓ فبرا رغ١ش اٌز١بس إٌّغبة فٟ اٌٍّف االثزذائٟ ٌٛزذح   زغت  اٌعٛاب:

اٌزٞ ٠خزشق اٌٍّف اٌثبٔٛٞ ٌٛزذح اٌضِٓ ٚػٍٝ ٚفك لبْٔٛ فشداٞ فٟ  (( )  )اٌضِٓ ٠زغ١ش رجؼب ٌزٌه اٌف١ض 

 :بٌؼاللخ ث ٚرؼطٝ   اٌسث اٌىٙشِٚغٕبط١غٟ رزٌٛذ لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِسزثخ فٟ اٌٍّف اٌثبٔٛٞ رٚ ػذد اٌٍفبد 

    ( )     
   ( )

  
  

 ثبٌؼاللخ االر١خ: ( )    ٠ّٚىٓ اْ رؼطٝ 

    ( )    
   
  
  

 ٚػٕذ٘ب ٠ّش ر١بس ِسزث فٟ دائشح اٌٍّف اٌثبٔٛٞ اٌّمفٍخ .

 ؟ِا اٌّمصٛد تــــ ) اٌمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌؽشو١ح (  -3

٘ٛ فشق خٙذ ٠زٌٛذ ػٍٝ طشفٟ ِٛصً ٠زسشن داخً ِدبي ِغٕبط١غٟ ِٕزظُ )أٞ فشق خٙذ رٌٛذ ٔز١دخ  اٌعٛاب :

 زشوخ ِٛصً ( .
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 دٚس اٚي 2016

 (ذ١اس ِؽرس؟b( ذ١اس وٙشتائٟ ؟ )a: )ٌر١ٌٛذ ِا اٌزٞ ٠رطٍة ذٛافشٖ فٟ دائشج ِمفٍح  -1 

 ر١بس وٙشثبئٟ : ِصذس ٌٍمٛح اٌذافؼخ اٌىٙشثبئ١خ ردٙض٘ب ِثال ثطبس٠خ اٚ ٌِٛذ رٍه اٌذائشح .(a)  اٌعٛاب:

(b) ٚاٌزٟ رزٌٛذ ثٛاعطخ رغ١ش فٟ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ اٌزٞ ٠خزشق رٍه اٌسٍمخ  ر١بس ِسزث: لٛح دافؼخ وٙشثبئ١خ ِسزثخ

 ٌٛزذح اٌضِٓ .

 اخرش االظاتح اٌصؽ١ؽح ِٓ ت١ٓ االلٛاط : – 2

ػٕذِب رذٚس زٍمخ ِٛصٍخ زٛي ِسٛس شبلٌٟٛ ِٛاص ٌٛخٙٙب ِٚبس ِٓ ِشوض٘ب ٚاٌّسٛس ػّٛدٞ ػٍٝ ف١ض 

ٌىٙشثبئ١خ اٌّسزثخ رىْٛ داٌخ خ١ج١خ رزغ١ش ِغ اٌضِٓ ٚرٕؼىظ ِشر١ٓ ِغٕبط١غٟ افمٟ ِٕٚزظُ فبْ لطج١خ اٌمٛح اٌذافؼخ ا

 , دٚسر١ٓ ( دٚسج ٚاؼذجخالي وً : ) سثغ دٚسح , ٔصف دٚسح , 

 دٚس شأٟ 2016

 ً٘ ٠ّىٓ ٌٍّعاي اٌّغٕاغ١غٟ اْ ٠ٌٛذ ذ١اس ِؽرصاُ فٟ ؼٍمح ِٛصً ِمفٍح ؟ ٚظػ رٌه ؟ -1 

 ( ٚاٌسمٍخ اٌّمفٍخ .  ٔؼُ . ارا رٛافشد زشوخ ٔغج١خ ث١ٓ اٌّدبي اٌّغٕبط١غٟ ) اٌعٛاب:

 اٚ ن اٚخذ رغ١ش فٟ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ خالي ٚزذح اٌضِٓ .

 دٚس شأٟ 2016

Weber / m)ط / ِب اٌى١ّخ اٌف١ض٠بئ١خ اٌزٟ رمبط ثٛزذح 
2
 ؟  (

 اٌدٛاة : وثبفخ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اٌذٚس االٚي 2017

 ط / ِا اٌّمصٛد ؟ تّعاالخ اٌىٙشتائ١ح اٌّغرمشج ؟

 ٟ٘ اٌّعاالخ اٌرٟ ذٕشا ِٓ اٌرغ١شاخ اٌؽاصٍح فٟ اٌف١ط اٌّغٕاغ١غٟ . اٌعٛاب :

 اٌذٚس اٌصأٟ 2017

باتجاه عمودي على  (v)عندما ٌتحرك بسرعة مقدارها   (q+)س// ماذا ٌحصل لجسٌم مشحون بشحنة موجبة 

 ؟ (B)خطوط مجال مغناطٌسً منتظم كثافة فٌضه 

سٌتاثر الجسٌم بقوة مغناطٌسٌة بمستوي عمودي على الفٌض المغناطٌسً وٌنحرف الجسٌم عن مساره  : الجواب

 االصلً وٌتخذ مسارا دائرٌا .

  اٌذٚس شاٌس 2017

 س / مٌز بٌن المجاالت الكهربائٌة المستقرة والمجاالت الكهربائٌة غٌر المستقرة ؟

المجاالت الكهربائٌة المستقرة تنشا بوساطة الشحنات الساكنة . اما المجاالت الكهربائٌة غٌر المستقرة  الجواب :

 فهً تنشا بوساطة التغٌرات الحاصلة فً الفٌض المغناطٌسً .

 / عالم ٌعتمد مقدار معامل الحث الذاتً لملف ؟س 

      الهندسً للملف  شكل – 3             الملف حجم – 2          الملف لفات عدد – 1 الجواب :

 .  لمادة قلب الملف  ةالمغناطٌسٌ النفوذٌة – 4

 س / ما المقصود بقوة لورنز ؟

⃗⃗  )ٟ٘ ِسصٍخ لٛر١ٓ ازذّ٘ب اٌمٛح اٌىٙشثبئ١خ  الجواب : ⃗⃗ ٚاالخشٜ اٌمٛح  ( ⃗⃗ )اٌزٟ ٠ؤثش ف١ٙب اٌّدبي اٌىٙشثبئٟ  ( 

⃗⃗⃗⃗  )اٌّغٕبط١غ١خ   . ( ⃗⃗ )اٌزٟ ٠ؤثش ف١ٙب اٌّدبي اٌّغٕبط١غٟ  (⃗ 
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  اٌذٚس االٚي 2012

 ط / اخرش االظاتح اٌصؽ١ؽح :

 اٌراٌٟ(:عٕذ عمٛغ اٌغاق اٌّغٕاغ١غ١ح خالي ؼٍمح ِٓ اال١ٌَّٕٛ غ١ش ِمفٍح ِٛظٛعح افم١ا)الؼع اٌشىً  -3

رزأثش اٌغبق ثمٛح رٕبفش فٟ اثٕبء الزشاثٙب ِٓ اٌسٍمخ , ثُ رزأثش ثمٛح ردبرة فٟ اثٕبء    

 اثزؼبد٘ب ػٓ اٌسٍمخ ,

 رزأثش اٌغبق ثمٛح ردبرة فٟ اثٕبء الزشاثٙب ِٓ اٌسٍمخ , ثُ رزأثش ثمٛح   

 رٕبفش فٟ اثٕبء اثزؼبد٘ب ِٓ اٌسٍمخ.

 اشٕاء الرشاتٙا ِٓ اٌؽٍمح اٚ فٟ اشٕاءال ذرأشش اٌغاق تأ٠ح لٛج فٟ    

 اترعاد٘ا عٓ اٌؽٍمح. 

رٕبفش فٟ  رزأثش اٌغبق ثمٛح رٕبفش فٟ اثٕبء الزشاثٙب ِٓ اٌسٍمخ , ٚوزٌه  رزأثش ثمٛح   

 اثٕبء اثزؼبد٘ب ػٓ اٌسٍمخ .

 

   خاسض اٌعشاق اٌصأٟاٌذٚس  2012

 اٌىٙشتائ١ح غ١ش اٌّغرمشج ؟ط / تُ ٠خرٍف اٌّعاالخ اٌىٙشتائ١ح اٌّغرمشج عٓ اٌّعاالخ 

اٌّدبالد اٌىٙشثبئ١خ اٌّغزمشح رٕشأ ثٛعبطخ اٌشسٕبد اٌىٙشثبئ١خ اٌغبوٕخ , أِب اٌّدبالد اٌىٙشثبئ١خ غ١ش  اٌعٛاب :

 اٌّغزمشح رٕشأ ثٛعبطخ اٌزغ١شاد اٌسبصٍخ ِٓ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ .

 ؟ الذاتً بالحث المقصود ما//  س

 . نفسه الملف فً الزمن لوحدة المنساب التٌار مقدار لتغٌر نتٌجة ملف فً محتثه كهربائٌة دافعة قوة تولٌد : ج

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اٌذٚس االٚي 2012

 اٌّعاالخ اٌىٙشتائ١ح غ١ش اٌّغرمشج ؟ ٚاٌّعاالخ اٌىٙشتائ١ح اٌّغرمشج  / ١ِض ت١ٓ ط 

اٌّدبالد اٌىٙشثبئ١خ اٌّغزمشح رٕشأ ثٛعبطخ اٌشسٕبد اٌىٙشثبئ١خ اٌغبوٕخ , أِب اٌّدبالد اٌىٙشثبئ١خ غ١ش  اٌعٛاب :

 اٌّغزمشح رٕشأ ثٛعبطخ اٌزغ١شاد اٌسبصٍخ ِٓ اٌف١ض اٌّغٕبط١غٟ .

 ٌتحرك الساق طرفً على(          )  ةالحركٌ ةالكهربائٌ الدافعة القوة علٌها تعتمد التً العوامل ماهً/  س
 ؟  منتظم مغناطٌسً مجال على عمودٌا

 . المجال فً حركته سرعة – 3       الساق طول – 2         المغناطٌسً الفٌض كثافة – 1  : وابجال

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ٌصأٟاٌذٚس ا 2012

 ط / ٚظػ و١ف ٠رُ اٌرعشف عٍٝ اٌّعٍِٛاخ اٌّخضٚٔح فٟ تطالح االئرّاْ ؟

ٌُحول التٌار هذا ٌضخم ثم كهربائً تٌار ٌستحث سلكً ملف امام ةالممغنط ةالبطاق هذه تحرٌك عند اٌعٛاب :  الى و
 . المعلومات تحتوي ةللفولطٌ نبضات

باتجاه عمودي على خطوط  عندما ٌقذف الجسٌم   (q+)س/ وضح كٌف ٌتأثر جسٌم مشحون بشحنة موجبة

 ؟ V وبسرعة   (B)مجال مغناطٌسً منتظم كثافة فٌضه 

على الفٌض المغناطٌسً وٌنحرف الجسٌم عن مساره سٌتاثر الجسٌم بقوة مغناطٌسٌة بمستوي عمودي  : الجواب
 االصلً وٌتخذ مسارا دائرٌا .

 ٌساٌذٚس اٌصا 2012

 ؟ للدماغ المغناطٌسً التحفٌز جهاز استعمال فً المتبادل الحث ظاهرة تستثمر كٌفوضح /  س
 فالمجال للمرٌض الدماغ منطقة على ٌمسك الذي االبتدائً الملف على الزمن مع متغٌر تٌار  ٌسلط : الجواب

 بدورها وهذه فٌه ةمحتث كهربائٌة دافعة قوة مولدا المرٌض دماغ ٌخترق الملف هذا بوساطة المتولد المتغٌر المغناطٌسً
 .ةالكآب مثل ةالنفسٌ االمراض بعض تعالج ةالطرٌق وبهذه الدماغ فً ةالكهربائٌ الدوائر ٌشوش محتثا تٌارا تولد

 ِؽٛس شالٌٟٛ ِٛاصٞ ٌٛظٗ اٌٍّف داخً ِعاي ِغٕاغ١غٟ وصافح ف١عٗ ِٕرظّحعٕذِا ٠ذٚس ٍِف دائشٞ ؼٛي  س /

 شالشح اِصاي. ٚعٕذ ص٠ادج عذد ٌفاخ اٌٍّف اٌٝ      ذٌٛذ اعظُ ِمذاس ٌٍمٛج اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح   ,افم١ح   

ِا واْ ع١ٍٗ ِٚعاعفح اٌرشدد اٌذٚسأٟ ٌٍٍّف , فأْ اٌّمذاس األعظُ ٌٍمٛج  شٍسِا وأد ع١ٍٗ ٚذم١ًٍ لطش اٌٍّف اٌٝ 

 اٌذافعح اٌىٙشتائ١ح اٌّؽرصح  ع١ىْٛ:

    ( )           (    (
 

 
)       (       (

 

 
)       (       (

 

 
)           (  
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 المقصود بالتٌار المتناوب ؟ س // ما

وٌولده المولد الكهربائً )مصدر تٌار ٌتغٌر دورٌاً مع الزمن وٌنعكس اتجاهه مرات عدٌدة فً الثانٌة الواحدة  ج :

 .(ac)متناوب ( وٌرمز له بالرمز 

 س // ما المقصود بالتٌار المستمر ؟

    ج : هو التٌار المنساب فً الدوائر الكهربائٌة المقفلة وٌكون ثابت المقدار واالتجاه بمرور الزمن وتولده البطارٌات  

 . (dc)ر مستمر ( وٌرمز له بالرمز د) مص

 س // لماذا ٌفضل استعمال التٌار المتناوب فً الدوائر الكهربائٌة ؟

امكانٌة تطبٌق قانون فراداي فً الحث  – 2لسهولة نقله الى مسافات بعٌدة باقل الخسائر .     – 1 ج :

 الكهرومغناطٌسً مما ٌمكننا من استعمال المحولة فً رفع الفولطٌة او خفضها .

 ؟  ةهذه العملٌالمستعملة لتوفٌر  ةعند نقلها فً شبكات التوزٌع ؟ ولماذا ؟ وما هً الوسٌل ةس // كٌف ترسل الفولطٌ

 س// ما الغرض من نقل القدرة الكهربائٌة بفولطٌات عالٌة وتٌار واطئ باستعمال المحوالت الرافعة ؟

 ة( والتً تظهر بشكل حرار   ) ةفً االسالك الناقل ة. وذلك لتقلٌل خسائر القدر واطئوتٌار  ةعالٌ ةترسل بفولطٌ ج :

 فً مناطق االستهالك . ة. وٌتم ذلك باستعمال المحولة الرافعة فً محطات التولٌد ومحوالت خافض

 

 

 

 ان الفولطٌة والتٌار فً التٌار المتناوب ٌتمثالن فً العالقتٌن الجٌبٌتٌن                                   

 I =   sin (ωt)     و               

 والتٌار ةالفولطٌ مقدار بتغٌرها وٌتغٌر الزمن مع مقدارها ٌتغٌر والتً الطور زاوٌة ٌمثل    وان المقدار   

 فً مرتٌن للتٌار          و       و للفولطٌة         و       بٌن الزمن مع دورٌا اتجاههما وٌنعكس

 . التردد ٌمثل     ان حٌث         وٌساوي الزاوي التردد تمثل   وان    , واحده دوره كل

 وهنا ظهرت الحاجة الى التعامل معهما بمخطط ٌسمى متجه الطور او المتجه الدوار .

  متجه الطور :

  : ) ممٌزات متجه الطور ( نستنتج ان من الرسم المجاور والذي ٌمثل كل منهما متجها طورٌا 
و       طول المتجه ٌمثل المقدار االعظم لهما وهما    – 1

   
ٌمثل المقدار االنً لكل     مسقط كل منهما على المحور  – 2

 . والتٌار     من الفولطٌة   
ٌتطابق متجه الطور مع        t = 0  ةعند بدء الحرك – 3

 Xالمحور 
انهما بنفس اذا تطابق متجها الفولطٌة والتٌار ٌقال عنهما  – 4

 الطور .
متجهان ) الفولطٌة والتٌار ( عندئذ تتولد اذا لم ٌتطابق ال – 5

وٌمكن ان تكون     بٌنهما زاوٌة فرق طور وٌرمز لها   
 ) تكون صفرا عندما ٌكونان متطابقٌن ( موجبه او سالبه او صفر 

 

 المقدمة

 دوائر التٌار المتناوب 

  ةمالحظة مهم

 الفصل الثالث 

 بالتٌار المتناو
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 س // ما المقصود بالطور ؟

 . ةللجسم المهتز من حٌث الموضع واتجاه الحرك ةالحالة الحركٌ ج :

 المقصود بفرق الطور ؟ س // ما

 للجسم المهتز بٌن لحظتٌن مختلفتٌن او لجسمٌن فً اللحظة نفسها . ةهو التغٌر بالحالة الحركٌ ج :

 

 

 

 . المجاور كما فً الشكلان دائرة المقاومة فً التٌار المتناوب ترسم   *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س // ما هو فرق الطور بٌن الفولطٌة والتٌار االنٌٌن فً المقاومة الصرف ؟

 (  حٌث ان معادلتً الفولطٌة والتٌار االنٌٌن على طرفً المقاومه الصرف هً     صفرا )    ج :

                  و            

 ؟ ةس //كٌف تمثل منحنً الفولطٌة والتٌار بٌانٌا وبالمتجهات الطورٌ

 ج : 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة فً(   ) للتٌار الطور ومتجه(   )   ةللفولطٌ الطور متجه من لكل    س // ما قٌاس زاوٌة الطور 

 . ذلك وضح ؟         ٌكون عندما وكذلك          عندها ٌكون التً

                   و                  من المعادلتٌن  ج :

        تكون ان ٌجب         ولكً ٌكون         
 

 
          و        على نحصل عندها

 

 

 

 

 

 

   بٌانٌا 

  طورٌا

ومة صرف ادائرة تٌار متناوب الحمل فٌها مق  
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      )  او             ان القدرة االنٌه فً المقاومة الصرف تعطى بالعالقة                     
       ) 

الصرف فً دائرة التٌار المتناوب ؟ وضح ذلك مع منحنى القدرة فً المقاومة  س // ماهً صفات ) خواص (

 الرسم البٌانً للمنحنً .

 الصفات ) الخواص (     ج :

 موجب دائما . فهً ال تعتمد على اتجاه التٌار .  – 1  

 منحنً جٌب تمام . – 2  

(          ٌتغٌر بٌن المقدار االعظم )  – 3  

 والصفر 

( تساوي نصف القدرة     ) ةالقدرة المتوسط – 4  

  العظمى اي ان

 

    
  

 
  

    

 
 

 س // ما ذا ٌعنً ان القدرة فً المقاومة الصرف موجبة دائما فً دوائر التٌار المتناوب ؟

 للمقاومة الصرف فً دوائر التٌار المتناوب موجب دائما ؟ ةس // ماذا ٌعنً ان منحنً القدر

 . ةفً المقاومة بشكل حرار بأجمعهاان المنحنً الموجب للقدرة تعنً ان القدرة تستهلك  ج :

 تمتلك القدرة مقدارا ثابتا فً دائرة التٌار المتناوب ؟ س // لماذا ال

 س // لماذا تكون القدرة متغٌرة فً دوائر التٌار المتناوب ؟

عن التٌار المتناوب  ةالن التٌار المتناوب ٌمتلك مقدارا متغٌرا دورٌا مع الزمن لذا فان جمٌع التأثٌرات الناتج ج :

  ة.الحرارٌ التأثٌراتتتغٌر دورٌا مع الزمن اٌضا ومنها 

 

 

 ةالقدرة فً دائرة تٌار متناوب تحتوي مقاوم

 صرف :

 المقدار المؤثر للتٌار المتناوب 

 مالحظة 
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 س // ما المقصود بالتٌار المؤثر للتٌار المتناوب ؟

مقدار التٌار المتناوب المساوي للتٌار المستمر الذي لو انساب خالل مقاومه معٌنه فانه ٌولد التأثٌر الحراري  ج :

 نفسه الذي ٌولده التٌار المتناوب المنساب خالل المقاومة نفسها والفترة الزمنٌة نفسها .

 (؟ Ampere 1ٌساوي     ةس // ماذا تعنً عبارة ) ان مقدار التٌار المتناوب بالدائر

 .Ampere 1فً الدائرة ٌساوي     ان ذلك ٌعنً ان مقدار المؤثر للتٌار المتناوب   ج :

 قٌاس التٌار المستمر ان تستخدم فً قٌاس التٌار المتناوب ؟ ألجهزةس // لماذا ال ٌمكن 

 س //هل ٌمكن ان تستعمل مقاٌٌس التٌار المستمر فً دوائر التٌار المتناوب ؟ ولماذا ؟

الصفر عند  تدرٌجهللتٌار والفولطٌة لذا فان مؤشرها ٌقف عند   تقٌس المقدار المتوسط ألنهاال ٌمكن ذلك , ج :

 وضعها فً دائرة التٌار المتناوب .

 

تعمل على قٌاس المقدار المؤثر  ان مقاٌٌس التٌار المتناوب مثل االمٌتر والفولطمٌتر                              

. فأٌنما نجد فً اسئلة دوائر التٌار المتناوب مقدارا للفولطٌة او التٌار فانهما ٌمثالن المقدار  ةللتٌار والفولطٌ

 . المؤثر الي منهما مالم ٌذكر السؤال غٌر ذلك

ك فً صحة ما قاله زمٌلك ؟ واذا " ما رأٌ ة// ٌقول زمٌلك " ان التٌار المؤثر ٌتذبذب كالدالة الجٌبٌ ) فَكر(س

 , كٌف تصحح قوله ؟ ةكانت العبارة خاطئ

ال ٌصح ذلك . )الن المقدار المؤثر للتٌار المتناوب هو مقدار التٌار المتناوب المساوي للتٌار المستمر الذي  ج :

المتناوب المنساب خالل لو انساب خالل مقاومه معٌنة فانه ٌولد التأثٌر الحراري نفسه الذي ٌولده التٌار 

 ٌمثل التٌار اآلنً الذي ٌتغٌر مع الزمن . المقاومة نفسها وللفترة الزمنٌة نفسها . ( فهو ال

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

الفولطٌة فً الدائرة تعطى   R= 100 Ωمصدر للفولطٌة المتناوبة ربط بٌن طرفٌه مقاومة صرف            

 :, احسب :  VR=424.2 sin (wt)بالعالقة االتٌة

 مقدار القدرة المتوسطة  – 3المقدار المؤثر للتٌار .    – 2المقدار المؤثر للفولطٌة   – 1

 الحل / 

 ةمهم ةمالحظ

1مثال   
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 . ةان المحث هو ملف مهمل المقاوم  – 1 

  الفولطٌة فً دائرة محث صرف ٌتقدم على التٌار بزاوٌة فرق طور       – 2    
 

 
     

                وان                   اي ان        
 

 
 .للمحث االنٌٌن والتٌار الفولطٌة ٌمثالن وهما     

 -: ٌلً كما المحث فً الطورٌة المتجهات ومخطط والتٌار ةللفولطٌ البٌانً والرسم الدائرة مخطط – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطور لكل من الفولطٌة والتٌارمتجهات     الفولطٌة والتٌار اآلنٌٌن عبر المحث                المحث فً دائرة تٌار متناوب         

 

ٌُظهر معاكسة للتغٌر فً التٌار وتسمى هذه المعاكسة ) رادة الحث ( وٌمز لها ) – 4     ة:( وتعطى بالعالق   المحث 

: 

 هو معامل الحث الذاتً للملف .   حٌث ان                 

 المقصود برادة الحث ؟ وما هً وحداتها ؟ س // ما

 .        وهً المعاكسة التً ٌبدٌها المحث للتغٌر فً التٌار. وتقاس بوحدة  ج :

 ( ؟   س // ما هً العوامل التً ٌعتمد علٌها مقدار رادة الحث  )  

    ( بثبوت التردد       معامل الحث الذاتً وٌتناسب معه طردٌا )   – 1 ج :

 . ( بثبوت معامل الحث الذاتً         التردد الزاوي وتتناسب معه طردٌا  )   – 2   

 س // ماهً وحدات قٌاس رادة الحث ؟ اثبت ذلك .

 .والثبات ذلك     ( وٌرمز لها        الوحده هً ) ج :

                    (
 

   
) (

         

      
)   

    

      
         

 ؟ وضح ذلك . ةالترددات الواطئس // كٌف سٌعمل الملف ) مقامته الداخلٌة ال تساوي صفرا (عند 

( وقد تصل الى الصفرعند الترددات الواطئة جدا عندها سٌعمل الملف عمل       ستقل رادة الحث الن )  ج :

 مقاومة صرف .

 ؟ وضح ذلك . ةس // كٌف سٌعمل الملف عند الترددات العالٌ

تؤدي الى قطع تٌار الدائرة فٌعمل الملف  ( وعند الترددات الكبٌرة جدا قد      ستزداد رادة الحث الن )  ج :

 عندئٍذ عمل مفتح مفتوح.

 

 

 

   

 الحمل فٌها محث صرف دائرة تٌار متناوب
 

 مالحظات 
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 س // كٌف تفسر ازدٌاد مقدار رادة الحث بازدٌاد تردد التٌار على وفق قانون لنز ؟

ان ازدٌاد التردد ٌعنً زٌادة فً )  ج :
  

  
( وهً ستعمل      ( وبالتالً زٌادة القوة الدافعة الكهربائٌة المحتثة )  

على عرقلة المسبب لها على وفق قانون لنز وهو المعدل الزمنً للتغٌر فً التٌار فتزداد بذلك رادة الحث التً 

 تمثل معاكسة الملف للتغٌر فً التٌار .

 

 الحث معامل مع اٌضا وطردٌا(       )  الذاتً الحث معامل بثبوت التردد مع طردٌا تتناسب الحث رادة ان                     

  ٌلً كما بٌانٌا العالقتٌن تمثٌل وٌمكن(       )  التردد بثبوت الذاتً

 

 

 

 

 

 

   

         

 تغٌر رادة الحث مع معامل الحث الذاتً بثبوت التردد                   تغٌر رادة الحث مع التردد بثبوت معامل الحث الذاتً       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ؟     فً مقدار رادة الحث     إشرح نشاطاً ٌوضح تأثٌر تغٌر تردد التٌار  س:                   
 أدوات النشاط  

مفتاح  ,ملف مهمل المقاومة )محث( , فولطمٌتر  ,مذبذب كهربائً, أمٌتر 
 كهربائً.

 خطوات النشاط
دائرة كهربائٌة عملٌة )تتألف من الملف واالمٌتر والمذبذب  نربط -1

الكهربائً على التوالً ونربط الفولطمٌتر على التوازي بٌن طرفً الملف كما 
 . المجاور فً الشكل

ئً تدرٌجٌاً مع المحافظة نغلق الدائرة ونبدأ بزٌادة تردد المذبذب الكهربا  -2
 على بقاء مقدار الفولطٌة ثابتاً )بمراقبة قراءة الفولطمٌتر(.

 نالحظ حصول نقصان فً قراءة األمٌتر. -3
بثبوت معامل الحث الذاتً     تتناسب طردٌاً مع تردد التٌار      نستنج من النشاط أن رادة الحث  :االستنتاج

     للمحث 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     فً مقدار رادة الحث     : إشرح نشاط ٌوضح فٌه تأثٌر تغٌر معامل الحث الذاتً س                  

 أدوات النشاط

 ,أمٌتر , فولطمٌتر  ,قلب من الحدٌد المطاوع ,مصدر فولطٌة تردده ثابت 
 مفتاح كهربائً. ,ملف مجوف مهمل المقاومة )محث( 

 خطوات النشاط
دائرة كهربائٌة عملٌة )تتألف من الملف واالمٌتر والمذبذب  نربط -1

الكهربائً على التوالً ونربط الفولطمٌتر على التوازي ) بٌن طرفً الملف( 
 .وكما فً الشكل المجاور 

ندخل قلب الحدٌد تدرٌجٌاً فً جوف الملف مع المحافظة ونغلق الدائرة  -2
 على بقاء مقدار الفولطٌة ثابتاً )بمراقبة قراءة الفولطمٌتر(.

نالحظ حصول نقصان فً قراءة األمٌتر , وذلك بسبب ازدٌاد مقدار رادة الحث )ألن إدخال قلب الحدٌد فً  -3
 ذاتً للملف(.جوف الملف ٌزٌد من معامل الحث ال

  
 .    بثبوت تردد التٌار     تتناسب طردٌاً مع معامل الحث الذاتً للملف      أن رادة الحث : نستنتج

ةمالحظ  

1نشاط   

2نشاط   
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 س // ماهً صفات ) خواص ( منحنً القدرة لمحث صرف فً دائرة تٌار متناوب ؟ وضح ذلك مع الرسم البٌانً

 للمنحنً .

الرسم البٌانً لمخطط منحنً القدرة كما فً  ج :

 . المجاور  الشكل

ترددها ضعف تردد  – 2دالة جٌبٌه .   – 1   

 الفولطٌة او التٌار .

 ةٌحتوي اجزاء موجبة واخرى سالبه متساوٌ – 3

  . ةبالمساح

متوسط القدرة فً المحث الصرف لدورة  –   4

ت ٌساوي صفرا كاملة او لعدد صحٌح من الدورا

.  

 

للمحث الصرف فً دائرة تٌار متناوب ؟  ةفً منحنً القدر ةو السالب ةس // كٌف تفسر وجود االجزاء الموجب

 وهل هً متساوٌة ؟

س // فً دائرة تٌار متناوب تحتوي محث صرف تكون القدرة المتوسطة لدورة كاملة أو عدد صحٌح من 

 الدورات الكاملة تساوي صفر ؟ فسر ذلك

ان الجزء الموجب ٌمثل انتقال الطاقة من المصدر الى المحث لتخزن بشكل مجال مغناطٌسً وهو ٌحصل عند  :ج 

تغٌر التٌار من الصفر الى مقداره االعظم . وعند تغٌر التٌار من مقداره االعظم الى الصفر ستعاد هذه الطاقة 

لجزء الموجب ٌساوي الجزء السالب فً دائرة جمٌعها الى المصدر وٌمثله الجزء السالب من المنحنً . لذا فان ا

 المحث الصرف لعدم وجود مقاومة فً الدائرة .

 س // هل ان المحث الصرف ٌستهلك قدرة فً دائرة تٌار متناوب ؟ ولماذا ؟

 س //هل ٌخضع المحث الصرف فً دائرة تٌار متناوب لقانون جول ؟ ولماذا ؟

 اذا ؟س // هل تعد رادة الحث مقاومة اومٌه ؟ ولم

كال . الن قدرته المتوسطة تساوي صفرا حٌث تتحول الطاقة من المصدر الى المحث بشكل مجال مغناطٌسً  ج //

 ثم تعاد كاملة الى المصدر وبهذا تتحول الطاقة من شكل الى اخرى دون ان تستهلك .

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ملف مهمل المقاومة )محث صرف ( معامل حثه الذاتً          
  

 
ربط بٌن قطبً مصدر للفولطٌة المتناوبة فرق الجهد بٌن    

 f= 10Hz - 1        - 2  f=1MHz ار فً الدائرة عندما ٌكون تردد الدائرة :, احسب كل من رادة الحث والتٌ  V 20طرفٌه

 الحل /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القدرة فً دائرة تٌار متناوب تحتوي محث صرف 

2مثال   
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  مالحظات :

   التٌار فً دائرة المتسعة الصرف ٌتقدم على الفولطٌة بزاوٌة فرق طور     – 1
 

 
     

                 اي ان        

              وان  
 

 
 ةللمتسع االنٌٌن والتٌار الفولطٌة ٌمثالن وهما      

ٌمكن تمثٌل دائرة المتسعة فً التٌار المتناوب والرسم البٌانً لتغٌر الفولطٌة والتٌار وزاوٌة فرق الطور  – 2   

 ومخطط متجهات الطور للفولطٌة والتٌار فً المتسعة كما ٌلً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطور متجهات الطور للفولطٌة والتٌار وزاوٌة فرق      التغٌر بالفولطٌة والتٌار وزاوٌة الطور                        ةدائرة المتسع            

     

 (    وتسمى رادة السعه وٌرمز لها ) ةالمتسعة تبدي معاكسة للتغٌر بالفولطٌ – 3 

 برادة السعة ؟ وما هً وحداتها ؟ المقصود س // ما

 .        . وتقاس بوحدة  ةللتغٌر فً فولطٌة الدائر ةالمعاكسة التً تبدٌها المتسع ج :

 اشتق العالقة الرٌاضٌة للتٌار فً دائرة متناوبة تحتوي متسعة ذات سعة صرف ؟//  س

 ج :

 
 

 
 

 الحمل فٌها متسعة ذات سعة صرف دائرة تٌار متناوب
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 ؟     فً يمذاس سادح انسؼخ     َشبط ٌٕضر رأثٍش رغٍش يمذاس رشدد فٕنطٍخ انًظذس  إششذ                

 أدٔاد انُشبط
 يفزبح كٓشثبئٙ.، يزغعخ راد انظفٛذزٍٛ انًزٕاصٚزٍٛ  ،فٕنطًٛزش  ،أيٛزش ،يزثزة كٓشثبئٙ 

 خطٕاد انُشبط
ٔانًزثزة  دائشح كٓشثبئٛخ عًهٛخ )رزأنف يٍ انًزغعخ ٔااليٛزش َشثظ -1 

انكٓشثبئٙ عهٗ انزٕاص٘ َٔشثظ انفٕنطًٛزش عهٗ انزٕاص٘ ) ثٍٛ طفٛذزٙ 

 .انًجبٔس انًزغعخ( ٔكًب فٙ انشكم 

يع رذسٚجٛب َغهك انذائشح َٔجذأ ثضٚبدح رشدد انًزثزة انكٓشثبئٙ  -2

 يمبس انفٕنطٛخ صبثزب .انًذبفظخ عهٗ ثمبء 

 َالدظ اصدٚبد لشاءح االيٛزش .  -3

 fرزُبعت عكغٛبً يع رشدد فٕنطٛخ انًظذس     سادح انغعخ  االسزُزبج:

(   
 

 
    ثضجٕد ععخ انًزغعخ  (

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           

 ؟    فً يمذاس سادح انسؼخ     َشبط ٌٕضر رأثٍش رغٍش سؼخ انًزسؼخ  إششذ                  
 أدٔاد انُشبط

يفزبح  ،يزغعخ راد انظفٛذزٍٛ انًزٕاصٚزٍٛ يزغٛش انغعخ  ،أيٛزش ، فٕنطًٛزش ،يظذس نهفٕنطٛخ انًزُبٔثخ رشددِ صبثذ 

 .كٓشثبئٙ 

 خطٕاد انُشبط

دائشح كٓشثبئٛخ عًهٛخ )رزأنف يٍ انًزغعخ  ٔااليٛزش  ٔيظذس  َشثظ -1

انفٕنطٛخ عهٗ انزٕاص٘ َٔشثظ انفٕنطًٛزش عهٗ انزٕاص٘ ) ثٍٛ طفٛذزٙ 

 . انًجبٔس  انًزغعخ( ٔكًب فٙ انشكم

َضٚذ يمذاس ععخ انًزغعخ رذسٚجٛبً )ٔرنك ثئدخبل نٕح َٔغهك انذائشح  -2

 نًزغعخ(.يٍ يبدح عبصنخ كٓشثبئٛبً ثٍٛ طفٛذزٙ ا

 .لشاءح األيٛزش  اصدٚبدَالدظ  -3

 االسزُزبج

   )رزُبعت عكغٛبً يع يمذاس ععخ انًزغعخ      اٌ سادح انغعخ  :َغزُزج 
 

 
 .f ثضجٕد رشدد فٕنطٛخ انًظذس (

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ربطت متسعة سعتها              
 

 
و   V 2.5بٌن قطبً مصدر للفولطٌة المتناوبة فرق الجهد بٌن طرفٌه   

 5Hz         2 - 5×105 Hz – 1 رة , اذا كان تردد الدائرة :احسب مقدار رادة السعة ومقدار التٌار فً هذه الدائ

 الحل /

3نشاط   

4نشاط   

3مثال   
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جدا وهً  المنخفضةان التٌار ٌنخفض كثٌرا عند الترددات  ائج المثال نالحظ نتمن                                    

 ( . ةفً هذه الحالة كمفتاح مغلق ) ستكون خارج الدائر ةتقترب من الصفر حٌث ٌمكن اعتبار المتسع

 

    ان رادة السعة تتناسب عكسٌا مع التردد بثبوت السعه )                             
 

 
( وعكسٌا  اٌضامع  

   السعه بثبوت التردد ) 
 

 
 -: ( اما منحنٌات التغٌر للعالقتٌن فهً 

 

 

 

 

 

 

 

 تغٌر رادة السعه مع السعه بثبوت التردد                  تغٌر رادة السعه مع التردد بثبوت السعة           

 

 س // ماهً وحدة رادة السعه ؟ اثبت ذلك .

 ذلك والثبات.          وحدة قٌاسها هً     ج :

   
 

    
  

 

        
  

 

(
 

   
)  

       

    
 
  

         

            
  

    

      
        

 س // متى تكون المتسعة خارج الدائرة فً دائرة تٌار متناوب ؟ وضح ذلك .

 ؟ وضح ذلك . ةس // كٌف ستكون رادة السعة عند الترددات العالٌ

    ان رادة السعة تتناسب عكسٌا مع التردد )  ج :
 

 
( فعلٌه ستقل رادة السعة عند الترددات العالٌه وقد تصل  

 . ةخارج الدائر ةالى الصفر عند الترددات العالٌه جدا , عندها ستعمل المتسعه عمل المفتاح المغلق وتعد المتسع

 ان تقطع دائرة تٌار متناوب ؟ وضح ذلك . ةس // متى ٌمكن للمتسع

 ؟ وضح ذلك . ةالواطئ س // كٌف ستكون رادة السعه عند الترددات

    ان رادة السعة تتناسب عكسٌا مع التردد )  ج :
 

 
( وستزداد رادة السعة عند الترددات الواطئه الى الحد  

 الذي تقطع تٌار الدائرة عند الترددات الواطئة جدا وستعمل المتسعة عندها عمل مفتاح مفتوح .

 صرف : القدرة فً دائرة تٌار متناوب تحتوي متسعة ذات سعة

 . ةس // ماهً صفات منحنً القدرة لمتسعة صرف فً دائرة تٌار متناوب ؟ وضح ذلك مع الرسم البٌانً لمنحنً القدر

 ٌكون كما فً الرسم المجاور   ة ان منحنً القدر ج :

 خواص ) صفات ( المنحنً :

 ٌتغٌر كدالة جٌبٌه .        – 1

 تردده ضعف تردد التٌار او الفولطٌة . – 2

 ةٌحتوي اجزاء موجبه واجزاء سالبه متساوٌ – 3

 . ةبالمساح

لة او لعدد صحٌح من القدرة المتوسطة لدورة كام – 4

 ٌساوي صفر . الدورات

 

 

  

 ةمهم ةمالحظ

:

  مالحظة حول المثال
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فً منحنً القدرة فً المتسعة الصرف  ةبالمساح ةس // ماذا ٌعنً وجود اجزاء موجبه واجزاء سالبه متساوٌ

 فً دائرة تٌار متناوب ؟

 المتوسطة لدورة كاملة أو عدد صحٌح من الدورات ٌساوي صفرا ؟ فسر ذلك .س /// القدرة 

 وتعٌد جمٌع شحنتها الى المصدر خالل الربع الثانً ةُتشحن خالل الربع االول من الدور ةٌعنً ان المتسع ج :

 وبعدها ُتشحن مرة ثانٌه ولكن بقطبٌه معاكسه وتتفرغ وهكذا . ةمن الدور

 فً دائرة تٌار متناوب ؟ وضح ذلك . ةالصرف تبدد القدرس // هل ان المتسعة 

 لعدم توافر مقاومة فً الدائرة . ةتبدد القدر كال . الن المتسعة ذات السعة الصرف ال ج :

 فً متسعة صرف ؟ ةس // لماذا تتساوى مساحة الجزء الموجب و مساحة الجزء السالب فً منحنً القدر

سعة ذات السعة صرف بشكل مجال كهربائً ٌمثله الجزء الموجب من المنحنً الى المت ةالن الطاقة المنتقل ج :

. لذا فهما  ةتعود الى المصدر كاملة قً الجزء السالب من المنحنً دون فقدان لعدم توافر مقاومة فً الدائر

 متساوٌتان .

 

 

 

 

 

عند ربط المقاومة :                               

ذات السعة  ةالصرف والمحث صرف والمتسع

صرف على التوالً كما فً الشكل المجاور فان 

محور االسناد ) المرجعً ( لهذه الدائرة هو التٌار 

الثالث اما  ةثابتا لجمٌع اجزاء الدائر ألنه

للفولطٌة فهً تختلف فً  ةالمتجهات الطورٌ

المقاومة عنه فً المتسعة وفً المحث فكل منها 

(   X له زاوٌة فرق طور مع محو التٌار )

  وكما ٌلً : ةالمشترك بالدائر

 المقاومة الصرف – 1

 المتجه الطوري للفولطٌة والتٌار بطور واحد ) باتجاه واحد ( اي ان زاوٌة فرق الطور

ٌُمثالن بالعالقتٌن     )     ( . لذا فان الفولطٌة والتٌار خالل المقاومة 

                  و              

 ذات السعة صرفالمتسعة  – 2

( ٌتخلف ) ٌتأخر ( عن    )    ةلفرق الجهد عبر المتسع ان متجه الطور

      اي ان  90o(بفرق طور ٌساوي    متجه الطور للتٌار  )

    
 

 
)) 

  ةذات السعه صرف ُتعطى بالعالقة التالٌ ةخالل المتسع لذا فان فرق الجهد والتٌار

               
 

 
                      و         

 المحث الصرف– 3

( ٌتقدم على متجه الطور   ان متجه الطور للفولطٌة عبر المحث )

  اي ان )      90o( بزاوٌة فرق طور قٌاسها     للتٌار )
 

 
 ) 

ٌُعطٌان بالعالقة   لذا فان الفولطٌة والتٌار خالل المحث الصرف 

              
 

 
                      و     

 

 

 

 دائرة تٌار متناوب متوالٌة الربط تحتوي

 ( : R – L – Cمقاومة صرف ومحث صرف ومتسعة ذات سعه صرف  ) 

( 1)  ةمالحظة مهم  
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ٌُجمع     وعند تمثٌل المتجهات الطورٌة الثالث فً مخطط 

 ة( على وفق المتجهات الطورٌ  ,    ,   )  

باالعتماد على محور االسناد حٌث ثبوت مقدار التٌار 

المتوالٌة الربط سنحصل على  ةفً جمٌع اجزاء الدائر

 الطوري المجاورالمخطط 

)  مع مراعات            و نحصل على        

 ترتٌبها (

ٌمثل متجه الطور للفولطٌة الكلٌه )     واذا كان        

للفولطٌات الثالث ( والذي   محصلة المتجهات الطورٌة

ٌمكن حسابه بتطبٌق قانون فٌثاغورس على المثلث 

          على لنحصل ةالقائم الزاوٌ

     
      

      
  

      ةالفولطٌة الكلٌ اما زاوٌة فرق الطور بٌن متجه طور

فً هذه الدائره فٌمكن حسابها من    ومتجه الطور للتٌار  

 العالقه

     
  

  
  

     

  
 

 

 ةفً الدائر ةرسم مخطط طوري للممانعكما وٌمكن 

باالعتماد على نفس محور االسناد واتجهات 

الثالث لنحصل على  متجهات الطور للفولطٌات

 )الفرق بٌن الرادتٌن( هو         مخططا للمانعه فٌه   

 ( الترتٌب مراعات مع)          

 فً ةالكلٌ الممانعة حساب ٌمكن حٌث الشكل فً كما

 : ةالعالق خالل من     ةالدائر

          

 

  حٌث ان         
  

 
      وان     

  

 
   وان           

  

 
   وان         

  

 
 (  ةالدائر ممانعة هً)

      

 ةالممانع مخطط خالل من ةالدائر وتٌار ة الكلٌ الفولطٌة بٌن الطور فرق زاوٌة حساب ٌمكن ةالممانع مخطط وفً

 : ٌلً كما
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 ( كما ٌلً : ةٌمكن تحدٌد خواص الدائرة ) كونها حثٌة او سعوٌة او اومٌ                            

      او          عندما تكون     /  اوال

س // ماهً خواص الدائرة المتوالٌة الربط 

 ةوالتً تحتوي على  محثا ومتسع

   اكبر من    عندما تكون     ةومقاوم

 ( ؟   اكبر من    ) او 

 الشكل فً ةوالممانع الفولطٌة مخَطَطً) ج :

  -:خواصها( المجاور

 تكون حثٌه  ةخواص الدائرة المتوالٌ – 1     

زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة  – 2     

  ةتكون موجب  والتٌار  ةالكلٌ

ٌتقدم  ةللفولطٌة الكلٌ متجه الطور – 3    

على متجه الطور لتٌار الدائرة بزاوٌة فرق 

  الطور  

 

 فان       او          عنما تكون     /  ثانٌا

س // ماهً خواص دائرة التٌار المتناوب  

متوالٌة الربط والتً تحتوي على محثا 

    ومتسعة ومقاومه اذا كانت فٌها 

 ( ؟    اكبر من    ) او    اكبر من 

 

 فً كما ةوالممانع الفولطٌة مخططً ):ج 

 : خواصها(الشكل

 خواص سعوٌه  .            ةللدائرة المتوالٌ – 1   

 ةزاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة الكلٌ – 2   

 تكون سالبه    والتٌار 

ٌتأخر على  ةللفولطٌة الكلٌ متجه الطور – 3   

  متجه الطور لتٌار الدائرة بزاوٌة فرق الطور  

 

       او            اذا كانت  ثالثا  / 

ماهً خواص دائرة التٌار المتناوب المتوالٌة الربط والتً تحتوي على متسعه ومحث س // 

فولطٌة  ومقاومه عنما تتساوى فٌها رادة السعه ورادة الحث ) او فولطٌة المحث تساوي

 (  ةالمتسع

 فً الشكل ( خواصها : ة) مخطط الفولطٌة والممانع ج :
( ) وهً الحالة التً سندرسها فً  ةللدائرة خواص مقاومة صرف ) اومٌ – 1  

 الرنٌن الكهربائً (
 تساوي صفرا .       زاوٌة فرق الطور   – 2  
 ةٌنطبق على متجه التٌار للدائر ةمتجه الطور للفولطٌة الكلٌ – 3  
          ةممانعة الدائرة تساوي المقاوم – 4  

 فً دائرة التوالً    وهنا ٌجب ان نتذكر ان الممانعة  
 وان عدم وجود     ةتكون اكبر او تساوي المقاوم

 ٌعنً رفع ذلك الجزء  ثةاي جزء من العناصر الثال     
 من المخططات وٌكمل السؤال بعنصرٌن فقط .     

    ةمالحظة مهم

 مخطط ممانعة   الفولطٌةمخطط 

  الفولطٌةمخطط  مخطط ممانعة 

 مخطط ممانعة 

  الفولطٌةمخطط 
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عند حل المسائل المتعلقة بدوائر التوالً فاننا نستخدم المخطط الطوري للمانعة بشكل                               

 غالب جدا .

 ؟ ةس // ما المقصود بالممانع

 هً المعاكسة المشتركة للرادة والمقاومة . ج :

 س // متى تكون لدائرة تحتوي على محث ومقاومة ومتسعة على التوالً فً دائرة التٌار المتناوب خواص حثٌه ؟

 . ةخالل المتسع ةعندما تكون رادة الحث اكبر من رادة السعه او الفولطٌة خالل المحث اكبر من الفولطٌ ج :

 الً خواص سعوٌه ؟س // متى تكون لدائرة تحتوي على محث ومقاومة ومتسعه على التو

 . ةخالل المتسع ةطٌة خالل المحث اصغر من الفولطٌلعندما تكون رادة الحث اصغر من رادة السعه او الفو ج :

 

 

 

 

          التٌار متساوي فً عناصر الدائرة , أي أن :  * 

  مخطط الفولطٌات

* من مثلث الفولطٌة المجاور ٌمكن إٌجاد الفولطٌة الكلٌة وذلك 

  بتطبٌق مبرهنة فٌثاغورس وكما ٌلً :

     
      

      
  

وٌمكن اٌجاد زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة والتٌار الكلً    *

 بتطبٌق العالقة التالٌة : 

     
  

  
 

 ومن مخطط الفولطٌة ٌمكن حساب عامل القدرة بتطبٌق العالقة :   *

         
  

  
 

 

 مخطط الممانعات

 * من مثلث الممانعة المجاور ٌمكن إٌجاد الممانعة  الكلٌة وذلك 

 بتطبٌق مبرهنة فٌثاغورس وكما ٌلً :

         
  

 : وٌمكن اٌجاد زاوٌة فرق الطور بتطبٌق العالقة التالٌة    *

     
  

 
 

 ٌمكن حساب عامل القدرة بتطبٌق العالقة :  ومن مخطط الممانعة  *

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة مهمة جدا

 دائرة تٌار متناوب متوالٌة الربط تحتوي

 ( :R – Lمقاومة صرف ومحث صرف ) 
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          التٌار متساوي فً عناصر الدائرة , أي أن :  * 

  مخطط الفولطٌات

من مثلث الفولطٌة المجاور ٌمكن إٌجاد الفولطٌة الكلٌة وذلك  *

  بتطبٌق مبرهنة فٌثاغورس وكما ٌلً :

     
      

      
  

وٌمكن اٌجاد زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة والتٌار الكلً بتطبٌق  *  

 العالقة التالٌة : 

     
   

  
 

 ومن مخطط الفولطٌة ٌمكن حساب عامل القدرة بتطبٌق العالقة :   *

         
  

  
 

 

 مخطط الممانعات

 من مثلث الممانعة المجاور ٌمكن إٌجاد الممانعة  الكلٌة وذلك  *

 بتطبٌق مبرهنة فٌثاغورس وكما ٌلً :

         
  

 : وٌمكن اٌجاد زاوٌة فرق الطور بتطبٌق العالقة التالٌة  *  

     
   

 
 

 ٌمكن حساب عامل القدرة بتطبٌق العالقة :  ومن مخطط الممانعة  *

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائرة تٌار متناوب متوالٌة الربط تحتوي

 ( :R – Cصرف )  متسعة ذات سعةمقاومة صرف و



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

1 – IT = IR = IL = IC التٌار الكلً =التٌار المقاومة = التٌار المحث = التٌار المتسعة                   

2 – VT =  𝐕𝐑
𝟐   𝑽𝑳  𝑽𝑪 

( الفولطٌة الكلٌة ) فولطٌة الدائرة                     𝟐  

3 - Z =  𝑹𝟐   𝑿𝑳  𝑿𝑪 
𝟐                 Z = 

𝑽𝑻

𝑰𝑻
الممانعة                        

4 – tan φ = 
𝑿𝑳−𝑿𝑪

𝑹
          tan φ = 

𝑽𝑳−𝑽𝑪

𝑽𝑹
 زاوٌة فرق الطور                 

5 – Pf= cos φ = 
𝑹

𝒁
 عامل القدرة                                                  

6 – VR =IR.R فولطٌة عبر المقاومة                                                   

      VL =XL.IL                                                 فولطٌة عبر المحث 

      VC =XC.IC                                              فولطٌة عبر المتسعة 

  الربط متوالٌة ( R- L-C)  دائرة بربط الخاصة العالقات خالصة

 

 

 

1 – IT = IR = IL التٌار الكلً =التٌار المقاومة = التٌار المحث  

 2 – VT =  𝐕𝐑
𝟐  𝑽𝑳

الفولطٌة الكلٌة                    𝟐  

3 - Z =  𝑹𝟐  𝑿𝑳
𝟐                 Z = 

𝑽𝑻

𝑰𝑻
الممانعة             

 4 – tan φ = 
𝑿𝑳

𝑹
          tan φ = 

𝑽𝑳

𝑽𝑹
زاوٌة فرق الطور     

5 – Pf = cos φ = 
𝑹

𝒁
 عامل القدرة                         

6 – VR =IR.R فولطٌة عبر المقاومة                                 

VL =XL.IL                   المحث               فولطٌة عبر 

 

 

 

1 – IT = IR = IC    التٌار الكلً =التٌار المقاومة = التٌار المتسعة  

  2 – VT =  𝐕𝐑
𝟐  𝑽𝑪

( الفولطٌة الكلٌة ) فولطٌة الدائرة         𝟐  

3 - Z =  𝑹𝟐  𝑿𝑪
𝟐                 Z = 

𝑽𝑻

𝑰𝑻
الممانعة                       

  4 – tan φ = 
−𝑿𝑪

𝑹
          tan φ = 

−𝑽𝑪

𝑽𝑹
  زاوٌة فرق الطور          

 5 – Pf = cos φ = 
𝑹

𝒁
 عامل القدرة                                      

6 – VR =IR.R فولطٌة عبر المقاومة                                  

  VC =XC.IC                                فولطٌة عبر المتسعة 

 

 دائرة متوالٌة الربط تحتوي على

 (  Lومحث صرف  R) مقاومة

 دائرة متوالٌة الربط تحتوي على

 (  cومتسعة ذات سعة صرف  R) مقاومة
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 الذاتًربط ملف معامل حثه                 
√   

 
 mH  100بٌن قطبً مصدر للفولطٌة المتناوبة فرق جهده V   فكانت

 10 ومقدار التٌار المنساب فً الدائرة  600زاوٌة فرق الطور بٌن متجه الطور للفولطٌة الكلٌة ومتجه الطور للتٌار
A تردد الدائرة . – 2مقاومة الملف.                 – 1مقدار :  , ما  

 الحل /

على التوالً مع  ةمربوط ةٌعنً ان مقاومته الداخلٌ ةان وجود الملف فً الدائر : حول المثال ةمالحظة مهم

 من الرسم .  ةوٌمكن استخدامه فً استخراج النسب المثلثٌ ةالمحث . ومن المهم رسم مخطط الطور للدائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4مثال   



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  18 
 

 

 

 

 فً دوائر التٌار المتناوب ؟ ولماذا ؟ ةس // اٌن تستهلك القدر

 . ةوالمحث ال ٌستهلكان القدر ةفقط . الن المتسع ةفً المقاوم ج :

 ؟ وما هً وحداتها ؟ ةس // ما المقصود بالقدرة الحقٌقٌ

 . Wattهً القدرة المستهلكة فً المقاومة الصرف فً دائرة التٌار المتناوب . وتقاس بوحدة    ج :

 بالقدرة الظاهرٌة ؟ وما هً وحداتها ؟ المقصود س // ما

 (   ) Volt. Ampere وهً القدرة الكلٌة المجهزة الى دائرة التٌار المتناوب . وتقاس بوحدة  ج :

 ؟ وما هً وحداته ؟ ةس // ما المقصود بعامل القدر

المستهلكة فً دائرة التٌار المتناوب الى القدرة الظاهرٌة المجهزة للدائرة . وهو  ةالنسبة بٌن القدرة الحقٌقٌ ج :

 مقدار خالً من الوحدات .

                 ة ُتعطى بالعالق (      ة )ٌالقدرة الحقٌقمالحظة مهمه : ان 
     

                          ةبالعالق فُتعطى  (     ) الظاهرٌة القدرة اما                  

               وان                                                                         

 . ةوتٌار الدائر ةوزاوٌة فرق الطور بٌن فولطٌة الدائرة بٌن عامل القدر ةس // اوجد العالق

            حٌث ان                                              ج :

     والن التٌار ثابت فً دائرة التوالً   فان                         

            فان               ةومن المخطط الطوري للفولطٌ   

                لنحصل على                                      

   هو        Pf  ةوحٌث ان عامل القدر  
     

    
             وان          

     لذا سنحصل على        
         

     
 

         اذن                           

 س // عالم ٌعتمد عامل القدرة فً دائرة التٌار المتناوب ؟ وضح ذلك ؟

       Pfبٌن بٌن فولطٌة الدائرة وتٌارها .  الن      على زاوٌة فرق الطور  ج :

 هو عامل القدرة لدائرة تٌار متناوب تحتوي مقاومة صرف ؟ وضح ذلك . // ما س

( لذا فان        ( وان  )      ٌساوي الواحد الصحٌح الن زاوٌة فرق الطور تساوي صفرا )  ج :

          

 الظاهرٌة فً دائرة التٌار المتناوب ؟ وضح ذلك ؟ ةتساوي القدر ةان تكون القدرة الحقٌقٌس // متى ٌمكن 

 ة( . الن عامل القدر ةمقاومة صرف او اومٌ ةمقاومة صرف ) خواص الدائر ةعندما ٌكون الحمل فً الدائر ج :

   ٌساوي واحد وان 
     

    
               فان لذا       

 فً الدائرة ٌساوي الواحد الصحٌح ؟ ةعامل القدرس // ماذا ٌعنً ان 

 س // ماذا ٌعنً ان القدرة الحقٌقٌة فً الدائرة تساوي القدرة الظاهرٌة ؟

 ( . ةهً خواص مقاومة صرف ) اومٌ ةان خواص الدائر ج :

 هو عامل القدرة فً دائرة تحتوي محثا صرفا او متسعة صرف ؟ وضح ذلك ؟  س // ما

               وان         عامل القدرة ٌساوي صفرا . الن  فٌهما    ج :

 س // ما ذا ٌعنً ان عامل القدرة فً دائرة تٌار متناوب ٌساوي صفرا ؟

 ؟ ةٌعنً ان الدائرة تحتوي على محث صرف او متسعه صرف وهً خالٌة من المقاوم ج:

 مهم جدا فً مسائل التٌار المتناوب وان لم ٌكن مطلوبا فً المسألة ( ة) ان رسم مخطط المتجهات الطورٌ  مالحظة:

Pf    ةعامل القدر 
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مربوطة مع بعضها على  التوالً  ( R –L- C)دائرة تٌار متناوب تحتوي مقاومة صرف ومتسعة ومحث صرف      

,   ( XC= 90 Ω , XL=120Ω , R = 40 Ω )وكانت  V 200ومجموعتها مربوطة مع مصدر للفولطٌة المتناوبة

 احسب مقدار :  

    الممانعة الكلٌة .  – 1

 التٌار المنساب فً الدائرة وارسم المخطط الطوري للممانعة . – 2 

  زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة الكلٌة والتٌار . وما خصائص هذه الدائرة ؟   – 3

 عامل القدرة .– 4

 القدرة الحقٌقٌة المستهلكة فً المقاومة .  – 5

 القدرة الظاهرٌة ) القدرة المجهزة للدائرة( . – 6 

 الحل / 

5مثال   
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 ( المتوالٌة الربط ؟  L – R – Cس // اٌن تكمن االهمٌة العملٌة لدوائر التٌار المتناوب  ) 

المتوسطة  ةوالتً تجعل القدر ةمع مصادر ذوات ترددات مختلف ةالطرٌقة التً تتجاوب فٌها مثل هذه الدائر ج :

 الى الدائرة بأكبر مقدار. ةالمنتقل

س // كٌف ٌؤثر مقدار المقاومة فً منحنً التٌار فً 

( متوالٌة الربط عند التردد R – L – Cدائرة )

الرنٌنً ) فً دوائر التنغٌم (؟ وضح ذلك مع الرسم 

 البٌانً .

رفٌعا ) حادا ( ٌكبر مقدار التٌار وٌكون منحنً التٌار  ج :

تجعل  فأنها ةاما المقاومة الكبٌر ةفً المقاومة الصغٌر

منحنً التٌار واسعا  ومقداره صغٌرا .وٌمكن تمثٌل 

  ذلك بالرسم البٌانً المجاور .

          

       

                 

 

   :( متوالٌة الربط اثبت ان   L – R – Cس // عند التردد الرنٌنً لدائرة ) 
 

√  
 

عند التردد الرنٌنً للدائرة فان رادة السعه تساوي رادة الحث , اي ان       ج :

       

    
 

   
                   

   
 

  
 

    وعلٌه فان   
 

√  
 الرنٌن لدائرة الزاوي التردد وهو   

 ( متوالٌة الربط ؟  R – L- Cس // اوجد عالقة حساب التردد الرنٌنً فً دائرة )

   :     ( متوالٌة الربط اثبت ان   R – L – Cس // فً دائرة ) 
 

  √  
 ؟ 

    بعد اشتقاق المعادلة     ج :
 

√  
 ٌلً وكما االشتقاق نكمل السابق السؤال من 

          على نحصل            ان بما
 

√  
 

   لذا فأن    
 

  √  
 . المهتزة ةللدائر(  الطبٌعً) الرنٌنً التردد تمثل  

 ( متوالٌة الربط ؟ وكٌف ٌتم ذلك ؟  L – R – Cس // متى ٌمكن الحصول على اعلى مقدار للتٌار فً دائرة ) 

فً مقداره  ةعند التردد الرنٌنً وذلك بتغٌٌر سعة المتسعة او معامل الحث الذاتً للملف حتى ٌصل تٌار الدائر ج :

 االعظم عند هذا التردد .

 ؟ةللدائر  ( متوالٌة الربط عند التردد الرنٌنً  R – L – Cس //ما هً صفات ) خواص ( دائرة ) 

 خواص مقاومه صرف ) اومٌة (. ج :

( متوالٌة الربط عندما ٌكون ترددها اكبر من التردد الرنٌنً لها ؟   R – L– Cس // ما هً خواص دائرة ) 

 ولماذا ؟

         تكون وكذلك         ستعمل الدائرة بخواص حثٌة . وذلك النه ستكون     ج :

( متوالٌة الربط عندما ٌكون ترددها اصغر من التردد الرنٌنً ؟   L – R – Cس // ما هً خواص دائرة ) 

 ولماذا ؟

          تكون وكذلك         ستكون      ألنهستعمل الدائرة بخواص سعوٌه . وذلك  ج :

 الرنٌن فً دائرة التٌار المتناوب 
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1 – XL = XC                 رادة السعة تساوي رادة الحثٌة  

2 – R = Z                         المقاومة تساوي الممانعة 

3 – VL =VC  فولطٌة عبر المتسعة تساوي فولطٌة عبر المحث     

4 – VT = VR        فولطٌة عبر المقاومة تساوي فولطٌة الكلٌة  

5 – φ = 0                                فرق طور تساوي صفر 

6 – PF = 1                             عامل القدرة تساوي واحد  

7 – Preal = Papp القدرة الحقٌقٌة تساوي القدرة الظاهرٌة               

8-     
 

√  
       تردد الزاوي الرنٌنً    

 

  √  
تردد الرنٌنً                

  

 
 تٌارالدائرة   

9 -  X = 0            رادة المحصلة 

10 - Vx =0            فولطٌة المحصلة 

 

 

 ؟ ةالنوعٌ بعامل المقصود ما//  س

       ان اي)      الزاوي التردد نطاق و     الرنٌنً الزاوي التردد بٌن النسبة هو : ج
  

  
.) 

 ؟        الزاوي التردد بنطاق المقصود ما//  س

 (           )    ةالمتوسط ةللقدر االعظم المقدار صفتمن عند الزاوي التردد بٌن الفرق : ج

 . طردٌة ةالعالق : ج    ؟ ةوالمقاوم الزاوي التردد نطاق بٌن العالقة هً ما//  س

 . عكسٌة عالقة : ج  ؟ المتبادل الحث ومعامل الزاوي التردد نطاق بٌن العالقة هً ما//  س

 

  الزاوي التردد نطاق توضٌح ٌمكن ( : 1)  مالحظة  

 . المجاور الشكل خالل منة المقاوم مع وتغٌره

    (  : 2)  مالحظة
 

 
     

  الزاويردد الت نطاق تغٌر تمثل وهً)  

   .( الذاتً الحث وعامل المقاومة مع

 

 

 

 

 

 

 

  Qf  ةعامل النوعٌ

 ممٌزات دائرة الرنٌن

 طةالمتوس للقدرة االعظم المقدار

 للقدرة االعظم المقدار نصف

 ةالمتوسط
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                                 ؟ الذانً الحث ومعامل والسعه المقاومة معة النوعٌ عامل بٌن العالقة اشتق//  س

    :     ان اثبت//  س
 

 
   

 

 
                                                 .                                

------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ R – L - Cتحتوي متناوب تٌار دائرة فً االعظم مقدارها فً(     )  المتوسطة القدرة تكون متى//  س

 . الرنٌنً التردد عند : ج

 . ذلك وضح ؟ المتوسطة القدرة ومنحنً الزاوي التردد نطاق على المقاومة مقدار تأثٌر ما//  س

 كبٌرة المقدار ؟ أوس// ماذا ٌحصل عندما ٌكون مقاومة دائرة الرنٌن المتوالٌة الربط صغٌرة المقدار 

 وٌزداد حادا المتوسطة ةالقدر منحنً سٌكون لذا ةالصغٌر المقاومة فً صغٌرا الزاوي التردد نطاق ٌكون : ج

 عرٌضا سٌكون المتوسطة القدرة منحنً فان المقدار الكبٌرة المقاومة عند اما.  للدائرة ةالنوعٌ عامل عندها

 .  ةللدائر النوعٌة عامل عندها وٌقل كبٌرا الزاوي التردد اقطن عرض وٌكون

 ؟ ولماذا ؟ الرنٌن دائرة فً حادا ةالمتوسط القدرة منحنً ٌكون متى//  س

 . الزاوي التردد نطاق لصغر وذلك.  المقدار صغٌرة الدائرة مقاومة تكون عندما : ج

 ؟ ولماذا ؟ الرنٌن دائرة فًعرٌضا  ةالمتوسط القدرة منحنً ٌكون متى//  س

 . الزاوي التردد نطاق عرضل وذلك.  المقدار كبٌرة الدائرة مقاومة تكون عندما : ج

 س // عالم ٌتوقف نطاق التردد الزاوي ؟
 ٌتوقف على : ج :

 الدائرة  )ٌتناسب طردٌا مع نطاق التردد الزاوي (مقاومة  – 1 

 معامل الحث الذاتً للملف ) ٌتناسب عكسٌا مع نطاق التردد الزاوي ( – 2

 س // ماذا ٌحصل عندما تهبط القدرة المتوسطة الى نصف مقدارها االعظم فً الدوائر الرنٌنٌة المتوالٌة الربط ؟
وإن الفرق بٌنهما  ٌمثل  ( w2 , w1)نحصل على قٌمتٌن للتردد الزاوي على جانبً التردد الزاوي الرنٌنً وهما ج :

 نطاق التردد الزاوي . 

 الحل /
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ومتسعة ذات   L= 2 Hومحث صرف  R=500Ωدائرة تٌار متناوب متوالٌة الربط تحتوي مقاومة صرف             

ثابتا والدائرة فً حالة الرنٌن , احسب   100Vومذبذبا كهربائٌا مقدار فرق الجهد بٌن طرفٌه  C=0.5 uFسعة صرف

 مقدار :

 التردد الزاوي الرنٌنً   – 1 

 رادة الحث ورادة السعة والرادة المحصلة . – 2 

 التٌار المنساب فً الدائرة   – 3

 الفولطٌة عبر كل من ) المقاومة والمحث والمتسعة والرادة المحصلة ( . – 4

 زاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة الكلٌة والتٌار  , وعامل القدرة . – 5

 الحل /

 

6مثال   
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 الى مربوط منها كل الن VT = VR  = VL = VC متساوٌة تكون ةالدائر عناصر من عنصر لكل الجهد فرق ان *

 . ةللفولطٌ  الطوري المتجه سٌمثل  X  االسناد محور فان لهذا,  مباشرة المصدر

  

 : ٌلً كما ةالدائر فً للتٌارات ةالطورٌ المتجهات ومخطط ةالدائر تمثٌل وٌمكن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تحتوي الربط متوازٌة دائرة

 ( R – L – C ) صرف سعة ذات ومتسعه صرف ومحث صرف مقاومة

 

1 - VT = VR = VL = VC    = فولطٌة المقاومة = فولطٌة المحث = فولطٌة المتسعة     الكلٌة فولطٌة 

2 - IT =  𝐈𝐑
𝟐   𝑰𝑪  𝑰𝑳 

𝟐   التٌار الكلً                              

3 - Z = 
𝑽𝑻

𝑰𝑻
                                    الممانعة                             

4 - tan φ = 
𝑰𝑪−𝑰𝑳

𝑰𝑹
زاوٌة فرق الطور                                        

5 - Pf= cos φ = 
𝒁

𝑹
          Pf= cos φ = 

𝑰𝑹

𝑰𝑻
            عامل القدرة  

6 – IR= 
𝑽𝑹

𝑹
 رٍبس ػجش انًمبٔيخ                                                   

      IL= 
𝑽𝑳

𝑿𝑳
 رٍبس ػجش انًسث                                                    

      IC = 
𝑽𝑪

𝑿𝑪
رٍبس ػجش انًزسؼخ                                                    

  الربط المتوازٌة( R- L-C)  دائرة بربط الخاصة العالقات خالصة

 

 مخطط التٌارات
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 . بالرسم اجابتك وضح ؟   من اكبر    ٌكون عندما الربط المتوازٌة(   R-L-C)   دائرة خواص هً ما//  س

 .         ةسعوٌ خواصها – 1 : ج

 الطور متجه بٌن الطور فرق زاوٌة تكون – 2     

  ةموجب    الكلً التٌار الطور ومتجه للفولطٌة

 متجه على ٌتقدم الكلً للتٌار الطور متجه – 3     

 .   طور فرق بزاوٌة للفولطٌة الطور

  ٌلً كما للتٌار الطور مخطط – 4     

     5 –      

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 . بالرسم اجابتك وضح ؟   من اكبر  ٌكون عندما الربط المتوازٌة(   R-L-C)   دائرة خواص هً ما//  س

  حثٌه خواص  – 1  : ج

 الكلً للتٌار الطور متجه بٌن الطور زاوٌة تكون – 2      

 . سالبه       للفولطٌة الطور ومتجه

 الطور متجه عن ٌتأخر الكلً للتٌار الطور متجه – 3     

 .   الطور فرق بزاوٌة للفولطٌة

 الطورٌة للمتجهات البٌانً المخطط تمثٌل ٌمكن – 4    

 . المجاور بالشكل للتٌار
    5 –      

 

 

 

 
 

الربط تحتوي على ازٌةدائرة متو  

 (  Lومحث صرف  R) مقاومة

 دائرة متوازٌة الربط تحتوي على

 (  Cومتسعة   R) مقاومة

1 – VT = VR = VL                  فولطٌة الكلٌة = فولطٌة المقاومة = فولطٌة المحث

2 – IT =  𝐈𝐑
𝟐  𝑰𝑳

الفولطٌة الكلٌة ) فولطٌة الدائرة (       𝟐  

3 -  Z = 
𝑽𝑻

𝑰𝑻
الممانعة                                                                      

4– tan φ = 
−𝑰𝑳

𝑰𝑹
                             زاوٌة فرق الطور

5 – Pf = cos φ = 
𝒁

𝑹
         Pf= cos φ = 

𝑰𝑹

𝑰𝑻
 عامل القدرة    

6 – IR = 
𝑽𝑹

𝑹
        تٌار المار عبر المقاومة                

       IL = 
𝑽𝑳

𝑹
                             تٌار المار عبر المحث   

1 – VT = VR = VC      المقاومة = فولطٌة المتسعةفولطٌة الكلٌة = فولطٌة    

  2 – IT =  𝐈𝐑
𝟐  𝑰𝑪

الفولطٌة الكلٌة ) فولطٌة الدائرة (        𝟐  

3 -  Z = 
𝑽𝑻

𝑰𝑻
الممانعة                                                                       

4- tan φ = 
𝑰𝑪

𝑰𝑹
                                            زاوٌة فرق الطور

5 – Pf = cos φ = 
𝒁

𝑹
      Pf= cos φ = 

𝑰𝑹

𝑰𝑻
 عامل القدرة      

6 – IR = 
𝑽𝑹

𝑹
        تٌار المار عبر المقاومة                          

       IC = 
𝑽𝑪

𝑹
                                تٌار المار عبر المحث   
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 . بالرسم اجابتك وضح ؟   ة المتسع تٌار مع   المحث تٌار ٌتساوى عندما ةالدائر خواص هً ما//  س

 ( . اومٌة)  صرف مقاومة خواص – 1 : ج

 الطور متجه بٌن بٌن الطور فرق زاوٌة تكون – 2     

 صفرا تساوي     للفولطٌة الطور ومتجه الكلً للتٌار

 . 

 الطور متجه على للفولطٌة الطور متجه ٌنطبق – 3    

 . الكلً للتٌار

  .الشكل فً كما للتٌار الطوري المخطط تمثٌل ٌمكن – 4    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

 للفولطٌة احدهما الطورٌة للمتجهات مخططٌن هناك كان الربط المتوالٌة(   R-L-C)    دائرة فً                               

 . فقط التٌار مخطط هو الطورٌة للمتجهات واحدا مخططا فهناك الربط المتوازٌة(   R-L-C)   دائرة فً اما للمانعة واالخر

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(   Lومحث صرف  Cومتسعة ذات سعة صرف  Rدائرة تٌار متوازٌة الربط تحتوي ) مقاومة صرف                  

مربوطة جمٌعا مع بعضها على التوازي , ربطت المجموعة بٌن قطبً مصدر للفولطٌة المتناوبة فرق الجهد بٌن 
 , احسب مقدار :   Ω 30ورادة السعة  Ω 20ورادة الحث  Ω 80وكان مقدار المقاومة  V 240طرفٌه

     التٌار المنساب فً كل فرع من فروع الدائرة .  – 1
 التٌار الرئٌسً المنساب فً الدائرة مع رسم المخطط االتجاهً الطوري للتٌارات . – 2

   الممانعة الكلٌة فً الدائرة -3 
الطوري لفرق الجهد و وماهً خصائص هذه زاوٌة فرق الطور بٌن المخطط الطوري للتٌار الكلً والمخطط  -4

  الدائرة ؟
 كل من القدرة الحقٌقٌة ) المستهلكة فً الدائرة ( والقدرة الظاهرٌة ) المجهزة للدائرة (.            – 6  عامل القدرة – 5 

 الحل / 

   مهمة مالحظة

                  

7مثال   
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 ملخص قوانٌن الفصل الثالث
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 اخزش االخبثخ انظسٍسخ نكم يٍ انؼجبساد االرٍخ: 1//ط

ٌكٌٕ فٍٓب يمذاس انمذسح     دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕانٍخ انشثظ , انسًم فٍٓب ٌزأنف يٍ يمبٔيخ طشف  1-

 انًزٕسطخ نذٔسح كبيهخ أ نؼذد يٍ انذٔساد:

 ٚغبٔ٘ طفشا ، ٔيزٕعظ انزٛبس ٚغبٔ٘ طفشا.   

 ٚغبٔ٘ طفشا ، ٔيزٕعظ انزٛبس ٚغبٔ٘ َظف انًمذاس االعظى نهزٛبس.   

 َظف انًمذاس االػظى نهمذسح , ٔيزٕسظ انزٍبس ٌسبٔي طفشا.   

 َظف انًمذاس االعظى نهمذسح ، ٔيزٕعظ انزٛبس ٚغبٔ٘ َظف انًمذاس االعظى نهزٛبس.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ال       دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕاصٌخ انشثظ رسزٕي يسث طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف ٔيمبٔيخ طشف  2-

 ًٌكٍ اٌ ٌكٌٕ فٍٓب:

 .     انزٛبس خالل انًزغعخ يزمذيبً عهٗ انزٛبس خالل انًذش ثفشق طٕس    

  )انزٛبس خالل انًزغعخ يزمذيبً عهٗ انزٛبس خالل انًمبٔيخ ثفشق طٕس    
 

 
). 

 .     انزٍبس خالل انًمبٔيخ ٔانزٍبس خالل انًزسؼخ ٌكَٕبٌ ثبنطٕس َفسّ    

  )انزٛبس خالل انًذش ٚزأخش عٍ انزٛبس خالل انًمبٔيخ ثفشق طٕس    
 

 
). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

دائشح رٍبس يزُبٔة , رسزٕي يزثزة كٓشثبئً فشق خٓذِ ثبثذ انًمذاس , سثطذ ثٍٍ طشفٍّ يزسؼخ راد سؼخ -3

 انًزثزة:طشف سؼزٓب ثبثزخ انًمذاس , ػُذ اصدٌبد رشدد انفٕنطٍخ 

 ٌضداد يمذاس انزٍبس فً انذائشح.   

 ٚمم يمذاس انزٛبس فٙ انذائشح.   

 ُٚمطع انزٛبس فٙ انذائشح.   

 ا٘ يٍ انعجبساد انغبثمخ ، ٚعزًذ رنك عهٗ يمذاس ععخ انًزغعخ.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

, فبٌ       دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يسثب طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف ٔيمبٔيخ طشف  4-

 خًٍغ انمذسح فً ْزِ انذائشح:

 رزجذد خالل انًمبٔيخ.   

 رزجذد خالل انًزغعخ.   

 رزجذد خالل انًذش.   

 رزجذد خالل انعُبطش انضالس فٙ انذائشح.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

,         دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يسثب طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ ٔيمبٔيخ طشف  -5

 ٔيزثزة كٓشثبئً , ػُذيب ٌكٌٕ رشدد انًزثزة اطغش يٍ انزشدد انشًٍَُ نٓزِ انذائشح , فبَٓب رًزهك:

      خٕاص دضٛخ ، ثغجت كٌٕ:    

       خٕاص ععٕٚخ ، ثغجت كٌٕ:    

      خٕاص أيٛخ خبنظخ ، ثغجت كٌٕ:    

      خٕاص سؼٌٕخ , ثسجت كٌٕ:    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕاصٌخ انشثظ رسزٕي يسثب طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف ٔيمبٔيخ طشف  - 6

 يم انمذسح فٍٓب :بػُذيب ركٌٕ انًًبَؼخ انكهٍخ نهذائشح ثأطغش يمذاس ٔرٍبس ْزِ انذائشح ثأكجش يمذاس , فئٌ ػ

 ٌسبٔي ٔازذ طسٍر– 4   ٚغبٔ٘ طفش – 3   ألم يٍ انٕادذ انظذٛخ – 2    أكجش يٍ انٕادذ انظذٛخ– 1

 اسئهـــخ انفظـــم انثبنــــث
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        دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕاصٌخ انشثظ رسزٕي يسثب طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف ٔيمبٔيخ طشف   -7

 ركٌٕ نٓزِ انذائشح خٕاص زثٍخ ارا كبَذ:

 .  أكجش يٍ سادح انغعخ    سادح انذش    

 .  أكجش يٍ سادح انسث    سادح انسؼخ    

 .  رغبٔ٘ سادح انغعخ    سادح انذش    

 اطغش يٍ انًمبٔيخ    سادح انغعخ     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اثجذ اٌ كم يٍ سادح انسث ٔسادح انسؼخ رمبط ثبألٔو. 2//ط

 اندٕاة :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

يشثٕطخ ػهى         دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد طشف  3//ط

انزٕانً يغ ثؼضٓب ٔسثطذ يدًٕػزٓب يغ يظذسا نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ , يب انؼاللخ ثٍٍ يزدّ انطٕس نهفٕنطٍخ انكهٍخ 

 ٔيزدّ انطٕس نهزٍبس فً انسبالد االرٍخ:

 .       سادح انذش رغبٔ٘ سادح انغعخ    

 .       سادح انذش أكجش يٍ سادح انغعخ    

 .       سادح انذش اطغش يٍ سادح انغعخ    

  اندٕاة:

  .       سادح انسث رسبٔي سادح انسؼخ ػُذيب    

 .ٌنطبق على متجه التٌار  ةمتجه الطور للفولطٌة الكلٌ – 1
 تساوي صفرا .       زاوٌة فرق الطور   – 2  
  .( ةللدائرة خواص مقاومة صرف ) اومٌ– 3  
 

 

 .       سادح انسث أكجش يٍ سادح انسؼخ ػُذيب    

ٌتقدم على متجه الطور لتٌار الدائرة  ةللفولطٌة الكلٌ متجه الطور  - 1

   بزاوٌة فرق الطور  

  ةتكون موجب  والتٌار  ةزاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة الكلٌ – 2     

 ة.خواص حثٌللدائرة  – 3    

 

 مخطط ممانعة  

 مخطط ممانعة 
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        سادح انسث اطغش يٍ سادح انسؼخ (   

على متجه الطور لتٌار الدائرة بزاوٌة  أخرٌت ةللفولطٌة الكلٌ متجه الطور  - 1

   فرق الطور  

  سالبة .تكون   والتٌار  ةزاوٌة فرق الطور بٌن الفولطٌة الكلٌ – 2

 سعوٌة.خواص للدائرة  – 3

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

يشثٕطخ ػهى       // دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف 4ط

 انزٕانً يغ ثؼضٓب, ٔسثطذ يدًٕػزٓب يغ يظذس نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ.

 ؟ٔسادح نسث ٔسادح انسؼخ, ارا رضبػفذ انزشدد انضأي نهًظذس  ٔضر كٍف ٌزغٍش يمذاس كم يٍ انًمبٔيخ

 اندٕاة :

 .   ال ٚزغٛش يع رغٛش انزشدد انضأ٘     يمذاس انًمبٔيخ  -

 -الٌ : .     ٚزضبعف ثًضبعفخ انزشدد انضأ٘، ا٘ انٗ    يمذاس سادح انذش -

 

      

     ثضجٕد                 
   

   
 

  

  
   

   

   
 

  

   
   

   

   
 

 

 
 

               

     -الٌ:    ا٘ انٗ  مم انٗ َظف يب كبَذ عهّٛ ثًضبعفخ انزشدد انضأ٘ٚ     يمذاس سادح انغعخ  -

   
 

  
 

 

    
 

 
    ثضجٕد          

   

   
 

  

  
   

   

   
 

   

  
  

 

 
 

 

      
 

 
     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 //ػالو ٌؼزًذ يمذاس كم يًب ٌأرً:5ط

 ؟     انًًـبَؼخ انكهٍخ  نذائشح رٍبس يزُــبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف  -1

 (1) اندٕاة

 .   يعبيم انذش انزارٙ نهًذش                 انذائشح يمبٔيخ    

 .   انفٕنطٛخ  يظذس  رشدد                   ععخ انًزغعخ    

  √   (     
 

    
)
  

 دغت انعاللخ             

 ؟.     ػـبيم انمذسح فً دائشح رٍبس يزُـبٔة يزٕانٍخ انشثـظ رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيـسث طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف  -2

  (2)اندٕاة 

          دغت انعاللخ :      . Zٔ يًبَعخ انذائشح  Rيمبٔيخ انذائشح  
 

 
 

   الٌ  َغجخ انمذسح انذمٛمٛخ انٗ انمذسح انظبْشٚخ  عهٗ  أ ٚعزًذ
     

    
 

        الٌ :         ثٍٛ    سعهٗ لٛبط صأٚخ فشق انطٕ أ ٚعزًذ

 مخطط ممانعة 
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 ؟     ػبيم انُٕػٍخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف  -3

 (3) اندٕاة

 .    َٔطبق انزشدد انضأ٘      ٚعزًذ عهٗ انُغجخ ثٍٛ يمذاس٘ انزشدد انضأ٘ 

   
  

  
 

           دغت انعاللخ ععخ انًزغعخ (c)يعبيم انذش انزارٙ   (b)يمبٔيخ انذائشح  (a) عهٗ  أ ٌؼزًذ
 

 
  

 

 
 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

// يب انزي رًثهّ كم يٍ االخضاء انًٕخجخ ٔاالخضاء انسبنجخ فً يُسًُ انمذسح االٍَخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة 6ط

 رسزٕي فمظ:

 يزسؼخ راد سؼخ طشف. 2-         يسث طشف. 1-

  اندٕاة: 

األجضاء انًٕججخ يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًخزضَخ فٙ انًجبل انًغُبطٛغٙ نهًذش عُذيب رُمم  يسث طشف :

انمذسح يٍ انًظذس انٗ انًذش ، ٔاالجضاء انغبنجخ يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًعبدح نهًظذس عُذيب رعبد جًٛع 

 ْزِ انمذسح انٗ انًظذس .

جخ يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًخزضَخ فٙ انًجبل انكٓشثبئٙ ثٍٛ األجضاء انًٕج يزسؼخ راد سؼخ طشف :

طفٛذزٙ انًزغعخ عُذيب رُمم انمذسح يٍ انًظذس انٗ انًزغعخ  ، ٔاالجضاء انغبنجخ يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح 

 انًعبدح نهًظذس عُذيب رعبد جًٛع ْزِ انمذسح انٗ انًظذس .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ـ

 // أخت ػٍ االسئهخ اَرٍخ:7ط

 نًبرا ٌفضم اسزؼًبل يسث طشف فً انزسكى ثزٍبس انزفشٌغ فً يظجبذ انفهٕسسُذ ٔال رسزؼًم  يمبٔيخ طشف؟    

ثًُٛب انًمبٔيخ رغزٓهك  (             )الٌ انًذش عُذيب ٚكٌٕ طشف ال ٚغزٓهك )ال ٚجذد( لذسح  اندٕاة:

 .                 )رجذد( لذسح 

يب ًْ يًٍضاد دائشح سٍٍَ انزٕانً انكٓشثبئٍخ انزً رسزٕي ) يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد  سؼخ    

 طشف ( ٔيزثزة كٓشثبئً؟

 :  اندٕاة 

1 – XL = XC                 رادة السعة تساوي رادة الحثٌة  

2 – R = Z                         المقاومة تساوي الممانعة 

3 – VL =VC  فولطٌة عبر المتسعة تساوي فولطٌة عبر المحث     

4 – VT = VR        فولطٌة عبر المقاومة تساوي فولطٌة الكلٌة  

5 – φ = 0  طور تساوي صفر                               الفرق  

6 – PF = 1                             عامل القدرة تساوي واحد  

7 – Preal = Papp حقٌقٌة تساوي القدرة الظاهرٌة          القدرة ال     

8-     
 

√  
       تردد الزاوي الرنٌنً    

 

  √  
تردد الرنٌنً                

  

 
 تٌارالدائرة   

9 -  X = 0            رادة المحصلة 

10 - Vx =0            فولطٌة المحصلة 
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 )يغ ركش انسجت(, ارا كبٌ انسًم فٍٓب ٌزأنف يٍ:يب يمذاس ػبيم انمذسح فً دائشح رٍبس يزُبٔة     

 يهف ٔيزسؼخ ٔانذائشح يزٕانٍخ انشثظ نٍسذ فً زبنخ سٍٍَ 4-     يزسؼخ راد سؼخ طشف. - 3يسث طشف.   -2  يمبٔيخ طشف.  -1

 عُذيب ٚكٌٕ انذًم :  اندٕاة:

     cos φ = cos 0 = 1يمبٔيخ طشف : – 1

 ( φ= 0 يزجّ انطٕس نهفٕنطٛخ ٔيزجّ انطٕس نهزٛبس ٚكَٕبٌ ثطٕس ٔادذ ، أ٘ اٌ :  ) انسجت :

     cos φ = cos 90 = 0 يسث طشف : – 2

 ( φ= 90 )  ثضأٚخ فشق انطٕس يزجّ انطٕس نهفٕنطٛخ ٚغجك يزجّ انطٕس نهزٛبس  انسجت :

     cos φ = cos 90 = 0 يزسؼخ راد سؼخ طشف : – 3

 ( φ= 90 يزجّ انطٕس نهزٛبس ٚغجك يزجّ انطٕس نهفٕنطٛخ  ثضأٚخ فشق انطٕس   ) انسجت :

 ركٌٕ   φ الٌ صأٚخ فشق انطٕس         يهف ٔيزسؼخ ٔانذائشح يزٕانٍخ انشثظ نٍسذ فً زبنخ سٍٍَ : – 4

       

 ْٔٙ انًعبكغخ انًشزشكخ نهًمبٔيخ ٔانشادح .  Zرٕجذ يًبَعخ كهٛخ ثبنذائشح انسجت :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 // يب انًمظٕد ثكم يٍ:8ط

 اندٕاة:

 .Pfٔٚشيض نّ      انٗ انمذسح انظبْشٚخ      ْٕ َغجخ انمذسح انذمٛمٛخ  ػبيم انمذسح:   

 .Qfٔٚشيض نّ     انٗ َطبق انزشدد انضأ٘    ْٕ َغجخ انزشدد انضأ٘ انشَُٛٙ  ػبيم انُٕػٍخ:   

ْٕ يمذاس انزٛبس فٙ دائشح انزٛبس انًزُبٔة انًغبٔ٘ نهزٛبس انًغزًش انز٘ نٕ  انًمذاس انًؤثش نهزٍبس انًزُبٔة:   

َفغٓب  يعُٛخ فأَّ ٕٚنذ انزأصٛش انذشاس٘ َفغّ انز٘ ٕٚنذِ انزٛبس انًزُبٔة انًُغبة خالل انًمبٔيخ  اَغبة خالل يمبٔيخ

 .     ٔٚشيض نّ  ٔنهفزشح انضيُٛخ َفغٓب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ػهى انزٕانً       // دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف 9ط

يغ ثؼضٓب سثطذ انًدًٕػخ يغ يظذس نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ ٔكبَذ انذائشح فً زبنخ سٍٍَ, ٔضر يب خظبئض ْزِ 

 ٌ رشدد انضأي:انذائشح؟ ٔيب ػاللخ انطٕس ثٍٍ يزدّ انطٕس نهفٕنطٍخ ٔيزدّ انطٕس نهزٍبس ارا كب

 اكجش يٍ انزشدد انضأي انشًٍَُ.    

 اطغش يٍ رشدد انضأي انشًٍَُ.   

 ٌسبٔي انزشدد انضأي انشًٍَُ.   

 اندٕاة:

يزجّ انطٕس . االٔلانشثع يٕججخ ٔرمع فٙ   صأٚخ فشق انطٕس ٔ .ركٌٕ نهذائشح خظبئض دضٛخ       عُذيب    

 .        ْٔزا ٚجعم   يزجّ انطٕس نهزٛبس ثضأٚخ فشق طٕنهفٕنطٛخ انكهٛخ  ٚزمذو عهٗ 

يزجّ . ٔرمع فٙ انشثع  االٔلعبنجخ    صأٚخ فشق انطٕس  ٔ .ركٌٕ نهذائشح خظبئض ععٕٚخ       عُذيب    

 .        ْٔزا ٚجعم  انطٕس نهفٕنطٛخ انكهٛخ  ٚزأخش عهٗ يزجّ انطٕس نهزٛبس ثضأٚخ فشق طٕس

ٔعُذْب ٚكٌٕ       ٔصأٚخ فشق انطٕس   .ركٌٕ نهذائشح خظبئض يمبٔيخ أيٛخ طشف       عُذيب    

 ، ٔرغًٗ يضم ْزِ انذائشح ثبنذائشح انشَُٛٛخ.          يزجّ انطٕس نهفٕنطٛخ   يُطجمب عهٗ يزجّ انطٕس ْٔزا ٚجعم
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ٔيظذسا نهزٍبس انًزُبٔة. ػُذ اي يٍ انزشدداد // سثظ يظجبذ كٓشثبئً ػهى انزٕانً يغ يزسؼخ راد سؼخ طشف 10ط

انضأٌخ انؼبنٍخ أو انٕاطئخ ٌكٌٕ انًظجبذ أكثش رْٕدب؟ ٔػُذ اي يُٓب ٌكٌٕ انًظجبذ الم رْٕدب )ثثجٕد يمذاس فٕنطٍخ 

 انًظذس (؟ ٔضر رنك.

 ا ٚكٌٕ انًظجبح اكضش رْٕجب.فٛضداد انزٛبس فٙ انذائشح نز     سادح انغعخ  عُذ انزشدداد انضأٚخ انعبنٛخ رمم اندٕاة:

 فٛمم انزٛبس فٙ انذائشح نزا ٚكٌٕ انًظجبح الم رْٕجب.     سادح انغعخ عُذ انزشدداد انضأٚخ انٕاطئخ رضداد  

   
 

  
      

 

 
      ثضجٕد       

  

  
      

 

  
 

 

 ثضجٕد                     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

// سثظ يظجبذ كٓشثبئً ػهى انزٕانً يغ انزٕانً يغ يسث  طشف ٔيظذسا نهزٍبس انًزُبٔة. ػُذ اي يٍ  11ط 

رْٕدب؟ ٔػُذ اي يُٓب ٌكٌٕ انًظجبذ الم رْٕدب )ثثجٕد يمذاس  انزشدداد انضأٌخ انؼبنٍخ أو انٕاطئخ ٌكٌٕ انًظجبذ أكثش

 فٕنطٍخ انًظذس (؟ ٔضر رنك.

 فٛضداد انزٛبس فٙ انذائشح. نزا ٚكٌٕ انًظجبح الم رْٕجب.      سادح انذش عُذ انزشدداد انضأٚخ انٕاطئخ رمم اندٕاة:

   نزا ٚكٌٕ انًظجبح اكضش رْٕجب. .ٛبس فٙ انذائشحفٛمم انز      سادح انذش عُذ انزشدداد انضأٚخ انعبنٛخ رضداد 

     ثضجٕد                    
  

  
          

 

  
 ثضجٕد         

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 

, فشق اندٓذ ثٍٍ انًظذس       // يظذس نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ, سثظ ثٍٍ طشفٍّ يمبٔيخ طشف يمذاسْب 1ط

                   ٌؼطى ثبنؼاللخ انزبنٍخ:  

 ازست انًمذاس انًؤثش نهفٕنطٍخ ٔانًمذاس انًؤثش نهزٍبس. - 2  اكزت انؼاللخ انزً ٌؼطى ثٓب انزٍبس فً ْزِ انذائشح. -1

 ازست رشدد انذائشح ٔانزشدد انضأي نهذائشح. -3

 انســــم:

               

 ثبنًمبسَخ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

         

   
  

 
 

   

   
النيا                                     التيار 

         √                      

     
    

 
 

     

   
        

              

          بالمقارنة             
   

 
 التردد الزاوي 

 رشدد انذائشح                             

 مسائل الفصل الثالث
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,       انى       ارا رغٍش رشددِ يٍ       يزثزة كٓشثبئً يمذاس فشق اندٓذ ثٍٍ طشفٍّ ثبثذ  2//ط

 ازست يمذاس كم يٍ يًبَؼخ انذائشح ٔرٍبس انذائشح ػُذيب ٌشثظ ثٍٍ طشفً انًزثزة:

 ؟       يمبٔيخ طشف فمظ  أالً:

   يزسؼخ راد سؼخ طشف فمظ  ثبٍَبً:
 

 
 ؟   

   يسث طشف فمظ يؼبيم زثّ انزارً  ثبنثبً:
  

 
 ؟   

 أالً:   انســـــم:

                             
  

 
 

   

  
       

 Z = Rعُذ سثظ يزثزة كٓشثبئٙ يع انًمبٔيخ فبٌ :  يالدظخ :

 :ثبٍَب           

         
 

    
 

 

      
 

 
    − 

          

  
  

 
 

   

       
     −   

       
 

    
 

 

          
 

 
    − 

        

  
  

 
 

   

   
      

 CZ = X عُذ سثظ يزثزة كٓشثبئٙ يع انزغعخ فبٌ :  يالدظخ :

 ثبنثبً :        

                   
  

 
   −       

   
  

 
 

   

   
     

                        
  

 
   −         

  
  

 
 

   

   
      −   

 LZ = X عُذ سثظ يزثزة كٓشثبئٙ يع انًذش فبٌ :  : يالدظخ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, فبرا فظم انًهف ػٍ انجطبسٌخ     ٔكبٌ رٍبس انذائشح       // سثظ يهف ثٍٍ لطجً ثطبٌخ فشق اندٓذ ثًٍُٓب 3ط

 ثزشدد       ٔسثظ ثٍٍ لطجً يظذس نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ انًمذاس انًؤثش نفشق اندٓذ ثٍٍ لطجٍخ 
   

  
كبٌ رٍبس     

 , ازست يمذاس:    ْزِ انذائشح 

 يؼبيم انسث انزارً نهًهف. -1

 انطٕس نهزٍبس يغ سسى يخطظ طٕسي نهًًبَؼخ.صأٌخ فشق انطٕس ثٍٍ يزدّ انطٕس نهفٕنطٍخ ٔيزدّ  -2

 ػبيم انمذسح. -3

 كم يٍ انمذسح انسمٍمٍخ ٔانمذسح انظبْشٌخ. -4

 انســـــــم:

  (انجطبسٚخ) عُذ سثظ انًهف انٗ انًظذس انًغزًش

  
 

 
 

  

 
    

   عند ربط الملف الى مصدر متناوب

  
  

  
 

  

 
    

        
 

               
⇒                    

  

        
   

          
⇒         

      

 

       
                      
⇒            

  

 
 

   

  
       

 

   
              

          
  

 
 

 

 

              
⇒              

                        

             
             

       
                

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٔيزسؼخ راد سؼخ         سثطذ ػهى انزٕانً يغ يهف يًٓم انًمبٔيخ يؼبيم زثّ انزارً       يمبٔيخ طشف يمذاسْب // 4ط

 طشف, سثطذ انًدًٕػخ ثٍٍ لطجً يظذس نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ رشددِ
   

 
 , ازست يمذاس:      ٔفشق اندٓذ ثٍٍ طشفٍّ    

انكهٍخ ػبيم انمذسح فً انذائشح ٔصأٌخ فشق انطٕس ثٍٍ انفٕنطٍخ  -2    .      سؼخ انًزسؼخ انزً ردؼم انًًبَؼخ انكهٍخ فً انذائشح  -1

 كم يٍ انمذسح انسمٍمٍخ ) انًسزٓهكخ( ٔانمذاسح انظبْشٌخ )انًدٓضح نهذائشح(. 5-رٍبس انذائشح  -4  اسسى انًخطظ انطٕس نهًًبَؼخ. 3-  ٔانزٍبس.

 انســــــم:

                                                                            . َُٛٙٔانزشدد ٚغبٔ٘ انزشدد انش انذائشح فٙ دبنخ سٍَٛ ارٌ              :انًًبَعخ رغبٔ٘ انًمبٔيخ  ثًب اٌ 1-

   
 

  √  
    

   

 
 

 

   √     
        

 

        
             −    

نمذسحا            عبيم 
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-3 

 

 

 

 

 

 

      
  
 

 
   

   
    

           
                    

       
                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٔيسث        // دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕاصٌخ انشثظ رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف يمذاسْب 5ط

 ثزشدد        طشف ٔيظذس نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ فشق اندٓذ ثٍٍ طشفٍّ 
   

 
, كبَذ انمذسح انسمٍمٍخ فً    

 ٔنهذائشح خظبئض زثٍخ, ازست:      ٔػبيم انمذسح فٍٓب      انذائشح 

 انزٍبس انكهً. -2     انزٍبس فً فشع انًمبٔيخ ٔانزٍبس فً فشع انًزسؼخ. -1

 صأٌخ فشق انطٕس ثٍٍ انزٍبس انكهً ٔانفٕنطٍخ يغ سسى يخطظ انًزدٓبد انطٕسٌخ نهزٍبساد. 3-

 يؼبيم انسث انزارً نهًسث. 4-

 انســــم:

                     ثًب اٌ انذائشح يزٕاصٚخ انشثظ، فبٌ:        

           

                      
⇒                      

  

   
      

   
 

    
 

 

     
   

          − 
             

   
  

  
 

   

   
      

           
  
  

                
⇒        

   

  
                 

     
     

          
                
⇒                                         

  

        
        

          
⇒      

           
       َأخز انغبنت الٌ انخظبئض دضٛخ                     ⇒

      
   −   

  
 

−   

   
 

− 

 

                     
⇒             
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⇒                 

             
⇒         

 

   
  

  
 

   

 
       

       
           
⇒          

   

 
     

   

   
             

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

سثظ ثٍٍ لطجٍخ        ٔفشق اندٓذ ثٍٍ لطجٍخ            // يظذس نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ رشددِ انضأي 6ط

 , يب يمذاس:       ٔيمبٔيزّ           ٔيهف يؼبيم انزارً        ػهى انزٕانً يزسؼخ سؼزٓب 

 فشق اندٓذ ػجش كم يٍ انًمبٔيخ ٔانًسث ٔانًزسؼخ. -2         انًًبَؼخ انكهٍخ ٔرٍبس انذائشح. 1-

 انكهٍخ ٔيزدّ انطٕس نهزٍبس, ٔيبًْ خظبئض ْزِ انذائشح. صأٌخ فشق انطٕس ثٍٍ يزدّ انطٕس نهفٕنطٍخ -3

 ػبيم انمذسح 4-

 انســـــم:

                        

   
 

  
 

 

         − 
      

             
                    

 √            √     
              
⇒           

  
  

 
 

   

   
    

                        

                   

                    

        
       

 
 

      

   
 

    

   

                
⇒           

       الٌ    خظبئض ععٕٚخنهذائشح 
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ٔيزسؼخ  يزغٍشح انسؼخ, ػُذيب كبٌ        // دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕاصٌخ انشثظ انسًم فٍٓب يهف يمبٔيزّ 7ط

, كبَذ انمذسح           ثزشدد صأي        ٔيظذس نهفٕنطٍخ انًزُبٔثخ يمذاسْب         يمذاس سؼزٓب 

 فً ْزِ انذائشح رسبٔي انمذاسح انظبْشٌخ  ) انًدٓضح(. ازست يمذاس: انسمٍمٍخ )انًسزٓهكخ (

 كم يٍ سادح انسث ٔسادح انسؼخ . -2      نهًهف ٔرٍبس انذائشح. يؼبيم انسث انزارً -1

 صأٌخ فشق انطٕس ثٍٍ يزدّ انطٕس انفٕنطٍخ انكهٍخ ٔيزدّ انطٕس نهزٍبس ٔيب يمذاس ػبيم انمذسح   3-

 ػبيم انُٕػٍخ نهذائشح. 4-

)سؼخ انًزسؼخ انزً ردؼم يزدّ انطٕس نهفٕنطٍخ انكهٍخ ٌزأخش ػٍ يزدّ انطٕس نهزٍبس ثضأٌخ فشق طٕس   5-
 

 
) 

رٕانٙ ٔانزشدد ٚغبٔ٘ انزشدد  انذائشح فٙ دبنخ سٍَٛ ارٌثًب اٌ انمذسح انذمٛمٛخ رغبٔ٘ انمذسح انظبْشٚخ،   انســــم:

 انشَُٛٙ .

       
 

√  
     

 

√       − 
 
 ثزشثٛع 
⇒      

 

       − 
  

          

       سٍَٛ رٕانٙ          
  

 
 

   

   
                

                            

     
 

   
 

 

         − 
        

        
     

 
 

 

   
       

                  

      
 

 
 √

 

 
   

 

   
 √

   

     − 
 

 

   
 

     

 
   

        
     

 
         

       

   
 

                
⇒       

       

   
               

                  
⇒              

   
 

   

                     
⇒           

 

     
     

 

        
 

    − 

  
  

          −    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  40 
 

 

 

 

   ٔلاالدٔس  2013

 ٌٕضر رأثٍش رغٍش يمذاس رشدد انفٕنطٍخ فً يمذاس سادح انسؼخ نًزسؼخ ؟ اششذ َشبطب -1

 . 10ساجع انًهضيخ طفذخ   اندٕاة:

 ثبًَاندٔس  2013

 
يب انزي رًثهّ كم يٍ االخضاء انًٕخجخ ٔاالخضاء انسبنجخ فً يُسًُ انمذسح االٍَخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي  -1  

 فمظ: يزسؼخ راد سؼخ طشف.

 اندٕاة:

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًخزضَخ فٙ انًجبل انكٓشثبئٙ ثٍٛ طفٛذزٙ  األخضاء انًٕخجخ يزسؼخ راد سؼخ طشف :

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًعبدح نهًظذس  , ٔاالخضاء انسبنجخانًزغعخ عُذيب رُمم انمذسح يٍ انًظذس انٗ انًزغعخ  

 عُذيب رعبد جًٛع ْزِ انمذسح انٗ انًظذس .

ػبيم انُٕػٍخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد ػالو ٌؼزًذ  - -2

 ؟     سؼخ طشف 

       -، الٌ:    َٔطبق انزشدد انضأ٘      ٚعزًذ عهٗ انُغجخ ثٍٛ يمذاس٘ انزشدد انضأ٘  اندٕاة:
  

  
 

                            Cععخ انًزغعخ  -L 3يعبيم انذش انزارٙ  -R 2يمبٔيخ انذائشح  -1أ ٚعزًذ عهٗ 
 

 
 

 

 
 . 

 

 ثبنثاندٔس  2013
 

 نًبرا ٌفضم اسزؼًبل يسث طشف فً انزسكى ثزٍبس انزفشٌغ فً يظجبذ انفهٕسسُذ ٔال رسزؼًم  يمبٔيخ طشف؟ -1 

                الٌ انًذش عُذيب ٚكٌٕ طشف ال ٚغزٓهك )ال ٚجذد( لذسح  اندٕاة:

 .                 ثًُٛب انًمبٔيخ رغزٓهك )رجذد( لذسح 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٔلاالدٔس  2014

 ْم ًٌكٍ اٌ رسزؼًم اخٓضح يمٍبط انزٍبس انًسزًش فً دٔائش انزٍبس انًزُبٔة؟ ٔضر رنك   -1 

نزا فبٌ يؤششْب  .ذاس انًزٕعظ نهزٛبس انًزُبٔةمالٌ يعظى اجٓضح لٛبط انزٛبس انًغزًش رمٛظ انً.  ال ًٚكٍ رنك اندٕاة:

 ٚمف عُذ رذسٚجخ انظفش عُذ ٔضعٓب فٙ دائشح انزٛبس انًزُبٔة.

فً دائشح رٍبس يزُبٔة  ارا رضبػفذ انزشدد انضأي نهًظذس كٍف ٌزغٍش يمذاس كم يٍ انًمبٔيخ  ٔسادح انسؼخٔضر  -2

 يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي ػهى يمبٔيخ ٔيزسؼخ ٔيظذس ؟

 اندٕاة :

 .   ال ٚزغٛش يع رغٛش انزشدد انضأ٘   يمذاس انًمبٔيخ  -

 -الٌ: رمم انٗ َظف يب كبَذ عهّٛ ثًضبعفخ انزشدد انضأ٘     يمذاس سادح انغعخ  -

   
 

  
 

 

 

 

 زهٕل االسئهخ انٕصاسٌخ نهفظم انثبنث
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 يبرا ٌسظم : ػُذ سثظ طفٍسزً يزسؼخ ثٍٍ طشفً يظذس ري فٕنزٍخ يزُبٔثخ ؟ -3

 فٙ دائشح انزٛبس انًزُبٔة : انًزغعخ رشذٍ ٔرزفشغ ثبنزعبلت ٔثظٕسح دٔسٚخ ٔثزنك رعزجش دائشرٓب انكٓشثبئٛخ يغهمخ  اندٕاة:

 ثبًَاندٔس  2014

 ثٍٍ ثٕاسطخ سسى يخطظ ثٍبًَ كٍف رزغٍش كم يٍ سادح انسث يغ رشدد انزٍبس ٔسادح انسؼخ يغ رشدد انفٕنزٍخ؟ -1 

  اندٕاة:

 

 

 

 

 

 

 ؟ػهم: يُسًُ انمذسح االٍَخ فً دائشح انزٍبس انًزُبٔة ػُذيب ٌكٌٕ انسًم فٍٓب ٌسزٕي يمبٔيخ طشف يٕخجبً دائًبً   -2

 )انمذسح( ٍ يعبً ٔدبطم ضشثًٓبٍٛ يعبً ٔعبنجٛٛكَٕبٌ يٕججدائًبً ف ألٌ انفٕنطٛخ ٔانزٛبس ٚكَٕبٌ فٙ طٕس ٔادذ اندـــٕاة:

 دائًبً ٚكٌٕ يٕجت .

 ثبنثاندٔس  2014

 ػهم : ٌضداد ػبيم انُٕػٍخ فً انذائشح انشٍٍَُخ  انًزٕانٍخ انشثظ كهًب كبَذ يمبٔيخ ْزِ انذائشح طغٍشح ؟ -1 

عُذيب ركٌٕ يمبٔيخ انذائشح طغٛشح انًمذاس عٛكٌٕ يُذُٙ انمذسح انًزٕعطخ دبد جذاً فٛكٌٕ عشع َطبق  الَّ اندٕاة:

 انزشدد انضأ٘ طغٛشا ٔثزبنٙ ٚكٌٕ عبيم انُٕعٛخ نٓزِ انذائشح عبنٛبً .

ؼبنٍخ او سثظ يظجبذ كٓشثبئً ػهى انزٕانً يغ يسث طشف ٔيظذسا نهزٍبس انًزُبٔة ػُذ أي يٍ انزشدداد انضأٌخ ان -2

 انٕاطئخ ٌكٌٕ انًظجبذ اكثش رْٕدبً )ثثجٕد يمذاس فٕنزٍخ انًظذس (؟ ٔضر رنك . 

 فٛضداد انزٛبس فٙ انذائشح نزا ٚكٌٕ انًظجبح اكضش رْٕجبً .    عُذ انزشدداد انضأٚخ انٕاطئخ رمم سادح انذش  اندٕاة:

     ثضجٕد                  
  

  
    

 

 
  ثضجٕد       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٔلاالدٔس  2015

 ػهم/ ٌفضم اسزؼًبل انزٍبس انًزُبٔة فً انذائشح انكٓشثبئٍخ ؟ -1 

 نغٕٓنخ َمهّ انٗ يغبفبد ثعٛذح ٔثبلم خغبئش ثبنطبلخ ثفٕنزٛخ عبنٛخ ٔرٛبس ٔاطئ ثبعزخذاو انًذٕالد انكٓشثبئٛخ . اندٕاة:
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يب انزي رًثهّ كم يٍ االخضاء انًٕخجخ ٔاالخضاء انسبنجخ فً يُسًُ انمذسح االٍَخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي   -2

 .بً طشف بً يسث

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًخزضَخ فٙ انًجبل انًغُبطٛغٙ نهًذش عُذيب  انًٕخجخاألخضاء يذش طشف :   اندٕاة:

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًعبدح نهًظذس عُذيب رعبد جًٛع  ٔاالخضاء انسبنجخرُمم انمذسح يٍ انًظذس انٗ انًذش ، 

 ْزِ انمذسح انٗ انًظذس .

 

   ثبًَاندٔس 2015
 

 بً االخضاء انًٕخجخ ٔاالخضاء انسبنجخ فً يُسًُ انمذسح االٍَخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي يسثيب انزي رًثهّ كم يٍ  -1

    .بً طشف

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًخزضَخ فٙ انًجبل انًغُبطٛغٙ نهًذش عُذيب  األخضاء انًٕخجخيذش طشف :   اندٕاة:

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًعبدح نهًظذس عُذيب رعبد جًٛع  ٔاالخضاء انسبنجخرُمم انمذسح يٍ انًظذس انٗ انًذش ، 

 ْزِ انمذسح انٗ انًظذس .

 اخزش االخبثخ انظسٍسخ يٍ ثٍٍ انمٕسٍٍ : ػبيم انُٕػٍخ ٌؼطى ثبنؼاللخ:  -2

    
 

 
 √

 

 
         

 

 
 √

 

 
         

 

 
 √              √

 

 
    

        اندٕاة:
 

 
  

 

 
 

 

 ثبنثاندٔس  2015
 

 اششذ َشبطب ٌٕضر رأثٍش رغٍش يمذاس رشدد فٕنطٍخ انًظذس فً يمذاس سادح انسؼخ ؟ -1 

 . 10ساجع انًهضيخ ص  اندٕاة:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ٔلاالدٔس 2016
 

يظجبذ كٓشثبئً سثظ ػهى انزٕانً يغ يزسؼخ راد سؼخ طشف ٔيظذسا نهزٍبس يبرا ٌسظب ؟ ٔنًبر؟ نزْٕح  -1  

 انًزُبٔة ػُذ انزشدداد انضأٌخ انؼبنٍخ ثثجٕد يمذاس فٕنزٍخ انًظذس ؟

ٚضداد رْٕج انًظجبح الٌ عُذ انزشدداد انضأٚخ انعبنٛخ رمم انشادح انغعٕٚخ ٔٚضداد انزٛبس دغت انعاللخ  اندٕاة:

   
  

  
 . 

يب يمذاس ػبيم انمذسح فً دائشح رٍبس يزُبٔة )يغ ركش انسجت( ارا كبٌ انسًم ٌزأنف يٍ يهف ٔيزسؼخ يزٕانٍخ انشثظ  -2

 نٍسذ زبنخ فً زبنخ سٍٍَ ؟

            الٌ            فٛكٌٕ عبيم انمذسح  اندٕاة:

 ( ْٔٙ انًعبكغخ انًشزشكخ نهًمبٔيخ ٔانشادح . Zرٕجذ يًبَعخ كهٛخ ثبنذائشح ) انغجت :

 ثبًَاندٔس  2016

 يب انًمظٕد ثــــــ ) ػبيم انُٕػٍخ( ٔػالَو ٌؼزًذ ؟ -1 

    .    انٗ َطبق انزشدد انضأ٘    ْٕ َغجخ انزشدد انضأ٘ انشَُٛٙ  اندٕاة :
  

  
  

   ععخ انًزغعخ   L  (c)يعبيم انذش انزارٙ (b)يمبٔيخ انذائشح   (a)  عهٗ  ٔٚعزًذ
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ػالو ٌؼزًذ ػبيم انمذسح فً دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد  -2

 ( ؟ RCLسؼخ طشف )

   .  Zٔيًبَعخ انذائشح  Rيمبٔيخ انذائشح  اندٕاة:
 

 
أ ٚعزًذ عهٗ َغجخ انمذسح انذمٛمٛخ انٗ انمذسح انظبْشٚخ  

   
     

    
 .          ( .                 ثٍٛ )   . أ ٚعزًذ عهٗ صأٚخ فشق انطٕس 

 ثبنثاندٔس  2016

انًًـبَؼخ انكهٍخ  نذائشح رٍبس يزُــبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف ػالو ٌؼزًذ يمذاس  – 1

 ؟     

 (1) اندٕاة

 .   يعبيم انذش انزارٙ نهًذش                 انذائشح يمبٔيخ    

 .   انفٕنطٛخ  يظذس  رشدد                   ععخ انًزغعخ    

يب انزي رًثهّ كم يٍ االخضاء انًٕخجخ ٔاالخضاء انسبنجخ فً يُسًُ انمذسح االٍَخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي  - 2

 فمظ: يزسؼخ راد سؼخ طشف.

 اندٕاة:

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًخزضَخ فٙ انًجبل انكٓشثبئٙ ثٍٛ طفٛذزٙ  األخضاء انًٕخجخ سؼخ طشف :يزسؼخ راد 

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًعبدح نهًظذس  , ٔاالخضاء انسبنجخانًزغعخ عُذيب رُمم انمذسح يٍ انًظذس انٗ انًزغعخ  

 عُذيب رعبد جًٛع ْزِ انمذسح انٗ انًظذس .

 ؟ ( Volt . Amper )يب انكًٛخ انفٛضٚبئٛخ انزٙ رمبط ثٕدذح  – 3

  انمذسح انظبْشٚخ . اندٕاة :

 ٔلاالدٔس  7201

يب انزي رًثهّ كم يٍ االخضاء انًٕخجخ ٔاالخضاء انسبنجخ فً يُسًُ انمذسح االٍَخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي  - 1

 فمظ: يزسؼخ راد سؼخ طشف.

 اندٕاة:

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًخزضَخ فٙ انًجبل انكٓشثبئٙ ثٍٛ طفٛذزٙ  األخضاء انًٕخجخ يزسؼخ راد سؼخ طشف :

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًعبدح نهًظذس  , ٔاالخضاء انسبنجخانًزغعخ عُذيب رُمم انمذسح يٍ انًظذس انٗ انًزغعخ  

 عُذيب رعبد جًٛع ْزِ انمذسح انٗ انًظذس .

سادح انسث   يٕضسب رنك ثشسى انًخطظ انجٍبًَ  – 2ساد انسؼخ   – 1رشدد فٕنطٍخ انًظذس ػهى كم يٍ ؟  يب ربثٍش – 2

 نكم يًُٓب .

 سادح انغعخ رمم ثضٚبدح انزشدد ثضجٕد ععخ انًزغعخ ) رُبعت عكغٙ ( – 1 اندٕاة :

 سادح انذش رضداد ثضٚبدح انزشدد ثضجٕد يعبيم انذش انزارٙ ) رُبعت طشد٘ ( – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  44 
 

 دٔس انثبًَ 2017

رسبٔي انمذسح انزً ٌُزدٓب انزٍبس يسزًش ًٌزهك  ػهم . انمذسح انًزجذدح ثٕسبطخ رٍبس يزُبٔة نّ يمذاس اػظى ال – 1

 انًمذاس َفسّ ؟

ٔيمذاسِ فٙ أٚخ نذظخ ال رغبٔ٘ دائًب يمذاسِ  I m   ٔ- I m +الٌ انزٛبس انًزُبٔة ٚزغٛش دٔسٚب يع انضيٍ ثٍٛاندٕاة :

االعظى ٔإًَب فمظ فٙ نذظخ يعُٛخ ٚزغبٖٔ يمذاسِ االَٙ يع يمذاسِ االعظى نزنك ُٚزج لذسح يزغٛشح يع انضيٍ ثًُٛب انزٛبس 

 انًغزًش يمذاسِ صبثذ دائًب فُٛزج لذسح صبثزخ .

ٔيظذسا نهزٍبس انًزُبٔة. ػُذ اي يٍ انزشدداد  سثظ يظجبذ كٓشثبئً ػهى انزٕانً يغ انزٕانً يغ يسث  طشف - 2

انضأٌخ انؼبنٍخ أو انٕاطئخ ٌكٌٕ انًظجبذ أكثش رْٕدب؟ ٔػُذ اي يُٓب ٌكٌٕ انًظجبذ الم رْٕدب )ثثجٕد يمذاس فٕنطٍخ 

 انًظذس (؟ ٔضر رنك.

 نزا ٚكٌٕ انًظجبح الم رْٕجب.فٛضداد انزٛبس فٙ انذائشح.       سادح انذش عُذ انزشدداد انضأٚخ انٕاطئخ رمم اندٕاة:

   نزا ٚكٌٕ انًظجبح اكضش رْٕجب. .فٛمم انزٛبس فٙ انذائشح      سادح انذش عُذ انزشدداد انضأٚخ انعبنٛخ رضداد 

     ثضجٕد                    
  

  
          

 

  
 ثضجٕد         

 ؟     ػبيم انُٕػٍخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يمبٔيخ طشف ٔيسث طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف  - 3

  اندٕاة

 .    َٔطبق انزشدد انضأ٘      ٚعزًذ عهٗ انُغجخ ثٍٛ يمذاس٘ انزشدد انضأ٘ 

   
  

  
 

           دغت انعاللخ ععخ انًزغعخ (c)يعبيم انذش انزارٙ   (b)يمبٔيخ انذائشح  (a) عهٗ  أ ٌؼزًذ
 

 
  

 

 
 

 

  ثبنثاندٔس  2017

دائشح رٍبس يزُبٔة , رسزٕي يزثزة كٓشثبئً فشق خٓذِ ثبثذ انًمذاس , سثطذ ثٍٍ طشفٍّ يزسؼخ راد سؼخ -1

 طشف سؼزٓب ثبثزخ انًمذاس , ػُذ اصدٌبد رشدد انفٕنطٍخ انًزثزة:

 ٌضداد يمذاس انزٍبس فً انذائشح.   

 ٚمم يمذاس انزٛبس فٙ انذائشح.   

 ُٚمطع انزٛبس فٙ انذائشح.   

 ا٘ يٍ انعجبساد انغبثمخ ، ٚعزًذ رنك عهٗ يمذاس ععخ انًزغعخ.   

 ػهم اصدٌبد يمذاس سادح انسث فً انًسث ثبصدٌبد رشدد انزٍبس ػهى ٔفك لبٌَٕ نُض ؟ – 2

 ُذ اصدٚبد رشدد انزٛبس فٙ انذائشح ٚضداد يعذل انضيُٙ نهزغٛش فٙ انزٛبس ع اندٕاة :
  

  
فزضداد ثزنك انمٕح انذافعخ  

فٙ انًذش ٔانزٙ رعًم عهٗ عشلهخ انًغجت نٓب )      انكٓشثبئٛخ انًذزضخ
  

  
( ٔفمب نمبٌَٕ نُض ٔثزنك          

 نزٙ ٚجذٚٓب انًذش نهزغٛش فٙ انزٛبس .رضداد سادح انذش انزٙ رًضم رهك انًعبكغخ ا

 ػالو ٌؼزًذ انزشدد انضأي فً انذائشح انشٍٍَُخ ؟ – 3

   االرٛخ  خٚعزًذ عهٗ انجزس انزشثٛعٙ نًعبيم انذش انزارٙ ٔععخ انًزغعخ  دغت انعالل اندٕاة :
 

√   
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  ٔلاالدٔس  2018

 :اخزش االخبثخ انظسٍسخ  - 1

ٚكٌٕ فٛٓب يمذاس انمذسح انًزٕعطخ     دائشح رٛبس يزُبٔة يزٕانٛخ انشثظ ، انذًم فٛٓب ٚزأنف يٍ يمبٔيخ طشف  1-

 نذٔسح كبيهخ أ نعذد يٍ انذٔساد:

 ٚغبٔ٘ طفشا ، ٔيزٕعظ انزٛبس ٚغبٔ٘ طفشا.   

 ٚغبٔ٘ طفشا ، ٔيزٕعظ انزٛبس ٚغبٔ٘ َظف انًمذاس االعظى نهزٛبس.   

 االػظى نهمذسح , ٔيزٕسظ انزٍبس ٌسبٔي طفشا.َظف انًمذاس    

 َظف انًمذاس االعظى نهمذسح ، ٔيزٕعظ انزٛبس ٚغبٔ٘ َظف انًمذاس االعظى نهزٛبس.   

 

سادح انسث   يٕضسب رنك ثشسى انًخطظ انجٍبًَ  – 2ساد انسؼخ   – 1يب رأثٍش رشدد فٕنطٍخ انًظذس ػهى كم يٍ ؟  – 2

 نكم يًُٓب .

 سادح انغعخ رمم ثضٚبدح انزشدد ثضجٕد ععخ انًزغعخ ) رُبعت عكغٙ ( – 1 اندٕاة :

 سادح انذش رضداد ثضٚبدح انزشدد ثضجٕد يعبيم انذش انزارٙ ) رُبعت طشد٘ ( – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبًَان سدٔ 2018

 يب يمذاس ػبيم انمذسح فً دائشح رٍبس يزُبٔة )يغ ركش انسجت(, ارا كبٌ انسًم فٍٓب ٌزأنف يٍ: - 1

a - .يزسؼخ راد سؼخ طشف     -b ٍٍَيهف ٔيزسؼخ ٔانذائشح يزٕانٍخ انشثظ نٍسذ فً زبنخ س 

 عُذيب ٚكٌٕ انذًم :  اندٕاة:

a -  : يزسؼخ راد سؼخ طشف cos φ = cos 90 = 0     

 ( φ= 90 يزجّ انطٕس نهزٛبس ٚغجك يزجّ انطٕس نهفٕنطٛخ  ثضأٚخ فشق انطٕس   ) انسجت :

b – : ٍٍَالٌ صأٚخ فشق انطٕس         يهف ٔيزسؼخ ٔانذائشح يزٕانٍخ انشثظ نٍسذ فً زبنخ س φ   ٌٕرك 

       

 ْٔٙ انًعبكغخ انًشزشكخ نهًمبٔيخ ٔانشادح .  Zرٕجذ يًبَعخ كهٛخ ثبنذائشح انسجت :

 ؟هل ٌمكن ان تستعمل مقاٌٌس التٌار المستمر فً دوائر التٌار المتناوب ؟ ولماذا  - 2

الصفر  تدرٌجهتقٌس المقدار المتوسط للتٌار والفولطٌة لذا فان مؤشرها ٌقف عند  ألنها ال ٌمكن ذلك , : وابجال

 عند وضعها فً دائرة التٌار المتناوب .
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  ثالثالدور  2012

دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕانٍخ انشثظ رسزٕي يسثب طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف   اخزش االخبثخ انظسٍسخ :– 1

 , فبٌ خًٍغ انمذسح فً ْزِ انذائشح:      ٔيمبٔيخ طشف 

 رزجذد خالل انًمبٔيخ.   

 رزجذد خالل انًزغعخ.   

 رزجذد خالل انًذش.   

 رزجذد خالل انعُبطش انضالس فٙ انذائشح.   

يب يمذاس انمذسح انًزٕسطخ فً دائشح رٍبس انًزُبٔة رسزٕي ػهى يسث طشف نذٔسح كبيهخ أ ػذد طسٍر يٍ    – 2

 انذٔساد ؟

ُتشحن  ةٌعنً ان المتسعالقدرة المتوسطة لدورة كاملة او عدد صحٌح من الدورات تساوي صفر وهذا الجواب :

وبعدها ُتشحن مرة  ةمن الدور خالل الربع الثانً وتعٌد جمٌع شحنتها الى المصدر ةخالل الربع االول من الدور

 ثانٌه ولكن بقطبٌه معاكسه وتتفرغ وهكذا .

 ما المقصود بالتٌار المؤثر للتٌار المتناوب ؟ - 3

مقدار التٌار المتناوب المساوي للتٌار المستمر الذي لو انساب خالل مقاومه معٌنه فانه ٌولد التأثٌر  : وابجال

 الحراري نفسه الذي ٌولده التٌار المتناوب المنساب خالل المقاومة نفسها والفترة الزمنٌة نفسها .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  تمهٌدي 2019

دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕاصٌخ انشثظ رسزٕي يسثب طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف ٔيمبٔيخ اخزش االخبثخ انظسٍسخ :  – 1

 ركٌٕ نٓزِ انذائشح خٕاص زثٍخ ارا كبَذ:        طشف 

 .  أكجش يٍ سادح انغعخ    سادح انذش    

 .  أكجش يٍ سادح انسث    سادح انسؼخ    

 .  رغبٔ٘ سادح انغعخ    سادح انذش    

 اطغش يٍ انًمبٔيخ    سادح انغعخ     

 ما الغرض من نقل القدرة الكهربائٌة بفولطٌات عالٌة وتٌار واطئ باستعمال المحوالت الرافعة ؟ - 2

( والتً تظهر بشكل    ) ةفً االسالك الناقل ة. وذلك لتقلٌل خسائر القدر واطئوتٌار  ةعالٌ ةترسل بفولطٌ :الجواب

 .فً مناطق االستهالك ةوٌتم ذلك باستعمال المحولة الرافعة فً محطات التولٌد ومحوالت خافض , ةحرار

ال تساوي القدرة التً ٌنتجها التٌار مستمر   (I m)القدرة المتبددة بوساطة تٌار متناوب له مقدار اعظم ان. علل  - 3

 ٌمتلك المقدار نفسه ؟

ومقداره فً أٌة لحظة ال تساوي دائما مقداره  I m -و   I m +الن التٌار المتناوب ٌتغٌر دورٌا مع الزمن بٌن:الجواب 

االعظم وإنما فقط فً لحظة معٌنة ٌتساوى مقداره االنً مع مقداره االعظم لذلك ٌنتج قدرة متغٌرة مع الزمن بٌنما 

 التٌار المستمر مقداره ثابت دائما فٌنتج قدرة ثابتة .

 ثانًالدور  2019

نً يغ يسث  طشف ٔيظذسا نهزٍبس انًزُبٔة. ػُذ اي يٍ انزشدداد سثظ يظجبذ كٓشثبئً ػهى انزٕانً يغ انزٕا - 1

انضأٌخ انؼبنٍخ أو انٕاطئخ ٌكٌٕ انًظجبذ أكثش رْٕدب؟ ٔػُذ اي يُٓب ٌكٌٕ انًظجبذ الم رْٕدب )ثثجٕد يمذاس فٕنطٍخ 

 انًظذس (؟ ٔضر رنك.

 فٙ انذائشح. نزا ٚكٌٕ انًظجبح الم رْٕجب. فٛضداد انزٛبس      سادح انذش عُذ انزشدداد انضأٚخ انٕاطئخ رمم اندٕاة:

   نزا ٚكٌٕ انًظجبح اكضش رْٕجب. .فٛمم انزٛبس فٙ انذائشح      سادح انذش عُذ انزشدداد انضأٚخ انعبنٛخ رضداد 

     ثضجٕد                    
  

  
          

 

  
 ثضجٕد         
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االخضاء انًٕخجخ ٔاالخضاء انسبنجخ فً يُسًُ انمذسح االٍَخ فً دائشح رٍبس يزُبٔة رسزٕي يب انزي رًثهّ كم يٍ  - 2

    .بً طشف بً يسث

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًخزضَخ فٙ انًجبل انًغُبطٛغٙ نهًذش عُذيب رُمم انمذسح يٍ  األخضاء انًٕخجخ  اندٕاة:

يٍ انًُذُٙ رًضم يمذاس انمذسح انًعبدح نهًظذس عُذيب رعبد جًٛع ْزِ انمذسح انٗ  ٔاالخضاء انسبنجخانًظذس انٗ انًذش ، 

 انًظذس .

 يب انًمظٕد ثــــــ ) ػبيم انُٕػٍخ( ؟ - 3

    .    انٗ َطبق انزشدد انضأ٘    ْٕ َغجخ انزشدد انضأ٘ انشَُٛٙ  اندٕاة :
  

  
  

  ثالثالدور  2019

 المتناوب فً الدوائر الكهربائٌة ؟لماذا ٌفضل استعمال التٌار  - 1

امكانٌة تطبٌق قانون فراداي فً الحث  – 2لسهولة نقله الى مسافات بعٌدة باقل الخسائر .  – 1 : وابجال

 الكهرومغناطٌسً مما ٌمكننا من استعمال المحولة فً رفع الفولطٌة او خفضها .

دائشح رٍبس يزُبٔة يزٕاصٌخ ضع كلمة ) صح ( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة خطأ امام العبارة غٌر الصحٌحة :  – 2

ػُذيب ركٌٕ انًًبَؼخ انكهٍخ         انشثظ رسزٕي يسثب طشف ٔيزسؼخ راد سؼخ طشف ٔيمبٔيخ طشف 

     أكجش يٍ انٕادذ انظذٛخٍٓب نهذائشح ثأطغش يمذاس ٔرٍبس ْزِ انذائشح ثأكجش يمذاس , فئٌ ػبيم انمذسح ف

 ٚغبٔ٘ ٔادذ طذٛخ --خطأ   اندٕا ة /

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ط // ِب ٔٛع اٌّدبي اٌزٞ رٌٛذٖ شسٕخ وٙشثبئ١خ عبوٕخ ؟

 رٌٛذ ِغبي وٙشثبئٟ . ج :

 ط// ِبرا ٠سظً ارا رسشوذ شسٕخ وٙشثبئ١خ ؟

 .ِغٕبؽ١غٟ إػبفخ اٌٝ ِغبٌٙب اٌىٙشثبئ٠ٟزٌٛذ ِغبي  ج :

ٟ٘ ِٛعبد ِغزؼشػخ رٕزظ ِٓ رغ١ش اٌّغب١ٌٓ اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبؽ١غٟ ٠ٚىْٛ والّ٘ب اٌّٛخبد اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ // 

 ػّٛد٠ب ػٍٝ خؾ أزشبس اٌّٛعخ ثؾ١ش رزٛصع ؽبلخ اٌّٛعخ ثبٌزغبٚٞ ػٍٝ اٌّغب١ٌٓ .

اٌّٛع١خ ٚاٌزٟ ثؼّٕٙب اٌؼٛء اٌّشئٟ , رخزٍف ػٓ ثؼؼٙب اٌجؼغ  ِذٜ ٚاعغ ِٓ االؽٛاياٌط١ف اٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ // 

 رجؼب ٌطش٠مخ ر١ٌٛذ٘ب ِٚظذس٘ب ٚرم١ٕخ اٌىشف ػٕٙب ٚلبث١ٍخ اخزشالٙب االٚعبؽ .

 ط // ِب أُ٘ خظبئض اٌّٛخبد اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ؟

 رٕزشش فٟ اٌفشاؽ ثخطٛؽ ِغزم١ّخ ٚرٕؼىظ ٚرٕىغش  ٚرزذاخً ٚرغزمطت ٚرؾ١ذ ػٓ ِغبس٘ب . – 1 ج :

رزأٌف ِٓ ِغب١ٌٓ وٙشثبئٟ ِٚغٕبؽ١غٟ ِزالص١ِٓ ِٚزغ١ش٠ٓ ِغ اٌضِٓ ٚثّغز١٠ٛٓ ِزؼبِذ٠ٓ ِغ ثؼؼّٙب ٚػّٛد١٠ٓ  – 2

 ػٍٝ خؾ أزشبس اٌّٛعخ ٠ٚززثزثبْ ثبٌطٛس ٔفغٗ .

ٟ٘ ِٛعبد ِغزؼشػخ , الْ اٌّغب١ٌٓ اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبؽ١غٟ ٠ززثزثبْ ػّٛد٠ب ػٍٝ خؾ أزشبس اٌّٛعخ  – 3

 اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ .

رٕزشش فٟ اٌفشاؽ ثغشػخ اٌؼٛء ٚػٕذ أزمبٌٙب فٟ ٚعؾ ِبدٞ رمً عشػزٙب رجؼب ٌٍخظبئض اٌف١ض٠بئ١خ ٌزٌه اٌٛعؾ ,  – 4

 ّىٓ ر١ٌٛذ ثؼؼب ِٕٙب ثٛعبؽخ ٌِٛذ اٌزثزثبد .ٚرزٌٛذ ٔز١غخ رزثزة اٌشؾٕبد اٌىٙشثبئ١خ ٠ٚ

 رزٛصع ؽبلخ اٌّٛعخ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غٟ ثبٌزغبٚٞ ث١ٓ اٌّغب١ٌٓ اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبؽ١غٟ . – 5

 ط // ِب ٔٛع اٌّدبي اٌزٞ رٌٛذٖ شسٕخ إٌمط١خ فٟ اٌسبالد االر١خ ؟

 ارا وبٔذ عبوٕخ  - 1

 ارا وبٔذ ِزسشوخ ثغشػخ ثبثزخ . – 2

 ارا وبٔذ ِزسشوخ ثغشػخ ِزغ١شح )ِؼدٍخ (  – 3

 ارا وبٔذ عبوٕخ رٌٛذ ؽٌٛٙب ِغبال وٙشثبئ١ب فمؾ. – 1 ج:

 ارا وبٔذ ِزؾشوخ ثغشػخ صبثزخ رٌٛذ ؽٌٛٙب ِغب١ٌٓ وٙشثبئٟ ِٚغٕبؽ١غٟ صبثز١ٓ . – 2

٠ٕزششاْ فٟ اٌفؼبء  ارا وبٔذ ِزؾشوخ ثغشػخ ِزغ١شح )ِؼغٍخ ( رٌٛذ ؽٌٛٙب ِغب١ٌٓ وٙشثبئٟ ِٚغٕبؽ١غٟ ِززثزثبْ – 3

 )ِٛعبد وٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ( .

 ط// اٌّٛخبد اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ٟ٘ ِٛخبد ِغزؼشػخ ؟

 الْ اٌّغب١ٌٓ اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبؽ١غٟ ٠ززثزثبْ ػّٛد٠ب ػٍٝ خؾ أزشبس اٌّٛعخ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ . ج:

 

 المقدمة

الرابع الفصل   

الفٌزٌائٌة البصرٌات   



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  2 
 

 

 

               

 اششذ ٔشبؽبً ٠ٛػر رذاخً اٌّٛخبد؟ ط:                     

 ادٚاد إٌشبؽ
٠جؼضبْ  (     )ٔمبس رٚ سأع١ٓ ِذثج١ٓ ثّضبثخ ِظذس٠ٓ ٔمط١١ٓ  ,٘ضاص  ,ِغٙض لذسح ,عٙبص ؽٛع ا٠ٌّٛغبد 

 ِٛعبد وش٠ٚخ رٕزشش ػٍٝ عطؼ اٌّبء ثبٌطٛي اٌّٛعٟ ٔفغٗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطٛاد إٌشبؽ
 ا٠ٌّٛغبد ٌٍؼًّ ار ٠ّظ ؽشفب إٌمبس عطؼ اٌّبء فٟ اٌؾٛع.ٔؼذ ؽٛع  -1

ػٕذ اشزغبي اٌٙضاص ٔشب٘ذ ؽشاص اٌزذاخً ػٕذ عطؼ اٌّبء ٔز١غخ رشاوت اٌّٛعبد إٌبرغخ ػٓ ا٘زضاص اٌّظذس٠ٓ  -2

  .(     )إٌمط١١ٓ اٌّزّبص١ٍٓ 

 

 زذاخً اٌسبطً ٌٍّٛخبداْ ٕ٘بن ٔٛػٟ اٌ ِشب٘ذرٕبٔالزع  خالي 

 ّ٘ب :

 ػٕذ عطؼ اٌّبء ٠زؼؼ ٌٕب اْ ٕ٘بن ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌزذاخً ّ٘ــــــب: 

اْ رزؾذفأْ اٌّٛعز١ٓ  ٚاٌغؼخ ٔفغٙب  اٌطٛ ػٕذِب ٠ىْٛ ٌٍّٛعز١ٓ -1

رىْٛ عؼخ وً  ِّٕٙب االخشٜ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رٍه إٌمطخ ٌزمٛٞ  ػٕذ

 ؼؼف عؼخ اٞ ِٓ اٌّٛعز١ٓ االط١ٍز١ٓ ِغب٠ٚخ ٌاٌّٛعخ إٌبرغخ 

ػٓ رشاوت لّز١ٓ اٚ ٚ٘ٛ ٔبرظ   ثبٌزذاخً اٌجٕبء ٠ٚغّٝ ٘زا إٌٛع

 (.وّب فٟ اٌشىً ) لؼش٠ٓ ٌّٛعز١ٓ ٠ٕزظ ػّٕٙب رم٠ٛخ.

 

ارؾبد عٍغٍز١ٓ ِٓ اٌّٛعبد ثطٛس٠ٓ  اِب ارا وبْ اٌزذاخً ٔبرظ ػٓ -2

ٚ٘ٛ ٔبرظ ػٓ رشاوت لّخ ِٛعخ ِغ ِزؼبوغ١ٓ ٚعؼز١ٓ ِزغب٠ٚز١ٓ 

٠ّؾٛ رأص١ش االخشٜ اٞ رأص١ش اؽذاّ٘ب ٠ٕزظ ػٓ رٌه لؼش ِٛعخ اخشٜ 

        ٠ٚغّٝ ٘زا إٌٛع ااْ عؼخ اٌّٛعخ إٌبرغخ رغبٚٞ طفش

 ) وّب فٟ اٌشىً ( . ثبٌزذاخً االرالفٟ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ط // ٌّبرا ٠سظً اٌزذاخً فٟ اٌّٛخبد ؟

 ػٕذِب ٠ٍزم١بْ فٟ ٚعؾ ِؼ١ٓ  . ٔز١غخ ٌزشاوت ِٛعز١ٓ اٚ اوضش :ج 

 ط // ِب ّ٘ب ٔٛػب اٌزذاخً ؟

 اٌزذاخً االرالفٟ . – 2اٌزذاخً اٌجٕبء .     – 1 ج :

 ٘ٛ اٌزذاخً اٌجٕبء فٟ اٌّٛخبد ؟ ِٚبرا ٠ٕزح ػٕٗ ؟ ط // ِب

رشاوت ِٛعٟ ٠ؾظً ػٕذِب رٍزمٟ عٍغز١ٓ ِٛع١ز١ٓ فٟ ٔمطخ ِؼ١ٕٗ ّٚ٘ب ِزغب٠ٚزبْ ثبٌغؼخ ٚثبٌطٛس ٔفغٗ .  ج :     

٠ٕٚزظ ػٕٗ ِٛعٗ عؼزٙب ػؼف اٞ ِٓ اٌّٛعز١ٓ ٚثٕفظ اٌطٛس ٌٍّٛعز١ٓ االط١ٍز١ٓ ٚرشدد٘ب ٠غبٚٞ رشدد اٞ ِٓ 

 اٌّٛعز١ٓ

 التداخل فً الموجات الضوئٌة
 

  1نشاط 
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 ؟ ط // ِب ٘ٛ اٌزذاخً االرالفٟ فٟ اٌّٛخبد ؟ ِٚبرا ٠ٕزح ػٕٗ.

رشاوت ِٛعٟ ٠ؾظً ػٕذِب رٍزمٟ عٍغٍز١ٓ ِٛع١ز١ٓ ثطٛس٠ٓ ِزؼبوغ١ٓ ٚعؼز١ٓ ِزغب٠ٚز١ٓ . ٠ٕٚزظ ػٓ اٌزذاخً  ج :

 االرالفٟ ِٛعخ عؼزٙب رغبٚٞ طفشا .

 ط // ِباٌّمظٛد ثـ ) رذاخً اٌؼٛء  ( ؟

ظب٘شح اػبدح رٛص٠غ اٌطبلخ اٌؼٛئ١خ إٌبشئخ ػٓ رشاوت عٍغٍز١ٓ اٚ اوضش ِٓ اٌّٛعبد اٌؼٛئ١خ اٌّزشبوٙخ ػٕذ  ج :

 أزشبس٘ب ثّغزٛ ٚاؽذ ٚفٟ آْ ٚاؽذ فٟ اٌٛعؾ ٔفغٗ .٠ٚزُ رٌه ػٍٝ ٚفك رشاوت اٌّٛعبد .

 ط // ِب اٌّمظٛد ثبٌّٛخبد اٌّزشبوٙخ ؟

 ٟٚ٘ اٌّٛعبد :  ج :

 فشق اٌطٛس ث١ٕٙب صبثذ . – 3ِزغب٠ٚخ اٚ ِزمبسثخ اٌغؼخ     – 2زشدد   ِزغب٠ٚخ اٌ – 1      

 ط // ِبٟ٘ ششٚؽ اٌزذاخً اٌّغزذ٠ُ ؟

 ارا وبْ ا٘زضاصّ٘ب فٟ ٚعؾ ٚاؽذ ٚرزغٙبْ ٔؾٛ ٔمطخ ٚاؽذح ٚفٟ آْ ٚاؽذ  – 2اْ رىْٛ اٌّٛعزبْ ِزشبوٙزبْ .  – 1 ج :

 ط // ِباٌّمظٛد ثبٌّغبس اٌجظشٞ ؟

 اٌّغبس اٌزٞ ٠مطؼٗ اٌؼٛء فٟ اٌفشاؽ ثبٌضِٓ ٔفغٗ اٌزٞ ٠مطؼٗ فٟ اٌٛعؾ اٌّبدٞ اٌشفبف . ج :

      ػٕذِب ٠ىْٛ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ اٌّٛخز١ٓ      ٠زُ زغبة فشق اٌطٛس                                     

   ِٓ خالي اٌؼاللخ           ٌّٛخخ ؽٌٛٙب اٌّٛخٟ  
  

 
          ز١ث اْ        

٘ٛ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ّٕٙب ٌزٌه  ؟ ِٚب اٌزذاخً اٌجٕبء٘ٛ فشق اٌطٛس ث١ٓ اٌّٛخز١ٓ اٌّزذاخٍز١ٓ ٌسظٛي  ط // ِب

  اٌزذاخً ؟

( اٞ اْ          اْ ٠ىْٛ فشق اٌطٛس ث١ّٕٙب طفشا اٚ اػذاد صٚخ١ٗ ِٓ )  ج :

                      

                   ز١ث اْ                فٙٛ        اِب فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ اٌّٛخز١ٓ     

 ٘ٛ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ّٕٙب ؟ ؟ ِٚب  اٌزذاخً االرالفٟ٘ٛ فشق اٌطٛس ث١ٓ اٌّٛخز١ٓ اٌّزذاخٍز١ٓ ٌسظٛي  ط // ِب

                  (   اٞ اْ       اْ ٠ىْٛ فشق اٌطٛس ث١ّٕٙب اػبدا فشد٠خ ِٓ )  ج :

    )   فٙٛ       اِب فشق اٌّغبس اٌجظشٞ    
 

 
)                    ز١ث اْ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة مهمة 

 مالحظات مهمة جدا

𝓵 ٌحصل تداخل بناء عندما ٌكون )قٌمة فرق المسار البصري – 1  𝒎𝛌   صفرا او اعدادا صحٌحة )

𝓵  مثالمن طول موجة   𝟎  𝟏𝝀  𝟐𝝀  𝟑𝝀      الموجتٌن المتداخلتٌن ٌكون فرق الطور بٌن. او 

        𝟐𝝅  𝟒𝝅  𝟔𝝅 𝟎  ( اي ان     𝝅 𝒓𝒂𝒅صفرا او اعداد زوجٌه من ) 

𝓵 ٌحصل تداخل اتالفً عندما ٌكون )قٌمة فرق المسار البصري – 2  𝒎𝛌  اعداد فردٌة من نصف )

 .طول موجة 

𝓵  مثال    
𝟏

𝟐
 𝝀  

𝟑 

𝟐
𝝀  

𝟓

𝟐
𝝀      او . ( ان ٌكون فرق الطور بٌنهما اعادا فردٌة من𝝅 𝒓𝒂𝒅  اي   )

      𝝅  𝟑𝝅  𝟓𝝅   ان 

𝓵 عند استخدام هذه العالقة  – 3  𝒎𝛌  عندما تكون قٌمة  بناءٌكون التداخل 𝐦 اعداد صحٌحة  

 بناء . وتحقق شرط معادلة التداخل 

𝓵 عند استخدام هذه العالقة - 4  (𝒎 
𝟏

𝟐
)𝝀  عندما تكون قٌمة  اتالفًٌكون التداخل 𝐦  اعداد

 اتالفً .وتحقق شرط معادلة التداخل   صحٌحة
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ٚرزذاخً اٌّٛخبد اٌظبدسح ػٕٙب  (λ=0.1m)ِزشبوٙبْ ٠جؼثبْ ِٛخبد راد ؽٛي ِٛخٟ ( S2 ,S1)ِظذساْ                  

 3.2ػٕذ إٌمطخ فٟ اْ ٚازذ , ِب ٔٛع اٌزذاخً إٌبرح ػٕذ ٘زٖ إٌمطخ ػٕذِب رمطغ ازذٜ اٌّٛخز١ٓ ِغبسا ثظش٠ب ِمذاسٖ

m     ٖ3ٚاالخشٜ ِغبسا ثظش٠ب ِمذاس m  ؟ 

 اٌسً / 

 

 

 

 ط // اششذ ردشثخ ٠ٛٔه  ؟ 

  االدٚاد اٌّغزخذِخ ج :

ؽبعضا رٚ شك ػ١ك , ػٛء اؽبدٞ اٌٍْٛ , ؽبعض رٚ      

 شم١ٓ ِزّبص١ٍٓ ػ١م١ٓ ٠غ١ّبْ ثبٌشك اٌّضدٚط , شبشخ .

رشرت ادٚاد إٌشبؽ وّب فٟ اٌشعُ ٚرٛػغ اٌشبشخ       

ػٍٝ ثؼذ ثؼؼخ اِزبس ِٓ اٌشم١ٓ ػٍٝ اْ ٠جؼذ اٌشم١ٓ 

 ثجؼذ٠ٓ ِزغب١٠ٚٓ ػٓ اٌشك إٌّفشد .

ٙشد ػٍٝ ظٚػٕذ اػبءح اٌشك ثبٌؼٛء االؽبدٞ        

ٍّخ ػٍٝ اٌزؼبلت ظاٌشبشخ ِٕبؽك ِؼ١ئخ ٚاخشٜ ِ

 ُع١ّذ ثبٌٙذة . 

 تجربة شقً ٌونك

  الخطوات

1مثال   
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 بخض رٚ اٌشم١ٓ فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟ط // ِب عجت اعزخذاَ ز

 ٌٍؾظٛي ػٍٝ ِظذس٠ٓ ِزشبو١ٙٓ ٌٍؼٛء  ج :

  ٍّخ فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟ظعجت رىْٛ اٌٙذة اٌّؼ١ئخ ٚاٌّ ط // ِب

 ثغجت ؽ١ٛد اٌؼٛء ٚرذاخٍٗ . ج :

 ط // ػالَ ٠ؼزّذ ٔٛع اٌزذاخً فٟ ردشثخ شمٟ ٠ٛٔه ؟

 اٌظبدس ِٓ اٌشم١ٓ .٠ؼزّذ ػٍٝ اٌفشق ث١ٓ ؽٛي اٌّغبس اٌجظشٞ ٌٍؼٛء  ج :

 ط// ِب اٌغشع ِٓ ردشثخ ٠ٛٔه ؟

 اصجبد اٌطج١ؼخ اٌّٛع١خ ٌٍؼٛء . – 1ط : 

 ؽغبة اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء اٌّغزؼًّ . – 2

 ط // ازغت ) اٚخذ ػاللخ ( ثؼذ اٌٙذة اٌّؼٟء ػٓ اٌٙذة اٌّشوضٞ فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠ّثً اٌجؼذ ث١ٓ   ٠ّثً اٌجؼذ ث١ٓ اٌشبشخ ٚاٌسبخض رٚ اٌشم١ٓ ,  ٚاْ   ثبالػزّبد ػٍٝ اٌشعُ اػالٖ . ٚارا وبْ  ج :

           ثّثً صا٠ٚخ اٌس١ٛد   ,  ٚاْ اٌجؼذ ث١ٓ اٌشم١ٓ طغ١ش خذا ثبٌّمبسٔخ ِغ ثؼذ٘ب ػٓ اٌشبشخ  اٌشم١ٓ ,  ٚاْ  

 رّثً ؽٛي ِٛخخ اٌؼٛء اٌّغزخذَ فٟ اٌزدشثخ .  ع١ىْٛ :    (.  ٚوبٔذ     ) 

 فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ اٌشؼبػ١ٓ اٌظبدس٠ٓ ِٓ اٌشم١ٓ ٚاٌٛاط١ٍٓ اٌٝ ٔمطخ ِؼ١ٕٗ ٘ٛ         

       فشق اٌّغبس اٌجظشٞ 

          اٌجٕبء ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌٙذة اٌّؼٟء اْ ٠ىْٛ      ششؽ اٌزذاخًٚاْ        

           ٚالْ صا٠ٚخ اٌس١ٛد طغ١شح خذا ٌزا فبْ   
 

 
ثّثً ثؼذ إٌمطخ اٌّؼ١ئخ ػٓ اٌٙذاة    ز١ث اْ     

 اٌّشوضٞ

 ٚػ١ٍٗ عٕسظً ػٍٝ                                 
 

 
     

    اٞ اْ                  
  

 
 ػٓ اٌٙذة اٌّشوضٞ.  ٠ّثً ثؼذ اٌّشرجٗ اٌّؼ١ئخ     

                     اٞ اْ    خرّثً االػذاد اٌظس١سخ اٌّٛخجخ ٚاٌغبٌج  ز١ث اْ      

 

 ط // اٚخذ ػاللخ اٌجؼذ ث١ٓ ٘ذاث١ٓ ِزدبٚس٠ٓ ) فٛاطً اٌٙذة اٌّزدبٚسح ( فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟

             :                                                                                                          ج:

    
(   )  

 
  
   

 
 

       ( ِزدبٚس٠ٓفبطٍخ اٌٙذة ) اٌجؼذ ث١ٓ ٘ذاث١ٓ 
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ػٓ اٌٙذة اٌّشوضٞ ,   ٠ّثً ثؼذ ِشوض اٌٙذاة رٚ اٌّشرجخ       ٠دت اٌززوش ٕ٘ب ثأْ اٌّمذاس                           

 اٌجؼذ ث١ٓ اٞ ٘ذاث١ٓ ِزدبٚس٠ٓ . ف١ّثً   اِب اٌّمذاس  

ط // ِبٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب ِمذاس فبطٍخ اٌٙذة فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟ ٚو١ف ٠غ١ش وً ِٓ ٘زٖ اٌؼٛاًِ ٘زٖ 

 اٌفبطٍخ ؟

    ) ِٓ اٌؼاللخ      ج :
  

 
 ٠ّىٓ اْ ٔغزٕزظ اْ( 

 ) اٌؼاللخ ؽشد٠ٗ (. ض٠بدح اٌجؼذ ث١ٓ اٌشبشخ ٚاٌشم١ٓ ثؼذ اٌشم١ٓ ػٓ اٌشبشخ . ٠ضداد ِمذاس فبطٍخ اٌٙذة ث – 1  

 اٌجؼذ ث١ٓ اٌشم١ٓ . رضداد اٌفبطٍخ ارا لً اٌجؼذ ث١ٓ اٌشم١ٓ ) ػاللخ ػىغ١خ ( . – 2  

 اٌّٛعٟ ) ػاللخ ؽشد٠خ ( .اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء اٌّغزخذَ . ٠ضداد ِمذاس اٌفبطٍخ ثض٠بدح اٌطٛي  – 3  

 ؟ خط // و١ف ع١ظٙش اٌٙذة اٌّشوضٞ ارا اعزخذَ ػٛءاً اث١ؼبً فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟ ٚو١ف عزظٙش ثم١خ اٌٙذة اٌّؼ١ئ

ط // ٌٛ اعزؼًّ اٌؼٛء االث١غ فٟ ردشثخ ٠ٛٔه , فى١ف ٠ظٙش ٌْٛ اٌٙذاة اٌّشوضٞ اٌّؼٟء ؟ ٚو١ف رظٙش ثم١خ 

 اٌّشوضٞ ؟اٌٙذة اٌّؼ١ئخ ػٍٝ خبٔجٟ اٌٙذاة 

 ط// ِبرا ٠سظً ٌٛ اعزؼًّ ػٛء اث١غ فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟

ع١ظٙش اٌٙذة اٌّشوضٞ ثبٌٍْٛ االث١غ ) ٌْٛ اٌؼٛء اٌّغزخذَ ( . اِب ثم١خ اٌٙذة فغزظٙش ػٍٝ عبٔجٟ اٌٙذة  ج :

 اٌّشوضٞ اؽ١بف ِغزّشح ٌٍؼٛء االث١غ ٠زذسط وً ؽ١ف ِٓ اٌٍْٛ اٌجٕفغغٟ اٌٝ اٌٍْٛ االؽّش . 

 ٠سظً ػٕذ اعزؼّبي ػٛء ِشوت فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟ط// ِبرا 

 ٠ذي ػٍٝ اْ اٌؼٛء اٌغبلؾ ػٍٝ اٌشم١ٓ ٘ٛ ػٛء ِشوت أٚ اث١غ .ج : 

 ط// ػالَ ٠ذي رىْٛ ٘ذة ٍِٛٔخ فٟ ردشثخ شمٟ ٠ٛٔه ؟

 ٠ذي ػٍٝ أْ اٌؼٛء اٌغبلؾ ػٍٝ اٌشم١ٓ ٘ٛ ػٛء ِشوت أٚ اث١غ .ج : 

 ط// ِب اٌزٞ ٠سظً ٌٛ وبْ اٌّظذساْ اٌؼٛئ١بْ اٌّغزؼّالْ فٟ ردشثخ شمٟ ٠ٛٔه غ١ش ِزشبو١ٙٓ ؟

 ط // ً٘ ِٓ اٌّّىٓ اْ ٔسظً ػٍٝ ٘ذة اٌزذاخً فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ثبعزخذاَ ػٛئ١ٓ غ١ش ِزشبو١ٙٓ ؟ ٌّٚبرا ؟

ثغشػخ وج١شح عذا . فال ٠ّىٓ ٔؾظً ػٍٝ اٌٙذة . الْ اٌزذاخً اٌجٕبء ٚاالرالفٟ ع١ؾظالْ ثبٌزؼبلت ٚ وال ال ج :

اٌؾظٛي ػٍٝ فشق صبثذ فٟ اٌطٛس ث١ٓ اٌّٛعبد اٌّزذاخٍخ فٟ ا٠خ ٔمطخ ِٓ ٔمبؽ اٌٛعؾ . ٌزا عزشب٘ذ اٌؼ١ٓ اػبءح 

 ِغزذ٠ّخ ثغجت دٚاَ االثظبس .

ط // اٞ ِٓ ِغبفبد فبطٍخ اٌٙذة عزىْٛ اوجش ػٕذ اعزخذاَ اٌؼٛء االصسق اَ ػٕذ اعزخذاَ اٌؼٛء االزّش فٟ 

 شثخ ٠ٛٔه ؟ ٌّٚبرا ؟رد

عزىْٛ فبطٍخ اٌٙذة ٌٍؼٛء االؽّش اوجش ِٓ فبطٍخ اٌؼٛء االصسق . الْ اٌفبطٍخ رضداد ثض٠بدح اٌطٛي اٌّٛعٟ ٚاْ  ج :

 اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء االؽّش اوجش ِٓ اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء  االصسق .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

حظة مهمة مال  
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وكان البعد  m1وبعد الشاشة عنهما ٌساوي     mm 0.2اذا كان البعد بٌن شقً تجربة ٌونك ٌساوي                   

الحظ الشكل المجاور , احسب طول موجة الضوء   mm 9.49الهدب المركزي ٌساويبٌن الهدب الثالث المضئ عن 

 المستعمل فً هذه التجربة ؟

 الحل /

   

 d = 1.2 × 10-4 mفً تجربة ٌونك وكان البعد بٌن الشقٌن  nm 664استعمل ضوء احمر طوله الموجً                 

على الشاشة بٌن الهدب المضًء ذي المرتبة الثالثة ومركز   yجد المسافة  L = 2.75 mوبعد الشاشة عن الشقٌن  (

 الهدب المركزي ؟

 الحل / 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

2مثال   

3مثال   
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 اٌغبلؾ ػٍٝ غشبء سل١ك ) ِثً غشبء فمبػخ اٌظبثْٛ ؟ط// ِبرا ٠سظً ٌٍؼٛء 

ٔشب٘ذ اغش١خ فمبػخ اٌظبثْٛ ٍِٛٔخ ثأٌٛاْ اٌط١ف اٌشّغٟ , ٚعجت رٌه اٌزذاخً ث١ٓ ِٛعبد اٌؼٛء االث١غ  ج :

 إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطؼ األِبِٟ ٚاٌغطؼ اٌخٍفٟ ٌٍغشبء اٌشل١ك .

 ْ اٌط١ف اٌشّغٟ ؟عجت رٍْٛ ثمغ اٌض٠ذ اٌطبف١خ ػٍٝ عطر اٌّبء ثبٌٛا ط // ِب

 عجت رٍْٛ غشبء فمبػخ اٌظبثْٛ ثأٌٛاْ اٌط١ف اٌشّغٟ ؟ ط // ِب

 اٌزذاخً ث١ٓ ِٛعبد اٌؼٛء االث١غ إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطؼ االِبِٟ ٚاٌغطؼ اٌخٍفٟ ٌٍغشبء اٌشل١ك . ج :

 ؟ خط // ِبٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠زٛلف ػ١ٍٙب اٌزذاخً فٟ األغش١خ اٌشل١م

 االغش١خ اٌشل١مخ ؟ ط// ػالَ ٠ؼزّذ اٌزذاخً  فٟ

 أمالة اٌطٛس . – 2عّه اٌغشبء .            – 1  ج :

 ؟ خط // ِب رأث١ش عّه اٌغشبء ػٍٝ اٌزذاخً فٟ االغش١خ اٌشل١م

اْ اٌّٛعبد إٌّؼىغخ ػٓ اٌغؼ اٌخٍفٟ ٌٍغشبء رمطغ ص٠بدح فٟ اٌّغبس اٌزٞ رمطؼٗ إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطؼ االِبِٟ  ج :

 عّه اٌغشبء اٌجظشٞ .ٌٍغشبء ثّمذاس ٠غبٚٞ ػؼف 

 ؟ خاٌّمظٛد ثؼبًِ أمالة اٌطٛس اٌزٞ ٠إثش فٟ اٌزذاخً فٟ االغش١خ اٌشل١م ط // ِب

( ث١ّٕب الرؼبٟٔ رٌه اٌّٛعبد        اٌّٛعبد إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطؼ االِبِٟ ٠ؾظً ٌٙب أمالة فٟ اٌطٛس ِمذاسٖ )  ج :

 إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطؼ اٌخٍفٟ .

180اٚ       ) ط// رؼبٟٔ اٌّٛخبد إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطر األِبِٟ ٌٍغشبء اٌشل١ك ئٔمالثب فٟ اٌطٛس ثّمذاس 
0

 ؟ (

ط // ٌّبرا ٠سظً أمالة فٟ اٌطٛس ٌٍّٛخبد إٌّؼىغخ ِٓ اٌغطر االِبِٟ ٌألغش١خ اٌشل١مخ ٚال ٠سظً رٌه االٔمالة 

 ٌٍّٛخبد إٌّؼىغخ ِٓ اٌغطر اٌخٍفٟ ٌٍغشبء ؟

ألْ وً ِٛخخ رٕؼىظ ػٓ ٚعؾ ِؼبًِ أىغبسٖ اوجش ِٓ اٌٛعؾ اٌزٞ لذِذ ِٕٗ ٠سظً ٌٙب أمالثبً فٟ اٌطٛس  ج :

180اٚ       ِمذاسٖ ) 
0

( اِب اٌمغُ االخش ِٓ اٌؼٛء فأْ ِٛخبرٗ رٕفز ٚرٕؼىظ ِٓ اٌغطر اٌخٍفٟ ٌٍغشبء ػٓ 

 االٔمالة فٟ اٌطٛس .ٚعؾ ِؼبًِ أىغبسٖ الً ِٓ اٌٛعؾ اٌزٞ لذِذ ِٕٗ فال رؼبٟٔ رٌه 

 ؟ خط // ِزٝ ٠ىْٛ اٌزذاخً ثٕبءاً فٟ االغش١خ اٌشل١م

 ارا وبْ عّه اٌغشبء اٌجظشٞ ِغب٠ٚب السثبع فشد٠خ ِٓ ؽٛي ِٛخخ اٌؼٛء االزبدٞ اٌغبلؾ ػ١ٍٗ . اٞ اْ ؛ ج :

     
 

 
       

 

 
       

 

 
 ٠tّثً ِؼبًِ أىغبس اٌٛعؾ ) اٌغشبء ( اٌزٞ عّىٗ      nز١ث          

 ط // ِزٝ ٠ىْٛ اٌزذاخً ارالف١ب فٟ االغش١خ اٌشل١مخ ؟ 

ػٕذِب ٠ىْٛ عّه اٌغشبء اٌجظشٞ ِغب٠ٚب ٌٍّؼبػفبد اٌضٚخ١خ ِٓ اسثبع ؽٛي ِٛخخ اٌؼٛء االزبدٞ اٌغبلؾ  ج :

 ػ١ٍٗ . اٞ اْ ؛

        
 

 
      

 

 
      

 

 
 ٠tّثً ِؼبًِ أىغبس اٌٛعؾ اٌزٞ عّىٗ      nز١ث            

 

                              

٠زغ١ش اٌطٛي اٌّٛعٟ ثزغ١ش اٌٛعؾ ٠ٚؼزّذ اٌطٛي اٌّٛعٟ فٟ االٚعبؽ اٌّخزٍفخ ػٍٝ ِؼبًِ أىغبس اٌٛعؾ ثّٛعت  - 1 

     اٌؼاللخ :
 

 
 nاٌطٛي اٌّٛعٟ فٟ اٌٛعؾ اٌزٞ ِؼبًِ أىغبسٖ     ؽ١ش   

         ٌٍزؼشف ػٍٝ ٔٛع اٌزذاخً فٟ االغش١خ اٌشل١مخ  ٔغزخذَ اٌؼاللخ االر١خ  :  - 2 
 

 
    

 ز١ث اْ :

 فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ اٌّٛخز١ٓ .:     

t   :. ٟعّه اٌغشبء اٌخٍف 

 اٌغّه اٌجظشٞ ٌٍغشبء :     

 التداخل فً االغشٌة الرقٌقة 

 مالحظة مهمة 



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  9 
 

 

 

 

 عجت ظٙش زضَ ِؼ١ئخ ِٚظٍّخ ثبٌزؼبلت ػٕذ إٌظش اٌٝ ِظجبذ ِٓ خالي اطجؼ١ٓ ِزمبسث١ٓ ؟ ط // ِب

 عجت ِشب٘ذح زضَ ِؼ١ئخ ِٚظٍّخ ثبٌزؼبلت ػٕذ إٌظش اٌٝ ػٛء اٌشّظ ِٓ خالي رمش٠ت سِٛػ اٌؼ١ٓ ؟ ط // ِب

 ٔز١غخ ؽ١ٛد اٌؼٛء ٚرذاخٍٗ . ج :

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : ئششذ ٔشبؽبً رٛػر ف١ٗ ظب٘شح ز١ٛد اٌؼٛء ؟ط                 

         

 أدٚاد إٌشبؽ

 ٌٛػ صعبط , دثٛط , د٘بْ أعٛد , ِظذس ػٛئٟ أؽبدٞ اٌٍْٛ.

 خطٛاد إٌشبؽ

 ٌٛػ اٌضعبط ثبٌذ٘بْ األعٛد.د٘ٓ ا -1

 سأط اٌذثٛط. ثبعزؼّبيػًّ شمبً ػ١مبً فٟ ٌٛػ اٌضعبط ا -2

 .ٔظش ِٓ خالي اٌشك اٌٝ اٌّظذس اٌؼٛئٟ ا  -3

ِٕبؽك ِؼ١ئخ رزخٍٍٙب ِٕبؽك ِؼزّخ ٚ إْ إٌّطمخ اٌٛعطٝ ػش٠ؼخ ٚشذ٠ذح اإلػبءح ٚ إْ اٌٙذة اٌّؼ١ئخ رمً  :ٔالزع 

إْ ظٙٛس ِٕبؽك ِؼ١ئخ ٚ أخشٜ ٚ ػٓ اٌٙذاة اٌّشوضٞ اٌّؼٟء  االثزؼبدشذرٙب ٠ٚزٕبلض ػشػٙب ثبٌزذس٠ظ ػٕذ 

 ِظٍّخ ػٍٝ عبٔجٟ اٌفزؾخ رذي ػٍٝ أْ اٌؼٛء ٠ؾ١ذ ػٓ ِغبسٖ

                 (  
 

 
)      اٌششؽ اٌالصَ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٘ذة ِؼٟء          

   اٌششؽ  اٌالصَ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٘ذة ِؼزُ                        

                 ٚ  .: ٠ّضً ػشع اٌشك ) )ؽ١ش اْ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ششؽ زظٛي اٌٙذة اٌّظٍّخ ) اٌّؼزّخ (ثبعزؼّبي شك ػ١ك ؟ ط // ِب

 فأْ ؛    ٚصا٠ٚخ ؽ١ٛد اٌؼٛء      ℓارا وبْ ػشع اٌشك  ج :

ℓ                      ؽ١ش اْ          

 ششؽ زظٛي اٌٙذة اٌّؼٟء ثبعزؼّبي شك ػ١ك ؟ ط // ِب

ℓ       ج :      (  
 

 
)                      ؽ١ش اْ     

 

 

 ٘ٛ ِسضص اٌس١ٛد ؟ ط // ِب

اٌفٛاطً اٌّزغب٠ٚخ ػٍٝ ٌٛػ اداح فٟ رؾ١ًٍ ِظبدس اٌؼٛء ٠ٚزأٌف ِٓ ػذد وج١ش ِٓ اٌؾضٚص اٌّزٛاص٠خ راد  ج :

 صعبعٟ .

 ط// ِب اٌفبئذح اٌؼ١ٍّخ ِٓ اعزؼّبي ِسضص اٌس١ٛد ؟

 ؽغبة اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء . – 3    رؾ١ًٍ ِظبدس اٌؼٛء  – 2      دساعخ االؽ١بف  – 1ج : 

 

 اٌفٛاطً ث١ٓ اٌؾضٚص رىْٛ شفبفخ ٚرغّؼ ثّشٚس اٌؼٛء ِٓ خالٌٙب اِب اٌؾضٚص فٟٙ ِؼزّخ . اْ                              

 ( ؟ dاٌّمظٛد ثثبثذ اٌسض ٌٍّسضص )  ط // ِب

 ١ٌٓ) ٚ٘ٛ ِمذاس طغ١ش عذا (.اٌّغبفخ ث١ٓ وً ؽض٠ٓ ِززب ج :

   ؛    اٌؼاللخِٓ  ٠ّىٓ ؽغبة صبثذ اٌّؾضص                                 
 

 
  ٠ّضً ػشع اٌّؾضص , wؽ١ش    

   ٚN   اِب ٠ّضً ػذد اٌؾضٚص  (  ٟ1ارا وبْ ٌذ٠ه ػذد اٌؾضٚص ف cm فٕٙب ٠ّىٓ ؽغبثٗ ِٓ اٌؼالل  )خ     
 

 (       )
 

 حٌود موجات الضوء 

 محزز الحٌود 

 مالحظة مهمة 

 مالحظة 

  2نشاط 
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 ط // و١ف ٠ظٕغ اٌّسضص ؟ 

اٌفٛاطً ث١ٓ اٌؾضٚص رىْٛ شفبفخ إر ٠ظٕغ ثٛعبؽخ ؽجغ ؽضٚص ػٍٝ ٌٛػ صعبعٟ فٟ ِبوٕخ رغط١ش ثبٌغخ اٌذلخ , ٚإْ ج :

 رمَٛ ثؼًّ اٌشمٛق اٌؼ١مخ عذا .

 ط // ِزٝ رزىْٛ اٌٙذة اٌّؼ١ئخ فٟ ِسضص اٌس١ٛد ؟

( ٠غبٚٞ اػذاد طؾ١ؾخ ِٓ ؽٛي ِٛعخ       ػٕذِب ٠ىْٛ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ اٞ شم١ٓ ِزغبٚس٠ٓ )   ج :

 .) ِشرجخ اٌٙذة اٌّؼٟء(                      ؽ١ش اْ          اٌؼٛء اٌّغزخذَ اٞ اْ   

 

 

 اْ اٌزذاخً ٚاٌؾ١ٛد ِٓ ظٛا٘ش اٌؼٛء اٌزٟ رضجذ اٌطج١ؼخ اٌّٛع١خ ٌٍؼٛء . - 1

رىْٛ شذح اٌٙذة فٟ ل١ّزٙب اٌؼظّٝ ػٕذ اٌٙذة اٌّشوضٞ ٚرمً شذح اػبءح اٌٙذة وٍّب اصداد ثؼذ٘ب ػٓ اٌٙذة  - 2

 اٌّشوضٞ .

٘ٛ اْ اٌٙذة فٟ اٌّؾضص  ردشثخ شمٟ ٠ٛٔهػٓ اٌٙذة اٌّزىٛٔخ فٟ  ِسضص اٌس١ٛد١ّ٠ض اٌٙذة اٌّزىٛٔخ فٟ  ِب اْ - 3

 رىْٛ ٚاػؾخ ٚػ١مٗ ِٚزجبػذح اِب فٟ رغشثخ ٠ٛٔه فٟٙ ثب٘زٗ ٚػش٠ؼخ ِٚزذاخٍٗ .

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ٌسقط عمودٌا على محزز حٌود   nm 632.8نٌون طوله الموجً –ضوء احادي اللون من لٌزر هٌلٌوم                  

 ., جد زواٌا الحٌود للمرتبة االولى والثانٌة المضٌئة  line 6000ٌحتوي السنتمتر الواحد منه على

 الحل / 

مهمة  اتمالحظ  

4مثال   
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 ؟ خط // ِبٟ٘ اٌظب٘شح اٌزٟ رُثجذ اْ اٌؼٛء ِٛخخ ِغزؼشػ

اَ ؽ١ٌٛخ ث١ّٕب  خ. ) اٌؾ١ٛد ٚاٌزذاخً رُضجذ ؽج١ؼزٗ اٌّٛع١خ ٌٚىّٕٙب ال رؾذداْ وٛٔٗ ِٛعخ ِغزؼشػ ةاالعزمطب ج :

 ( . خاالعزمطبة رُضجذ وٛٔٗ ِٛعخ ِغزؼشػ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ؟ئششذ ٔشبؽبً  ٠ٛػر ئعزمطبة اٌّٛخبدط/                    

 ادٚاد إٌشبؽ

 ؽشف١ٗ ثغذاس , ؽبعض رٚ شك.ؽجً ِضجذ ِٓ اؽذ 

 خطٛاد إٌشبؽ

ّٔشس اٌطشف اٌغبئت ٌٍؾجً ػجش شك اٌؾبعض , ثؾ١ش  -1

 ٔغؼً اٌشك ؽ١ٌٛبً ٔؾٛ األػٍٝ ٚػّٛد٠بً ِغ اٌؾجً.

ٔشذ اٌؾجً صُ ٕٔزشٖ ٌز١ٌٛذ ِٛعخ ِغزؼشػخ ِٕزمٍخ ف١ٗ.  -2

      ٔشب٘ذ اْ اٌّٛعخ اٌّغزؼشػخ لذ ِشد ِٓ خالي اٌشك.

 ( اٌشىً  وّب فٟ)

ٔغؼً اٌشك ثٛػغ افمٟ صُ ٔشذ اٌؾجً ٕٚٔزشٖ , ٔشب٘ذ اْ  -3

 . ( )وّب فٟ اٌشىً اٌّٛعخ اٌّغزؼشػخ اٌّزٌٛذح فٟ اٌؾجً ال ٠ّىٕٙب اٌّشٚس ِٓ خالي اٌشك. 

 .شش٠ؾخ ِٓ اٌزٛسِب١ٌٓ  ذ٠ّىٓ اٌزٛطً اٌٝ إٌز١غخ ٔفغٙب ِغ ِٛعبد اٌؼٛء , ارا اعزؼٍّ

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ئششذ ٔشبؽبً ٠ٛػر ئعزمطبة ِٛخبد اٌؼٛء؟ ط/                

 

 ادٚاد إٌشبؽ

  شش٠ؾزبْ ِٓ اٌزٛسِب١ٌٓ , ِظذس ػٛئٟ.

 خطٛاد إٌشبؽ

 ٚٔؼؼٙب فٟ ؽش٠ك ِظذس اٌؼٛء. ٔأخز شش٠ؾخ ِٓ اٌزٛسِب١ٌٓ -1

ٔمَٛ ثزذ٠ٚش اٌشش٠ؾخ ؽٛي اٌّؾٛس اٌّبس ِٓ ٚعطٙب ٚاٌؼّٛدٞ  -2

 ػ١ٍٙب.

 ٔؼغ شش٠ؾز١ٓ ِٓ اٌزشِٚب١ٌٓ وّب ِٛػؼ فٟ اٌشىً. -3

ٔمَٛ ثزضج١ذ إؽذاّ٘ب ٚرذ٠ٚش اٌشش٠ؾخ االخشٜ ثجؾء ؽٛي  -4

 اٌؾضِخ اٌؼٛئ١خ.

 .ػٕذ رذ٠ٚش اٌشش٠ؾخ اٌضب١ٔخ  ٌؼٛء إٌبفز رزغ١ش شذح ا اْ  ٔالزع

ثٍٛسح اٌزٛسِب١ٌٓ رزشرت ف١ٙب اٌغض٠ئبد ثشىً عٍغٍخ ؽ٠ٍٛخ  إر ال رغّؼ ثّشٚس اٌّٛعبد اٌؼٛئ١خ إال إرا وبْ الْ 

ثبلٟ اٌّٛعبد ٚ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رغّٝ  ثبِزظبصِغبٌٙب اٌىٙشثبئٟ ػّٛدٞ ػٍٝ خؾ اٌغٍغٍخ ث١ّٕب رمَٛ  ا٘زضاصِغزٜٛ 

رغّٝ اٌشش٠ؾخ اٌزٟ رمَٛ ثٙزٖ اٌؼ١ٍّخ  ٌؼٛئ١خ رغّٝ )ِٛعبد ػٛئ١خ ِغزمطجخ(.)االعزمطبة( ٚاٌّٛعبد ا

 .)اٌّسًٍ( ٚاٌشش٠ؾخ اٌضب١ٔخ  )اٌّغزمطت (ثــــ

أِب  فمؾ.٠ىْٛ رزثزة اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٌٍّٛعبد اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ثإرغبٖ ٚاؽــــــــــــــــــذ  اٌؼٛء اٌّغزمطتفٟ ؽبٌخ 

ّغبي اٌىٙشثبئٟ ثإرغب٘بد ػشٛائ١خ ٚفٟ ِغز٠ٛبد ِزٛاص٠خ ػّٛد٠خ ػٍٝ اٌف١ىْٛ رزثزة  غ١ش اٌّغزمطتفٟ ؽبٌخ اٌؼٛء 

 .خؾ أزشبس اٌّٛعخ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ط // ِب اٌّمظٛد ثبٌؼٛء اٌّغزمطت ؟

 ٘ٛ اٌؼٛء اٌزٞ ٠ىْٛ ف١ٗ رزثزة اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٌٍّٛعبد اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ثبرغبٖ ٚاؽذ . ج :

 غ١ش اٌّغزمطت ؟ط/ ِب اٌّمظٛد ثبٌؼٛء 

 ٘ٛ اٌؼٛء اٌزٞ ِغبٌٗ اٌىٙشثبئٟ فٟ ِغز٠ٛبد راد ارغب٘بد ِخزٍفخ ٚػّٛد٠خ ػٍٝ خؾ أزشبسٖ .ج : 

 استقطاب الضوء 

  3نشاط 

  4نشاط 
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 ػٛءاً ِغزمطجب ؟ ٌّٚبرا ؟ط // ً٘ اْ اٌؼٛء اٌظبدس ِٓ اٌّظبدس االػز١بد٠خ 

 ثبرغب٘بد ػشٛائ١خ . خوال . الْ رزثزة اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٌٍّٛعخ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ إٌّجؼض ج :

 ط // ً٘ رزغ١ش شذح اٌؼٛء االػز١بدٞ ػٕذ اعزمطبثٗ ؟ ٚو١ف ؟

 ٔؼُ رزغ١ش . ؽ١ش رمً شذرٗ . ج :

 ) ِبدح ِغزمطجٗ ( . ط // ِبرا ٠سظً ٌٍؼٛء ػٕذ ِشٚسٖ خالي شش٠سخ اٌزٛسِب١ٌٓ

 ط // ِب اٌّمظٛد ثؼ١ٍّخ االعزمطبة  ؟

اْ اٌؼٛء غ١ش اٌّغزمطت ِٛعبد ِغزؼشػخ ٠ٙزض ِغبٌٙب اٌىٙشثبئٟ ثبالرغب٘بد ع١ّؼٙب ٚثٍٛسح اٌزٛسِب١ٌٓ رغّؼ  ج :

اص٠خ ) ِٛػّٛد٠ب ػٍٝ اٌغٍغٍخ اٌزٟ رزشرت ف١ٙب عض٠ئبرٙبثّشٚس اٌؼٛء ارا وبْ ِغزٜٛ ا٘زضاص ِغبٌٙب اٌىٙشثبئٟ 

 الرغبٖ اٌّؾٛس اٌجظشٞ(.

ط //  ً٘ رزغ١ش شذح اٌؼٛء اٌظبدس ِٓ ِظذس ػٛئٟ ػٕذ إٌظش ا١ٌٗ ِٓ خالي شش٠سخ اٌزٛسِب١ٌٓ ػٕذ رذ٠ٚش٘ب ؟ 

 ٌّٚبرا ؟

 وال ال رغ١ش . الْ اٌؼٛء إٌبفز ػٛء ِغزطت ِّٙب وبْ ِؾٛس٘ب . ج :

ط // ً٘ رزغ١ش شذح اٌؼٛء ٌّظذس ِؼٟء ػٕذ إٌظش ا١ٌٗ ِٓ خالي شش٠سز١ٓ ِٓ اٌزٛسِب١ٌٓ ٚػٕذ رذ٠ٚش ازذا٘ب ؟ 

 ٌّٚبرا ؟

ٔؼُ رزغ١ش شذرٗ . ٚرٌه ثبالػزّبد ػٍٝ ارغبٖ ِؾٛس إٌفبر ٌىً ِٓ اٌشش٠ؾز١ٓ . ؽ١ش رىْٛ اػٍٝ شذح ػٕذِب ٠زٛاصٜ  ج :

 ذس اٌّؼٟء ػٕذ رؼبِذ ِؾٛس٠ّٙب .ِؾٛسٞ ٔفبر اٌشش٠ؾز١ٓ , ٚرٕؼذَ سؤ٠خ اٌّظ

 ط // و١ف ٠ّىٓ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌؼٛء اٌّغزمطت ػٓ اٌؼٛء غ١ش اٌّغزمطت ؟

ثبعزخذاَ شش٠ؾخ ِغزمطجخ ٌٍؼٛء . فؼٕذ رغ١ش شذح اٌؼٛء اٌّبس خالٌٙب ػٕذ رذ٠ٚش٘ب فٙزا ٠ؼٕٟ اْ اٌؼٛء اٌّغزخذَ  ج :

 بْ اٌؼٛء غ١ش ِغزمطت . ٘ٛ ػٛء ِغزمطت ٚارا ٌُ رزغ١ش شذرٗ ػٕذ رذ٠ٚش اٌشش٠ؾخ ف

 اٌّمظٛد ثبالعزمطبة االعزٛائٟ ؟ ِٚب اٌّمظٛد ثبالعزمطبة اٌدضئٟ ؟ ط // ِب

 االعزمطبة االعزٛائٟ ٠ؾظً ػٕذِب ٠ٙزض اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٌٍّٛعخ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ ثبرغبٖ ٚاؽذ فمؾ .  ج :

خ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ فٟ ارغبٖ ِؼ١ٓ دْٚ اْ اِب االعزمطبة اٌغضئٟ ف١ؾظً ػٕذِب ٠ٙزض اٌّغبي اٌىٙشثبئٟ ٌٍّٛع   

 رزالشٝ اال٘زضاصاد  ثبالرغب٘بد االخشٜ  .

 ط // ػٛء اٌشّظ ٚ اٌّظبث١ر االػز١بد٠خ غ١ش ِغزمطت ؟

ارْ ٘ٛ ط : ألْ ػٛء اٌشّظ ٚاٌّظبث١ؼ االػز١بد٠خ ِٛعبد ِغزؼشػخ ٠ٙزض ِغبٌٙب اٌىٙشثبئٟ فٟ االرغب٘بد ع١ّؼب , 

 ػٛء غ١ش ِغزمطت .

 

 

 ط // ػذد اُ٘ ؽشائك االعزمطبة ؟

 االعزمطبة ثبالِزظبص االٔزمبئٟ . – 1 ج :

 اعزمطبة اٌؼٛء ثبالٔؼىبط .  – 2   

 ٛاد اٌمط١جخ ؟ّاٌّمظٛد ثبٌ ط // ِب

 ٟٚ٘ اٌّٛاد اٌزٟ ٌٙب لبث١ٍخ اعزمطبة اٌؼٛء ثبالِزظبص االٔزمبئٟ .  ج :

 اٌمط١جخ ؟ط // و١ف رظٕغ االٌٛاذ 

ْ ِؾٛس  ج : ّٛ ِٛاد راد عٍغٍخ ١٘ذسٚوبسث١ٔٛخ ؽ٠ٍٛٗ رظٕغ ث١ٙئخ اٌٛاػ ِّزذح ار رزشاطف عض٠ئبد اٌغٍغٍخ اٌط٠ٍٛخ ٌزى

 ػٍٝ اٌغٍغٍخ اٌغض٠ئ١خ .    ػّٛد٠بثظشٞ ٌٕفبر اٌؼٛء ٚاٌزٟ ٠ىْٛ ِغبٌٙب اٌىٙشثبئٟ 

 ط // ِب اٌّمظٛد ثبٌّٛاد إٌشطخ ثظش٠ب ؟ اروش ِثبال ِٕٙب .

ِغزٜٛ االعزمطبة ٌٍؼٛء اٌّغزمطت ػٕذ اٌّشٚس خالٌٙب .ِضً ثٍٛسح اٌىٛاسرض ,  رذ٠ٚشٟٚ٘ ِٛاد ٌٙب اٌمبث١ٍخ ػٍٝ  ج :

 عبئً اٌزشثٕز١ٓ , ِؾٍٛي اٌغىش فٟ اٌّبء.

 اٌّمظٛد ثضا٠ٚخ اٌذٚساْ اٌجظشٞ ؟ ط // ِب

ٟٚ٘ اٌضا٠ٚخ اٌزٟ ٠ذٚس ثٙب ِغزٜٛ اعزمطبة اٌؼٛء اٌّغزمطت ػٕذ ِشٚس اٌؼٛء اٌّغزمطت خالي اٌّٛاد إٌشطخ  ج :

 ثظش٠ب .

 طرائق االستقطاب فً الضوء 
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 ط // ِبٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب ِمذاس صا٠ٚخ اٌذٚساْ اٌجظشٞ ؟

 ؽٛي ِٛعخ اٌؼٛء اٌّبس خالٌٙب.  – 4رشو١ض اٌّؾٍٛي   – 3عّىٙب .   – 2ٔٛع اٌّبدح .    – 1 ج :

 ط// و١ف ٠سظً اعزمطبة اٌؼٛء ثبالٔؼىبط ؟

 ثبالٔؼىبط ؟ ِٚبرا وبْ اوزشبفٗ ؟ اٌؼٛء ط // ِٓ ٘ٛ اٌؼبٌُ اٌزٞ اوزشف االعزمطبة

. اوزشف أٗ ػٕذ عمٛؽ اٌؼٛء ػٍٝ عطٛػ ػبوغخ وغطؼ اٌّبء فٟ ثؾ١شٖ فبْ اٌؼٛء إٌّؼىظ ٠ىْٛ  اٌؼبٌُ ِبٌٛط ج :

عمٛؽ فٟ ؽ١ٓ اْ اٌؼٛء إٌّىغش ٠ىْٛ فٟ ِغزٜٛ  ِٛاِص ٌّغزٜٛ اٌغطؼ اٌؼبوظِغزمطجب عضئ١ب ٚفٟ ِغزٛٞ 

 . االشؼخ

 ط // ػالَ رؼزّذ دسخخ اعزمطبة اٌؼٛء إٌّؼىظ ػٓ اٌغطٛذ اٌؼبوغخ ؟

 ٍٝ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ .ػ ج :

 ػٍٝ عطر ػبوظ ِغزمطجب ؟) صا٠ٚخ اٌغمٛؽ رغبٚٞ طفشا (ط // ً٘ ٠ىْٛ اٌؼٛء إٌّؼىظ ػٓ شؼبع عبلؾ ػّٛد٠ب 

 ٠ىْٛ ِغزمطجبً . وال . ال ج :

 ط // ِزٝ ٠غزمطت اٌشؼبع إٌّؼىظ ػٓ اٌغطر اٌؼبوظ ِغزمطجبً اعزٛائ١ب و١ٍبُ ؟ 

 ػٕذ صا٠ٚخ رغّٝ ) صا٠ٚخ ثشٚعزش ( . ج :

 اٌّمظٛد ثضا٠ٚخ ثشٚعزش ؟ ط // ِب

ٟٚ٘ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ ػٍٝ اٌغطؼ اٌؼبوظ ٚاٌزٟ ػٕذ٘ب ٠ىْٛ اٌشؼبع إٌّؼىظ ِغمطجب اعزٛائ١بُ و١ٍبً ٚاٌشؼبع إٌّىغش  ج :

 ِغزمطجب عضئ١بُ ٚرىْٛ اٌضا٠ٚخ ث١ٓ اٌشؼبع إٌّؼىظ ٚاٌشؼبع إٌّىغش لبئّخ 

 اْ صا٠ٚخ ثشٚعزش رغّٝ ا٠ؼب ثضا٠ٚخ االعزمطبة .                           

 

 ط //ِبٟ٘ اٌؼاللخ اٌزٟ ٚػؼٙب اٌؼبٌُ ثشٚعزش) ث١ٓ صا٠ٚخ االعزمطبة ِٚؼبًِ أىغبس اٌٛعؾ (  ؟

 رّضً صا٠ٚخ االعزمطبة     ) صا٠ٚخ ثشٚعزش ( .    ٠ّضً ِؼبًِ أىغبس اٌٛعؾ ,   ؽ١ش اْ                 ج :

 ط // فٟ زبٌخ اعزمطبة اٌؼٛء ثبالٔؼىبط ػٕذ أ٠خ ششٚؽ :

 ٠سظً اعزمطبة اعزٛائٟ وٍٟ . – 2ال ٠سظً اعزمطبة فٟ اٌؼٛء    – 1

 ػٕذِب رىْٛ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ = طفش . – 1 :ج 

09ػٕذِب رىْٛ صا٠ٚخ عمٛؽ اٌؼٛء =  – 2
9

 ٠ىْٛ اٌؼٛء إٌّؼىظ ِغزمطت اعزٛائٟ وٍٟ . ٚرغّٝ صا٠ٚخ ثشٚعزش 

 

 

 

 ط // ِبٟ٘ اٌظب٘شح اٌزٟ رغجت رٍْٛ اٌغّبء ؟

 ظب٘شح االعزطبسح فٟ اٌؼٛء. ج :

 عجت رٍْٛ االفك ثٍْٛ اٌؼٛء االزّش ػٕذ اٌششٚق ٚاٌغشٚة ؟ ط // ِب

 ثغجت لٍخ اعزطبسح االؽّش ٚاٌجشرمبٌٟ  . ج :

 رجذٚ اٌغّبء ثٍٛٔٙب االصسق اٌجب٘ذ ػٕذِب رىْٛ اٌشّظ فٛق االفك ٔٙبسا ؟ط // ٌّبرا 

 ثغجت اعزطبسح اٌؼٛء االصسق . ج :

 ط // ِبٟ٘ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼٛء اٌّغزطبس ٚالطبس خض٠ئبد اٌٙٛاء ؟

 ( .       ٠غت اْ رىْٛ الطبس٘ب اطغش اٚ رغبٚٞ اٌطٛي اٌّٛعٟ  )   ج :

 ط // ِب ٟ٘ اٌؼاللخ ث١ٓ شذح اٌؼٛء اٌّغزطبس ٚؽٌٛٗ اٌٛخٟ ؟

اْ شذح اٌؼٛء اٌّغزطبس رزٕبعت ػىغ١بً ِغ األط اٌشاثغ ٌٍطٛي اٌّٛعٟ . اٞ ِغ )  ج :
 

  
. ) 

 ط // ٌّبرا ١ّ٠ً اٌؼٛء اٌّغزطبس اٌٝ اٌٍْٛ األصسق ؟

 ط // ا٠ّٙب ٠غزطبس اوثش اٌؼٛء االصسق اَ اٌؼٛء االزّش ؟ ٌّٚبرا ؟

اٌؼٛء االصسق ) اٌطٛي اٌّٛعٟ االلظش ِٓ ػٛء اٌشّظ ( ٠غزطبس ثّمذاس اوجش ِٓ اٌؼٛء االؽّش) اٌطٛي  //ج 

 اٌّٛعٟ االوجش (. ٚرٌه الْ شذح االعزطبسح رزٕبعت ػىغ١ب ِغ األط اٌشاثغ ٌٍطٛي اٌّٛعٟ .

  الضوء فً االستطارة
 

 مالحظة 
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 الوحدة التعرٌف الرمز

m فرق المسار البصري بٌن الموجتٌن     او   cm 

 S1طول المسار البصري للموجات المنبعثة من المصدر    

 Pوالواصلة الى النقطة 

m او   cm 

 S2طول المسار البصري للموجات المنبعثة من المصدر    

 Pوالواصلة الى النقطة 

m او   cm 

 درجة  Pفرق الطور بٌن الموجتٌن الواصلتٌن الى النقطة   

m طول موجة الضوء    او   cm 

 بدون وحدات رتبة الهدب المضًء او المظلم   

m البعد بٌن الشقٌن    او   cm 

 درجة زاوٌة الحٌود  

m عرض الشق    او   cm 

mبعد الهدب المضًء او المظلم الذي رتبته       عن الهدب  

 المركزي المضًء

m او   cm 

m بعد الشاشة عن الحاجز   او   cm 

متتالٌٌن ) مضٌئٌن او مظلمٌن ( وكزلك البعد بٌن هدابٌن    

 تسمى فاصلة الهدب

m او   cm 

بعد مركز الهدب المضًء او المظلم عن مركز الهدب   

 المركزي المضًء

m او   cm 

 cm عرض المحزز   

 Line/cm عدد الحزوز  

 cm ثابت المحزز  

 درجة  زاوٌة االستقطاب   

 درجة الزاوٌة الحرجة   

 بدون وحدات معامل االنكسار   

 m طول موجة الضوء فً الوسط المادي   

t  سمك cm 

 ملخص قوانٌن الفصل الرابع 
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  عالقة فرق المسار البصري بٌن الموجتٌن                

       
  

 
      البصري المسار وفرق الطور فرق بٌن العالقة     

تداخل بناء                                        

   (  
 

 
تداخل اتالفً                                         (  

 

هدب معتم                                   

      (  
 

 
)    هدب مضًء     

 

      
  

 
 حساب بعد المرتبة المضٌئة عن الهدب المضًء المركزي                

    
  

 
حساب البعد بٌن هدابٌن مضٌئٌن متجاورٌن او متتالٌٌن                     

الهدب المركزي المضًء حساب بعد مركز الهدب المضًء او المظلم عن مركز           

 

 

فرق المسار البصري                 

   
 

 
ثابت المحزز                             

    
 

 (     )
ثابت المحزز               

 

 

                        االنكسار بمعامل       االستقطاب زاوٌة عالقة

       
 

  
     العالقة بٌن طول موجة الضوء فً الهواء وطول موجة الضوء فً المادة            

  
 

     
  عالقة زاوٌة الحرجة بمعامل االنكسار            

 إلٌجاد معامل انكسار من الزاوٌتٌن                                

                                    

 

 

 فرق المسار البصري

 قوانٌن االستقطاب باالنعكاس

 شروط حصول على هدب مضٌئة و معتمة  من شق واحد )شق منفرد(

 قوانٌن تجربة شقً ٌونك

 قوانٌن المحزز
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صفرا او اعدادا صحٌحة من طول (        )قٌمة فرق المسار البصريعندما ٌكون  بناءٌحصل تداخل  – 1

صفرا او اعداد زوجٌه  الموجتٌن المتداخلتٌن ٌكون فرق الطور بٌن. او                      موجة مثال 

                      ( اي ان          من ) 

 اعداد فردٌة من نصف طول موجة (       )قٌمة فرق المسار البصريعندما ٌكون  اتالفًٌحصل تداخل  – 2

     مثال 
 

 
    

  

 
   

 

 
(   اي ان       ان ٌكون فرق الطور بٌنهما اعادا فردٌة من ) . او       

                  

وتحقق شرط   اعداد صحٌحة   عندما تكون قٌمة  بناءٌكون التداخل       عند استخدام هذه العالقة  – 3

 بناء . معادلة التداخل 

  )   عند استخدام هذه العالقة - 4
 

 
) وتحقق   اعداد صحٌحة   عندما تكون قٌمة  اتالفًٌكون التداخل   

 اتالفً .شرط معادلة التداخل 

اذا كان سمك الغشاء البصري مساوٌا الرباع فردٌة من طول موجة  ةٌكون التداخل بناءاً فً االغشٌة الرقٌق - 5

      الضوء االحادي الساقط علٌه . اي ان ؛
 

 
       

 

 
       

 

 
 معامل ٌمثل   n  حٌث        

 .t  سمكه الذي(  الغشاء)  الوسط انكسار

عندما ٌكون سمك الغشاء البصري مساوٌا للمضاعفات الزوجٌة من ٌكون التداخل اتالفٌا فً االغشٌة الرقٌقة  - 6

         ارباع طول موجة الضوء االحادي الساقط علٌه . اي ان ؛
 

 
      

 

 
      

 

 
          

 t   سمكه الذي الوسط انكسار معامل ٌمثل   n  حٌث

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات 
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 اخزش االخبثخ اٌظس١سخ ٌىً ِٓ اٌؼجبساد االر١خ: 1//ط

 فٟ ز١ٛد اٌؼٛء, فبْ ششؽ رىْٛ اٌٙذة اٌّؼٟء االٚي) غ١ش اٌّشوضٞ (اْ ٠ىْٛ ػشع اٌشك ِغب٠ٚب اٌٝ:   

         (  

 

     
  (  

  

       
  (  

 

 
      (  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رؼضٜ اٌٛاْ فمبػبد اٌظبثْٛ اٌٝ ظب٘شح:   

 اٌزذاخً.  )

 اٌؾ١ٛد.  )

 االعزمطبة.   )

 االعزطبسح.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 عجت ظٙٛس ٘ذة ِؼ١ئخ ٚ٘ذة ِظٍّخ فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ٘ٛ:   

 ز١ٛد ٚرذاخً ِٛخبد اٌؼٛء ِؼب.  )

 ؽ١ٛد ِٛعبد اٌؼٛء فمؾ.  )

 رذاخً ِٛعبد اٌؼٛء فمؾ.   )

 اعزؼّبي ِظذس٠ٓ ػ١ش ِزشبو١ٙٓ.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ارا عمؾ ػٛء أخؼش ػٍٝ ِسضص ز١ٛد فبْ اٌٙذة اٌّشوضٞ ٠ظٙش ثٍْٛ:   

 اطفش.  )

 اؽّش.  )

 اخؼش.  )

 اث١غ.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رضداد صا٠ٚخ ز١ٛد اٌؼٛء ِغ:   

 ٔمظبْ اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء اٌّغزؼًّ.  )

 ص٠بدح اٌطٛي اٌّٛخٟ ٌٍؼٛء اٌّغزؼًّ.  )

 صجٛد اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء اٌّغزؼًّ.  )

 وً االؽزّبالد اٌغبثمخ ِؼبً.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ارا وبْ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ ِٛخز١ٓ ػٛئ١ز١ٓ ِزشبوٙز١ٓ ِزشاوجز١ٓ ٠غبٚٞ اػذاد فشد٠خ ِٓ أظبف    

 االؽٛاي اٌّٛخ١خ ػٕذ٘ب ٠سظً:

 رذاخً ئرالف.  )           اعزمطبة.  )       اعزطبسح.  )          رذاخً ثٕبء.  )

 

 

 أسئلة الفصل الرابع 



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  18 
 

 ِٛخبد اٌؼٛء ٠دت اْ ٠ىْٛ ِظذس ّ٘ب: اٌّغزذ٠ُ فٟ ٌزذاخًٌسظٛي ا   

 ع١ّغ االؽزّبالد اٌغبثمخ.   )      طذس٠ٓ ِٓ ا١ٌٍضس.   )      غ١ش ِزشبو١ٙٓ.  )       ِزشبو١ٙٓ.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ٠سظً اٌٙذاة اٌّؼٟء االٚي ػٍٝ خبٔجٟ اٌٙذاة اٌّشوضٞ اٌّؼٟء اٌّزىْٛ ػٍٝ اٌشبشخ    

 ػٕذِب ٠ىْٛ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ِغب٠ٚب اٌٝ:

       
 

 
          (  

              (  

            (  
           (  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ّٔؾ اٌزذاخً ٠زٌٛذ ػٕذِب ٠سظً:   

 االعزمطبة.  )       اٌس١ٛد.  )      االٔىغبس.  )       االٔؼىبط.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ٚغشبء فمبػخ طبثْٛ اٌّبء رجذٚ ٍِٛٔخ ثأٌٛاْ صا١٘خ ٔز١دخ االٔؼىبط ٚ: أغش١خ اٌض٠ذ اٌشل١مخ    

 االعزمطبة.  )        اٌؾ١ٛد.  )       اٌزذاخً.  )       االٔؼىبط.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 اٌخبط١خ ا١ٌّّضح ٌٍط١ف اٌّزٌٛذ ثٛعبؽخ ِسضص اٌس١ٛد رىْٛ:    

 أزشبس اٌخطٛؽ اٌّؼ١ئخ.  )           اٌخطٛؽ اٌّؼ١ئخ ٚاػسخ اٌّؼبٌُ.  )

 أؼذاَ اٌخطٛؽ اٌّظٍّخ.  )                      أؼذاَ اٌخطٛؽ اٌّؼ١ئخ.  ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 زضِخ اٌؼٛء غ١ش اٌّغزمطجخ: ٟ٘ اٌزٟ ٠ىْٛ رزثزة ِدبالرٙب اٌىٙشثبئ١خ:    

 رسظً فٟ االردب٘بد خ١ّؼبً.  )                  ِمزظشح ػٍٝ ِغزٛ ٚاؽذ.  )

 رؾظً فٟ االرغب٘بد ِؾذدح.  )      ٠ّىٕٙب اٌّشٚس خالي اٌٍٛػ اٌمط١ت.  ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 اٌّٛخبد اٌط١ٌٛخ ال ٠ّىٕٙب ئظٙبس:    

 االعزمطبة.  )       اٌؾ١ٛد.  )        االٔؼىبط.  )     االٔىغبس.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 رىْٛ اٌغّبء صسلبء ثغجت: 14-

 ػذعخ اٌؼ١ٓ رىْٛ صسلبء.  )      عض٠ئبد اٌٙٛاء رىْٛ فبسغخ.  )

 ئعزطبسح اٌؼٛء رىْٛ أوثش ِثب١ٌخ ٌٍّٛخبد لظ١شح اٌطٛي اٌّٛخٟ.  ) 

 اعزطبسح اٌؼٛء رىْٛ أوضش ِضب١ٌخ ٌٍّٛعبد ؽ٠ٍٛخ اٌطٛي اٌّٛعٟ.  )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 (   )ٚوبْ اٌجؼذ ث١ٓ اٌشم١ٓ  (       )ػٕذ ئػبءح شمٟ ٠ٛٔه ثؼٛء أخؼش ؽٌٛٗ اٌّٛخٟ     

ػٍٝ  فاْ اٌجؼذ ث١ٓ ِشوضٞ ٘ذاث١ٓ ِؼ١ئ١ٓ ِززب١١ٌٓ فٟ ّٔؾ اٌزذاخً اٌّزىْٛ (  )ٚثؼذ اٌشبشخ ػٓ اٌشم١ٓ 

 اٌشبشخ ٠غبٚٞ:

       (  

       (  

       (  
    (  

  :اٌزٛػ١ؼ
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ً٘ ٠ّىٓ ٌٍؼٛء اٌظبدس ػٓ اٌّظبدس غ١ش اٌّزشبوٙخ اْ ٠زذاخً؟ ًٚ٘ ٠ٛخذ فبسق ث١ٓ اٌّظبدس  2//ط

 اٌّزشبوٙخ ٚغ١ش اٌّزشبوٙخ؟ 

والً ِٓ الْ  ذا ال رذسوٙب اٌؼ١ٓعٚ ثغشػخ وج١شح ثبٌزؼبلت  ٔؼُ ٠ؾظً اٌزذاخً اٌجٕبء اٌزذاخً االرالف  اٌدٛاة:

ٛي ػٍٝ فشق صبثذ فٟ اٌطٛس ظفال ٠ّىٓ اٌؾ اٌّظذس٠ٓ ٠جؼش ِٛعبد ثأؽٛاس ػشٛائ١خ ِزغ١شح ثغشػخ فبئمخ عذا

ٚ٘زا  اػبءح ِغزذ٠ّخ ثغجت طفخ دٚاَ االثظبس ٌزا رشب٘ذ اٌؼ١ٓ ٔمطخ ِٓ ٔمبؽ اٌٛعؾ خث١ٓ اٌّٛعبد اٌّزذاخٍخ فٟ ا٠

 ٘ٛ اٌفشاق االعبعٟ ث١ٓ اٌّظبدس اٌّزشبوٙخ ٚاٌّظبدس غ١ش اٌّزشبوٙخ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ع٠ٛخ. اعمطذ ِٛخبد اٌؼٛء اٌظبدس ِّٕٙب ػٍٝ شبشخ,  ِظذساْ ػٛئ١بْ ِٛػٛػبْ اٌٛازذ خٕت االخش 3//ط

 ٌّبرا ال ٠ظٙش ّٔؾ اٌزذاخً ِٓ رشاوت ِٛخبد اٌؼٛء اٌظبدسح ػّٕٙب ػٍٝ اٌشبشخ؟

اٌؼٛء اٌظبدس ِٓ اٌّظذس٠ٓ اٌؼٛئ١١ٓ ٠زأٌف ِٓ ِٛعبد ػذح ِخزٍفخ اٌطٛي اٌّٛعٟ, ثبؽٛاي الْ  اٌدٛاة:

اٌّظذس٠ٓ فبٌؼٛء اٌظبدس ػٓ اٌّظذس٠ٓ ال ٠ؾمك فشق ؽٛس صبثذ اٞ ال ٠ٛعذ رشبوٗ ث١ٓ ,  ػشٛائ١خ ِزغ١شح

 ٌزا ِٓ اٌّغبي ِشب٘ذح ؽشاص اٌزذاخً.  ثّشٚس اٌضِٓ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ىْٛ ربث١ش رٌه ػٍٝ ؽشاص اٌزذاخً؟ٌٛ اخش٠ذ ردشثخ ٠ٛٔه رسذ عطر اٌّبء, و١ف ٠ 4//ط

 اٌؼالق االر١خ:ؽغت ؽٛي ِٛعخ اٌؼٛء فٟ اٌّبء رمظش ػّب ٟ٘ اٌٙٛاء  اٌدٛاة:

   
 

 
 

 , فبْ اٌفٛاطً ث١ٓ ٘ذة اٌزذاخً عزمً.( )ٚثّب اْ اٌؾضَ اٌّؼ١ئخ ٚاٌّظٍّخ رزٕبعت ِٛالؼٙب ِغ اٌطٛي اٌّٛعٟ 

       ؽغت اٌؼاللخ
  

 
. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ِب اٌششؽ اٌزٞ ٠زٛافش فٟ اٌفشق ثطٛي اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ ِٛخز١ٓ ِزشبوٙز١ٓ ِزذخٍز١ٓ فٟ زبٌخ: 5//ط

 اٌزذاخً االرالفٟ.  )اٌزذاخً اٌجٕبء.             )

 اٌدٛاة: 

(a  : ٠ىْٛ فشق اٌّغبس اٌزذاخً اٌجٕبءΔ ℓ ) ٠غبٚٞ طفشا اٚ اػذاد طؾ١ؾخ ِٓ ؽٛي اٌّٛعخ ) 

اْ ٞ             ؽ١ش اْ        ف١ىْٛ فشق اٌّغبس                     

 (٠غبٚٞ اػذاد فشد٠خ ِٓ ٔظف ؽٛي اٌّٛعخ . ٠Δℓىْٛ فشق اٌّغبس ) اٌزذاخً االرالفٟ : b)أ

  )   ف١ىْٛ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ٠غبٚٞ  
 

 
)                ؽ١ش اْ   

   أٞ اْ : 
 

 
  
 

 
  
 

 
     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

خالي إٌٙبس ِٚٓ ػٍٝ عطر اٌمّش ٠شٜ سائذ اٌفؼبء اٌغّبء عٛداء ٠ٚزّىٓ ِٓ سؤ٠خ إٌدَٛ ثٛػٛذ, فٟ  6//ط

 ز١ٓ خالي إٌٙبس ِٚٓ ػٍٝ عطر االسع ٠شٜ اٌغّبء صسلبء ٚثال ٔدَٛ, ِب رفغ١ش رٌه؟  

َٛ ثٛػٛػ, خالي إٌٙبس ِٚٓ ػٍٝ عطؼ اٌمّش ٠شٜ سائذ اٌفؼبء اٌغّبء عٛداء ٠ٚزّىٓ ِٓ س٠ٚخ إٌغ اٌدٛاة:

ٚرٌه ٌؼذَ ٚعٛد غالف عٛٞ ٚاٌغغ١ّبد اٌزٟ رغجت اعزطبسح ػٛء اٌشّظ. فٟ ؽ١ٓ خالي إٌٙبس ِٚٓ ػٍٝ عطؼ 

االسع ٠شٜ اٌغّبء صسلبء ٚثال ٔغَٛ, ثغجت ؽذٚس ظب٘شح االعزطبسح )رشزذ االٌٛاْ( ثغجت ٚعٛد اٌغالف 

 اٌغٛٞ. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ِب اٌزغ١ش اٌزٞ ٠سظً فٟ ػشع إٌّطمخ اٌّشوض٠خ اٌّؼ١ئخ ٌّٕؾ اٌس١ٛد ِٓ شك ٚازذ ػٕذِب ٔدؼً ػشع  7//ط

 اٌشك ٠ؼ١ك اوثش؟

  )        اٌؼاللخ االر١خ: ؽغت٠ضداد ػشع اٌٙذة اٌّشوضٞ اٌّؼٟء ٠ٚىْٛ الً شذح  اٌدٛاة:
 

 
)   

  
 

    
  رٕبعت ػىغٟ    

 ؟ ػٕذِب رٕشش االشؼخ اٌىٙشِٚغٕبؽ١غ١خ فٟ اٌفؼبء االٚعبؽ اٌّخزٍفخ ِبرا ٠ززثزة 8//ط

اٌّغب١ٌٓ اٌىٙشثبئٟ ٚاٌّغٕبؽ١غٟ ٠ززثزة ثطٛس ٚاؽذ ِٚزؼبِذاْ ِغ ثؼؼّٙب ٚػؼّٙب  ِٓ والً ٠ززثزة  اٌدٛاة:

 خ .اٌّٛع أزشبسٚػّٛداْ ػٍٝ خؾ 
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ِٓ زبخض رٞ شم١ٓ ٚاػئ اٌشمبْ ثؼٛء ازبدٞ اٌٍْٛ ؽٛ ِٛخزٗ فٟ  (4.5m)/ ٚػؼذ شبشخ ػٍٝ ثؼذ 1ط

فىبٔذ اٌّغبفخ اٌفبطٍخ ث١ٓ ِشوضٞ اٌٙذة اٌّشوضٞ ٚاٌّؼٟء ِٚشوض اٌٙذاة رٚ اٌّشرجخ  (λ =490nm)اٌٙٛاء 

(m=1) ( ٞٚ4.5اٌّؼٟء رغب cmِب ِمذاس اٌجؼذ ث١ٓ اٌشم١ٓ ؟ ) 

 اٌسً: 

  
   

  
 
(        )(   )( )

(        )
                    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    / ػٛء اث١غ رزٛصع  ِشوجبد ؽ١فٗ ثٛاعطخ ِسضص ز١ٛد فارا وبْ ٌٍّسضص )2ط
    

  
( . ِب ل١بط صا٠ٚخ 

 ؟ :(sin 7.5° 0.128)؟ ػٍّب اْ  (λ=640 nm)اٌس١ٛد اٌّشرجخ االٌٚٝ ٌٍؼٛء االزّش رٞ اٌطٛي اٌّٛخٟ 

 اٌسً :

  
 

 
 
   

    
              صبثذ اٌّؾضص      

نا               بما 

     
  

 
 
( )(        )  

(        )  
                

 صا٠ٚخ ؽ١ٛد اٌّشرجخ االٌٚٝ .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

/ عمطذ زضِخ ػٛئ١خ ػٍٝ عطر ػبوظ ثضٚا٠ب عمٛؽ ِخزٍفخ  اٌم١بط , ٚلذ رج١ٓ اْ اٌشؼبع إٌّؼىظ اطجر 3ط

 ( .tan 48° =1.110. ازغت ِؼبًِ االٔىغبس ٌٍٛعؾ ؟ ػٍّبً اْ : ) ( °48)ِغزمطجب و١ٍب ػٕذ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ 

 خ  ثشٚعزش . اٌسً: ثّب اْ اٌشؼبع إٌّؼىظ ِغزمطجب و١ٍب . ارْ صا٠ٚخ اٌغمٛؽ ٟ٘ صا٠ٚ

                              

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

.ازغت صا٠ٚخ  ( °34.4/ ارا وبٔذ اٌضا٠ٚخ اٌسشخخ ٌألشؼخ اٌؼٛئ١خ ٌّبدح اٌؼم١ك االصسق اٌّسبؽخ ثبٌٙٛاء )4ط

 . (tan 60.5=1.77)  (sin34.4° =0.5)االعزمطبة ٌألشؼخ اٌؼٛئ١خ ٌٙزٖ اٌّبدح ؟ ػٍّب اْ  :     

ثّب اْ ِؼبًِ االٔىغبس اٌىٍٟ ٌٛعؾ شفبف اٚ )ِبدح شفبفخ( ٠غبٚٞ ِمٍٛة ع١ت اٌضا٠ٚخ اٌؾشعخ ٌزٌه اٌٛعؾ  اٌسً:

 اٚ )اٌّبدح اٌشفبفخ( .

  
 

     
 

 

        
 

 

     
  ِؼبًِ أغىبس اٌؼم١ك       

                               

ٟ٘ صا٠ٚخ عمٛؽ اٌؼٛء فٟ اٌٛعؾ االوجش وضبفخ ٚاٌزٟ رمبثٍٙب صا٠ٚخ أىغبس لبئّخ فٟ  اٌضا٠ٚخ اٌسشخخ : ِالزظخ /

  اٌٙٛاء . ؽ١ش اْ :   
 

     
 اٌضا٠ٚخ اٌؾشعخ .   ٚاْ :  

الرابعمسائل الفصل   
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 دٚس اٚي 2013

 ِب عجت سؤ٠خ اٌغّبء صسلبء ِٓ ػٍٝ عطر االسع ٚثال ٔدَٛ ٔٙبسا ؟  -1  

 ثغجت ؽذٚس ظب٘شح االعزطبسح )رشزذ اٌؼٛء( , ٚثغجت ٚعٛد اٌغالف اٌغٛٞ . اٌدٛاة:

اْ ٠زذاخً؟ ًٚ٘ ٠ٛخذ فبسق ث١ٓ اٌّظبدس اٌّزشبوٙخ  ً٘ ٠ّىٓ ٌٍؼٛء اٌظبدس ػٓ اٌّظبدس غ١ش اٌّزشبوٙخ -2

 ٚغ١ش اٌّزشبوٙخ؟ 

اٌّظذس٠ٓ والً ِٓ الْ  ٚ ثغشػخ وج١شح ؽذا ال رذسوٙب اٌؼ١ٓثبٌزؼبلت  االرالف  ٚٔؼُ ٠ؾظً اٌزذاخً اٌجٕبء  اٌدٛاة:

اٌطٛس ث١ٓ اٌّٛعبد ٛي ػٍٝ فشق صبثذ فٟ ظ٠جؼش ِٛعبد ثأؽٛاس ػشٛائ١خ ِزغ١شح ثغشػخ فبئمخ عذا فال ٠ّىٓ اٌؾ

 .ٌزا رشب٘ذ اٌؼ١ٓ اػبءح ِغزذ٠ّخ ثغجت طفخ دٚاَ االثظبس ٔمطخ ِٓ ٔمبؽ اٌٛعؾ خاٌّزذاخٍخ فٟ ا٠

 ػالَ رؼزّذ صا٠ٚخ اٌذٚساْ اٌجظشٞ فٟ اٌّٛاد إٌشطخ ثظش٠بً ؟ -3

 رؼزّذ ػٍٝ: اٌدٛاة:

–عّه اٌّبدح.         ٔٛع اٌّبدح.         ؽٛي اٌّٛعخ اٌؼٛئ١خ .     رشو١ض اٌّؾٍٛي)ارا وبٔذ اٌّبدح عبئٍخ(   

 دٚس ثبٟٔ 2013

 ػالَ ٠ؼزّذ اٌزذاخً فٟ االغش١خ اٌشل١مخ. -1  

 ٠ؼزّذ ػٍٝ:اٌغٛاة: 

 ٠غبٚٞ ػؼف عّه اٌغشبء.اػبف١ب إر اْ اٌّٛعبد إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطؼ اٌخٍفٟ رمطغ ِغبساً  :عّه اٌغشبء    

 . (     )إر اْ اٌّٛعبد إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطؼ االِبِٟ ٠ؾظً ٌٙب أمالة ثبٌطٛس ِمذاسٖ أمالة اٌطٛس:    

 ؟ (اٌؼٛء اٌّغزمطتــ )ِب اٌّمظٛد ث -2

اٌؼٛء اٌّغزمطت: ٘ٛ اٌؼٛء اٌزٞ ٠مزظش رزثزة ِغبٌٗ اٌىٙشثبئٟ فٟ ِغزٜٛ ٚاؽذ فمؾ ػّٛدٞ ػٍٝ  اٌغٛاة:

 اٌّٛعخ. أزشبسخؾ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 دٚس اٚي 2014

 فٟ زبٌخ ئعزمطبة اٌؼٛء ثبإلٔؼىبط ػٕذ أ٠خ ششٚؽ: -1  

 ٠سظً ئعزمطبة ئعزٛائٟ وٍٟ.   ال ٠سظً ئعزمطبة فٟ اٌؼٛء.               

 اً ال ٠ؾذس اعزمطبة.طفش رغبٚٞػٕذِب رىْٛ صا٠ٚخ عمٛؽ اٌؼٛء  a- اٌدٛاة:

           -b  ْٛصا٠ٚخ ثشٚعزش )صا٠ٚخ االعزمطبة( عىْٛ اٌؼٛء إٌّؼىظ ِغزمطت اعزٛائٟ وٍٟ . ٚرىْٛ ػٕذِب رى

 . ( °90)اٌضا٠ٚخ ث١ٓ اٌشؼبع إٌّؼىظ ٚإٌّىغش لبئّخ 

ِبرا ٠سظً فٟ ػشع إٌّطمخ اٌّشوض٠خ اٌّؼ١ئخ ٌّٕؾ اٌس١ٛد ِٓ شك ٚازذ ػٕذِب ٔدؼً ػشع اٌشك ٠ؼ١ك  -2

 اوثش . ٚػر رٌه ؟

  )       )٠ضداد ػشع اٌٙذة اٌّشوضٞ اٌّؼٟء ٠ٚىْٛ الً شذح . ؽغت اٌؼاللخ االر١خ : اٌدٛاة:
 

 
)  )    

(  
 

    
  (رٕبعت ػىغٟ)(

 دٚس ثبٟٔ 2014

 ثخطٛاد ٔشبؽب ٠ٛػر اعزمطبة اٌّٛخبد اٌؼٛئ١خ . ِغ االعزٕزبج ؟اششذ  -1 

 . 12طفؾخ ساعغ اٌٍّضِخ  اٌدٛاة:

 حلول األسئلة الوزارٌة 
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  دٚس ثبٌث 2014

 ِب اٌششؽ اٌزٞ ٠زٛافش فٟ اٌفشق ثطٛي اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ ِٛخز١ٓ ِزشبوٙز١ٓ ِزذخٍز١ٓ فٟ زبٌخ: -1 

 اٌزذاخً االرالفٟ.  )اٌزذاخً اٌجٕبء.             )

 اٌدٛاة: 

 ار ٠ىْٛ فشق اٌّغبس اٌجظش ِغب٠ٚب اٌٝ اٌظفش اٚ ألػذاد طؾ١ؾخ ِٓ االؽٛاي اٌّٛع١خ.         )

   (  
 

 
 اٞ اْ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ِغب٠ٚب اٌٝ اػذاد فشد٠خ ِٓ أظبف ؽٛي اٌّٛعخ.  ) ( 

 ؟االعزمطبة ثبالِزظبص االٔزمبئٟػالَ رؼزّذ صا٠ٚخ اٌذٚساْ اٌجظشٞ فٟ  -2

 رؼزّذ ػٍٝ: اٌدٛاة:

–عّه اٌّبدح.          ٔٛع اٌّبدح.         ؽٛي اٌّٛعخ اٌؼٛئ١خ        رشو١ض اٌّؾٍٛي)ارا وبٔذ اٌّبدح عبئٍخ(   

 دٚس اٚي 2015

 رٍْٛ ثمغ اٌض٠ذ اٌطبف١خ ػٍٝ عطر اٌّبء ثأٌٛاْ صا١٘خ ؟ -1 

 ثغجت اٌزذاخً ث١ٓ ِٛعبد اٌؼٛء االث١غ إٌّؼىغخ ػٍٝ اٌغطؼ األِبِٟ ٚاٌغطؼ اٌخٍفٟ ٌٍغشبء. اٌدٛاة:

 ػالَ ٠ؼزّذ ٔٛع اٌزذاخً فٟ ردشثخ شمٟ ٠ٛٔه ؟  -2

 ث١ٓ اٌّٛعز١ٓ اٌّزذاخٍز١ٓ . اٌغٛاة: ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌفشق ث١ٓ ؽٛي اٌّغبس اٌجظشٞ

  دٚس ثبٟٔ 2015 

 اششذ ٔشبؽب ٠ٛػر  ف١ٗ اٌس١ٛد فٟ ِٛخبد اٌؼٛء ؟ -1

 . 19ساعغ اٌٍّضِخ ص   اٌغٛاة:

 دٚس اٚي 2016

 اششذ ٔشبؽب رٛػر ف١ٗ ردشثخ شمٟ ٠ٛٔه ِج١ٕبً و١ف١خ زغبة اٌطٛي اٌّٛخٟ ٌٍؼٛء اٌّغزؼًّ ؟ -1 

 . 5ساعغ اٌٍّضِخ ص  اٌدٛاة:

 دٚس ثبٟٔ 2016

 ؟ °180 رؼبٟٔ اٌّٛخبد إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطر االِبِٟ ٌألغش١خ اٌشل١مخ أمالثب ثبٌطٛس ِمذاسٖ  -1  

اٌطٛس فٟ اوجش ِٓ اٌٛعؾ اٌزٞ لذِذ ِٕٗ ٠ؾظً ٌٙب أمالثبً  ٖألْ وً ِٛعخ رٕؼىظ ػٓ ٚعؾ ِؼبًِ أىغبس اٌدٛاة:

 . (     )اٚ   (    )ثّمذاس  

 ٌٛ اخش٠ذ ردشثخ ٠ٛٔه رسذ عطر اٌّبء, و١ف ٠ىْٛ ربث١ش رٌه ػٍٝ ؽشاص اٌزذاخً؟ -2

 اٌؼالق االر١خ:ؽغت ؽٛي ِٛعخ اٌؼٛء فٟ اٌّبء رمظش ػّب ٟ٘ اٌٙٛاء  اٌدٛاة:

   
 

 
 

 , فبْ اٌفٛاطً ث١ٓ ٘ذة اٌزذاخً عزمً.( )ٚثّب اْ اٌؾضَ اٌّؼ١ئخ ٚاٌّظٍّخ رزٕبعت ِٛالؼٙب ِغ اٌطٛي اٌّٛعٟ 

   ؽغت اٌؼاللخ 
  

 
. 

 ٌثدٚس ثب 2016

 ٌٛ اخش٠ذ ردشثخ ٠ٛٔه رسذ عطر اٌّبء, و١ف ٠ىْٛ ربث١ش رٌه ػٍٝ ؽشاص اٌزذاخً؟

 اٌؼالق االر١خ:زغت ؽٛي ِٛخخ اٌؼٛء فٟ اٌّبء رمظش ػّب ٟ٘ اٌٙٛاء  اٌدٛاة:

   
 

 
 

زغت اٌؼاللخ  , فبْ اٌفٛاطً ث١ٓ ٘ذة اٌزذاخً عزمً.( )ٚثّب اْ اٌسضَ اٌّؼ١ئخ ٚاٌّظٍّخ رزٕبعت ِٛالؼٙب ِغ اٌطٛي اٌّٛخٟ 

   
  

 
. 
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  دٚس اٚي 2012

 رؼضٜ اٌٛاْ فمبػبد اٌظبثْٛ اٌٝ ظب٘شح:   

 االعزطبسح.  )      االعزمطبة.   )      اٌؾ١ٛد.  )      اٌزذاخً.  )

 رٌه ػٍٝ ؽشاص اٌزذاخً؟ ٌٛ اخش٠ذ ردشثخ ٠ٛٔه رسذ عطر اٌّبء, و١ف ٠ىْٛ ربث١ش – 2

 اٌؼالق االر١خ:ؽغت ؽٛي ِٛعخ اٌؼٛء فٟ اٌّبء رمظش ػّب ٟ٘ اٌٙٛاء  اٌدٛاة:

   
 

 
 

 , فبْ اٌفٛاطً ث١ٓ ٘ذة اٌزذاخً عزمً.( )ٚثّب اْ اٌؾضَ اٌّؼ١ئخ ٚاٌّظٍّخ رزٕبعت ِٛالؼٙب ِغ اٌطٛي اٌّٛعٟ 

       ؽغت اٌؼاللخ
  

 
. 

 ثبٟٔ دٚس  2012

  ٍّخ فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ؟ظاٌٙذة اٌّؼ١ئخ ٚاٌّ زظٛي - 1

 ثغجت ؽ١ٛد اٌؼٛء ٚرذاخٍٗ . ج :

 فٟ ز١ٛد اٌؼٛء, فبْ ششؽ رىْٛ اٌٙذة اٌّؼٟء االٚي) غ١ش اٌّشوضٞ (اْ ٠ىْٛ ػشع اٌشك ِغب٠ٚب اٌٝ: - 2

         (  

 

     
  (  

  

       
  (  

 

 
      (  

 اٌؼٛء ثبالٔؼىبط ؟ ِغ اٌشعُو١ف ٠سظً اعزمطبة  – 3

ػٕذ عمٛؽ اٌؼٛء ػٍٝ عطٛػ ػبوغخ وغطؼ اٌّبء فٟ ثؾ١شٖ فبْ اٌؼٛء إٌّؼىظ  ٠ؾظً االعزمطبة ثبالٔؼىبط ج :

عمٛؽ فٟ ؽ١ٓ اْ اٌؼٛء إٌّىغش ٠ىْٛ فٟ ِغزٜٛ  ِٛاِص ٌّغزٜٛ اٌغطؼ اٌؼبوظ٠ىْٛ ِغزمطجب عضئ١ب ٚفٟ ِغزٛٞ 

  . االشؼخ

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ٌثثبدٚس  2012

 ط // ظٙٛس لشص اٌشّظ ثٍْٛ اٌؼٛء االزّش ػٕذ ششٚق اٌشّظ ٚػٕذ غشٚثٙب ؟

 .طٛي اٌّٛعٍٟرزٕبعت ػىغ١ب ِغ اط اٌشاثغ ٌ ٚرٌه ثغجت لٍخ اعزطبسح ٘زا اٌٍْٛ ٚاْ شذح االعزطبسح اٌدٛاة //
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 ر١ّٙذٞ 2018

 ٌٛ اخش٠ذ ردشثخ ٠ٛٔه رسذ عطر اٌّبء, و١ف ٠ىْٛ ربث١ش رٌه ػٍٝ ؽشاص اٌزذاخً؟ - 1

 اٌؼالق االر١خ:ؽغت ؽٛي ِٛعخ اٌؼٛء فٟ اٌّبء رمظش ػّب ٟ٘ اٌٙٛاء  اٌدٛاة:

   
 

 
 

 , فبْ اٌفٛاطً ث١ٓ ٘ذة اٌزذاخً عزمً.( )ٚثّب اْ اٌؾضَ اٌّؼ١ئخ ٚاٌّظٍّخ رزٕبعت ِٛالؼٙب ِغ اٌطٛي اٌّٛعٟ 

       ؽغت اٌؼاللخ
  

 
. 

 ػالَ ٠ؼزّذ اٌزذاخً  فٟ االغش١خ اٌشل١مخ ؟ - 2

 أمالة اٌطٛس . – 2عّه اٌغشبء .            – 1  : اٌدٛاة

 و١ف ٠ّىٓ اٌسظٛي ػٍٝ زضِخ ػٛئ١خ ِغزمطجخ خط١ب ) اعزٛائ١ب اٚ و١ٍب ( ِٓ زضِخ ػٛئ١خ غ١ش ِغزمطجخ ؟ – 3

 ثٛعبؽخ ؽش٠مخ االِزظبص االٔزمبئٟ ثبعزؼّبي اٌّٛاد إٌشطخ ثظش٠ب . اٌدٛاة :

 اٚي دٚس 2018

 ؟ ٌٍغشبء اٌشل١كٓ اٌغطر االِبِٟ ػٌّٛخبد إٌّؼىغخ اأمالة ؽٛس  عجت  ط // ِب

ألْ وً ِٛخخ رٕؼىظ ػٓ ٚعؾ ِؼبًِ أىغبسٖ اوجش ِٓ اٌٛعؾ اٌزٞ لذِذ ِٕٗ ٠سظً ٌٙب أمالثبً فٟ اٌطٛس  : اٌدٛاة

180اٚ       ِمذاسٖ ) 
0

). 

  ثبٟٔ دٚس 2018

 رجذٚ اٌغّبء ثٍٛٔٙب االصسق اٌجب٘ذ ػٕذِب رىْٛ اٌشّظ فٛق االفك ٔٙبسا ؟ – 1

 فٟ اٌؼٛء )الْ شذح االعزطبسح رزٕبعت ػىغ١ب ِغ اط اٌشاثغ ٌٍطٛي اٌّٛعٟ(. ثغجت ظب٘شح االعزطبسحاٌدٛاة :

 و١ف ٠زغ١ش ِمذاس فبطٍخ اٌٙذة فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ثزغ١ش وً ِٓ : – 2

 ثؼذ اٌشم١ٓ ػٓ اٌشبشخ   , اٌجؼذ ث١ٓ اٌشم١ٓ    , اٌطٛي اٌّٛخٟ ٌٍؼٛء االزبدٞ اٌّغزؼًّ

 ٠ضداد ػٕذِب ٠ضداد اٌطٛي اٌّٛعٟاٌدٛاة : 

 ٠ضداد ػٕذِب ٠ضداد ثؼذ اٌشم١ٓ ػٓ اٌشبشخ          

   زغت اٌؼاللخ االر١خ               ٠ضداد ػٕذِب ٠مً ثؼذ ث١ٓ اٌشم١ٓ           
  

 
 

 ٌثثب دٚس 2018

 ؟ثبٌؼٛء ؽشائك االعزمطبة  ِب - 1

 .اعزمطبة اٌؼٛء ثبالٔؼىبط  – 2   االعزمطبة ثبالِزظبص االٔزمبئٟ . – 1 : اٌدٛاة

 ِب اٌفبئذح اٌؼ١ٍّخ ِٓ اعزؼّبي ِسضص اٌس١ٛد ؟ - 2   

 ؽغبة اٌطٛي اٌّٛعٟ ٌٍؼٛء . – 3    رؾ١ًٍ ِظبدس اٌؼٛء  – 2      دساعخ االؽ١بف  – 1:  اٌدٛاة

ٚغشبء فمبػخ طبثْٛ اٌّبء رجذٚ ٍِٛٔخ ثأٌٛاْ صا١٘خ ٔز١دخ  أغش١خ اٌض٠ذ اٌشل١مخاخزش االخبثخ اٌظس١سخ :  – 3

 االٔؼىبط ٚ:

 االعزمطبة.  )        اٌؾ١ٛد.  )       اٌزذاخً.  )       االٔؼىبط.  )

  دٚس اٚي 2012

فٟ ردشثخ ٠ٛٔه ٠سظً اٌٙذاة اٌّؼٟء االٚي ػٍٝ خبٔجٟ اٌٙذاة اٌّشوضٞ اٌّؼٟء اٌّزىْٛ ػٍٝ اٌشبشخ  - 1

 ػٕذِب ٠ىْٛ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ِغب٠ٚب اٌٝ:

       
 

 
          (  

              (  

            (  
           (  

 



 

40044900700                الفٌزٌاء علوم فً ماجستٌر                 احمد مهدي علً  25 
 

 و١ف ٠دت اْ ٠ىْٛ اٌغّه اٌجظشٞ ٌٍغشبء اٌشل١ك ٌىٟ ٔسظً ػٍٝ اٌزذاخً اٌجٕبء؟ – 2

 ارا وبْ عّه اٌغشبء اٌجظشٞ ِغب٠ٚب السثبع فشد٠خ ِٓ ؽٛي ِٛخخ اٌؼٛء االزبدٞ اٌغبلؾ ػ١ٍٗ . اٞ اْ ؛اٌدٛاة : 

     
 

 
       

 

 
       

 

 
 ٠tّثً ِؼبًِ أىغبس اٌٛعؾ ) اٌغشبء ( اٌزٞ عّىٗ      nز١ث          

  ثبٟٔدٚس  2012

 ِبرا ٠سظً ٌٍؼٛء اٌغبلؾ ػٍٝ غشبء سل١ك ) ِثً غشبء فمبػخ اٌظبثْٛ ؟ط// 

اٌؼٛء االث١غ ٔشب٘ذ اغش١خ فمبػخ اٌظبثْٛ ٍِٛٔخ ثأٌٛاْ اٌط١ف اٌشّغٟ , ٚعجت رٌه اٌزذاخً ث١ٓ ِٛعبد  : اٌدٛاة

 إٌّؼىغخ ػٓ اٌغطؼ األِبِٟ ٚاٌغطؼ اٌخٍفٟ ٌٍغشبء اٌشل١ك .

 ثبٌثدٚس  2012

 ٠سظً اٌزذاخً االرالفٟ ارا وبْ فشق اٌّغبس اٌجظشٞ ث١ٓ اٌّٛخز١ٓ اٌّزذاخٍز١ٓ ٠غبٚٞط // ػغ طر اٚ خطب : 

 طول موجة . اعداد صحٌحة منصفرا أو 

 موجة .اعداد فردية من نصف طول خطأ .  الجواب : 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 


