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 أربعة مقاومات كيخبية مترمة معًا كسا بالذكل ، مؤشخ االوميتخ  -1
 لجياز بكل مناى فيذيخ إلى نفذ القخاءة عشج تهصيل طخ  

 ( b ) , ( d )الشقطتانوأ( c ) ,  ( b )الشقطتان -أ

 ( a ) , ( d )الشقطتانوأ( a ) ,  ( c )الشقطتان-ب

  ( b ) , ( d )الشقطتانوأ( a ) ,  ( c )الشقطتان -ج

( c ) , ( d )الشقطتانوأ( a ) ,  ( d )الشقطتان-د

 فى الجائخة السبيشة بالذكل ، أى من االختيارات التالية يسثل ما يحجث لقخاءة  -2
 ؟ الخيهستات منالسأخهذة مة و الفهلتيستخ بتغييخ مقجار السقا

 
قيسةالسقاومةالساخهذةمناالختيار

الخيهستات
قخاءةالفهلتسيتخ

تقلتقلأ
تددادتقلب
تقلتددادج
التتغيختددادد

 
 ار صحيح يختإفى الجائخة السبيشة بالذكل ، أى االختيارات يسثل  -3

 ؟ I1 , I2 , VBلسقجار كل من 

 I2 I1 VB االختيار
 1A 2 A 6 Vأ
 A 3 A 18 V 1ب
 A 1 A 18 V 2ج
A3 A6 V 2د
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 فى الذكل السقابل أى من االختيارات التالية  -4
 يكهن عشجىا السقاومة بين طخفى الشقظتان 

   ( B ),( A )   مقجارىاΩ5  ؟ 
  R1 (Ω) R2 (Ω) R3 (Ω) R4 (Ω) االختيار

 2.5 8 9 2أ
 8 2 9 1ب
 9 8 2 1ج
 8192د

 
 ...........مقجراىا  VBفى الجائخة السبيشة بالذكل ، القهة الجافعة الكيخبية  -5

 -أ
  

 
      
 

  -ب

 
     

 
   -ج

 
    

 
   -د

 
    

 Ω0.5و يالجاخم وتمقاوم )  V) يهضح الذكل البيانى العالقة بين فخق الجيج بين قظبى بظارية  -6
 . ( I) الكيخبى السار وشجة التيارومترمة بجائخة كيخبية مغمقة ، 

 .......... فإن قيسة القهة الجافعة الكيخبية لمبظارية تداوى  
 v  8  -أ
 v  10 -ب
 v  9  -ج
 v  12 -د
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 )( و  R)  بينعالقة الالسقابل يسثل البيانى الذكل  -7
 

 
 ) 

 مختمف كل مجسهعة مرشهعة من معجن من االسالك  X , Yلسجسهعتين 
 m 1طهل كل سمك فى كل مجسهعة  عمسا بأن ، درجة الحخارة نفذعشج و 

 ؟ لمسجسهعتين اإلجابة الرحيحةأى من االختيارات اآلتية يسثل 
 

 

 

منحيثالدسكمنحيثالسقاومةالشهعيةاالختيار
Ax > Ay      أ
 Ax > Ay      ب

 Ax < Ay      ج

 Ax = Ay      د

يسخ بكل سمك فى نفذ  ( m 0.5 ) رىا اتفرل بيشيسا مدافة عسهدية مقج  ( X ) , ( Y )سمكان طهيالن متهازيان  -8
فتقع نقظة التعادل  ( I 3 )تداوى  Y فى الدمكوشجتو ( I) تداوى   X  شجتو فى الدمك ،  االتجاه تيار كيخبى
 .............عمى بعج مقجاره .

 Yمنالدمكm 0.125 -أ
 Yمنالدمكm 25 .0 -ب
 Xمنالدمكm 0.125 -ج
 Xمنالدمكm 0.625 -د

ل ممعا A 4.9يسخ بو تيار كيخبى شجتو  m 0.1نرف قظخه  لفة 100سم مكهن من  20لهلبى طهلو  ممف -9
)يو الهسط داخمو ذفان

  

 
ره امقج فيكهن الفيض السغشاطيدى الحى يختخق وجو السم، (             

𝛑عمسا بأن )         ..…………   
  

 
 ) 

                 -أ
                -ب
                 -ج
                -د
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(  Bعشج محهره )  وكثافة الفيض السغشاطيدى، A (I ) من سمك نحاس معدول يسخ بو تيار كيخبى لهلبىممف  -11
)بانتظام فإن كثافة الفيض السغشاطيدى عشج محهره تربح  إبعاد لفاتو عن بعزيا، عشج 

 

 
 ةعادا تم ، فإذا (  

 شجة التيار الكيخبى السار بالسمف بسقجار ( وذلك بديادة B)  كثافة الفيض السغشاطيدى إلى قيستيا األولى
 3 A كهن شجة التيار تفI  تداوى ............ 

 A 1 -أ
 A 2  -ب
 A 3  -ج
 A 4  -د

  ةيترل كل مشيسا بسرجر لمقه  X , Yسمكان طهيالن متهزايان  -11
 الجافعة الكيخبية ميسل السقاومة الجاخمية فكانت القهة الستبادلة 

 بدمك آخخ X( ، وعشج استبجال الدمك  Fبين الدمكين تداوى ) 

 والسقاومة الشهعية لمسادتو لو نفذ الظهل و نرف قظخ  

 
 من 

  Xالسقاومة الشهعية لسادة الدمك 

  الستبادلة بين الدمكين تربح ........ ةفإن القه 
 F 2 -أ
 F -ب
 F 4 -ج

  -د
 

 
لفة قابل لمجوران حهل محهر فى  50عجد لفاتو  m 0.05وعخضو  m 0.1ممف مدتظيل من سمك معدول طهلو  -12

 .         فيزو  مغشاطيدى قيسة مجالمدتهى سظحو ومهازى لظهلو ويؤثخ عميو فى اتجاه عسهدى 
 .............. رهايؤثخ عميو عدم ازدواج مقج A 2فإذا مخ بالسمف تيار كيخبى شجتو 

 N.m 0.1  -أ
 صفخ -ب
              -ج
             -د
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ية تجريجو ، فإن قيسة مقاومة افيرل مؤشخه إلى ني A 0.1يسخ بو تيار شجتو  Ω 40 فهلتسيتخ مقاومة ممفو  -13
 ىى ............. V 100 مزاعف الجيج التى تجعل أقرى جيج بين طخفيو 

 Ω 25  -أ
  Ω 5. 2  -ب
 Ω  960 -ج
  Ω 1040  -د

 من البيانات السهضحة باالذكل  -14

 يوقهى السغشاطيدملالرحيح  تختيبالأى من االختيارات االتية يسثل  
 ؟ كل سمكالسؤثخة عمى وحجة االطهال من  

              -أ
              -ب
              -ج
              -د

 
 " إسظهانى الذكل يختكد عمى شخيحتين   قزيب معجنى "  -15

 ومترمتين بعسهد من الشحاس مثبتتين فى مدتهى الهرقة
 مجال  ذخيحتينكيخبى وريهستات ويؤثخ عمى القزيب وال 

 مغشاطيدى مشتظم خظهط فيزو عسهديو عمى مدتهى الهرقة
 كسا بالذكل .

 ؟ B" عشج تحخيك زالق الخيهستات نحه الشقظة   " أى االختيارات التالية يسثل ما يحجث لمقزيب 
 رهاويتحخكمبتعجًاعنالعسهدالكهخبىايقلمقجFالقهة -أ
 ويتحخكمبتعجًاعنالعسهدالكهخبىمقجارهايددادFالقهة -ب
 ويتحخكمقتخبًاعنالعسهدالكهخبىمقجارهايددادFالقهة -ج
ويتحخكمقتخبًاعنالعسهدالكهخبىمقجارهايقلFالقهة -د
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 الذكل يعبخ عن جمفانهمتخ حداس -16
 

 

 A 1 يكيدوتيار ى أى من االشكال يعبخ عن عسمية تحهيل الجمفانهمتخ إلى أميتخ اقر
 
  -ب                                   - أ

     

 

  -د       -ج       

 

  

 

الجياز معًا . وعشج تهصيل ( عشج تالمذ طخفى  Ө( يشحخف مؤشخه بداوية )  Ω 3000الكمية )  توأوميتخ مقاوم -17
)نحخف السؤشخ بداوية إ(  R1سقاومة ) طخفيو ب

 

 
انحخف السؤشخ بداوية  R2 بسقاومو أخخى  R1إستبجال  وعشج (

(
 

 
 ...............تكهن  R2 , R1 وسيفإن ق (

 

R1 R2 االختيار
  Ω 3000 Ω 9000أ

 Ω 6000 Ω 12000ب
 Ω 3000 Ω 12000ج
 Ω 6000Ω 9000د
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مختمفة فى انراف أقظارىا تقع جسيعيا فى مدتهى الرفحة وتتعخض لفيض مغشاطيدى  نحاسيةأربع حمقات  -18
 قهة دافعة تهلج فييا يالفيض السغشاطيدى فى نفذ المحظة أى من الحمقات  ياذا تالشف كسا بالذكلمشتظم 
 ؟أكبخ ةمدتحث

 

 
 
 
 
 

 D -أ

 L  -ب

 O  -ج

 N  -د

( عسهديا عمى فيض  Vبدخعة )  الدمك يتحخكعشجما و بجمفانهمتخ و ي( مترل طخف Lسمك من الشحاس طهلو )  -19
 عشج زيادة كل من سخعة حخكة الدمك(  و  Ө)  ةإنحخف مؤشخ الجمفانهمتخ لحظيا بداوي(  Bمغشاطيدى كثافتو ) 

 بداوية ........... لحظيا( فإن مؤشخ الجمفانهمتخ يشحخف   B 2كثافة الفيض إلى ) , (  V 2إلى )  
 Ө 2 -أ

 Ө 4 -ب

 Ө 6  -ج

 Ө -د

مغشاطيدى فيض  إتجاه خظهطمع (  30ͦ) فى اتجاه يرشع زاوية  m / s 2يتحخك بدخعة  m 0.2سمك طهلو  -21
 ..............رىا افتهلج فى الدمك قهة دافعة مدتحثة لحظية مقج 0.4Tكثافتو 

 V 0.16 -أ

 V 0.32 -ب

 V 0.08 -ج

 V 0.24 -د
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 ثالث قظع معجنية متساثمة داخل ثالث ممفات متساثمة  يهضح الذكل -21

  طخفى كل ممف مترل بسرجر تيار كيخبى متخدد لو نفذ فخق 

 مسا أدى إلى زيادةالجيج وبتخدد مختمف خالل فتخة زمشية واحجة 
 درجة حخارة كل قظعة .

 ؟ لمقظع السعجنية الثالثتسثل تختيب درجات الحخارة االختيارات االتية  من أى
 T1 > T2 > T3 -أ

 T2 > T1 > T3 -ب

 T2 > T3 > T1 -ج

 T3 > T1 > T2 -د

 ( يتحخك فى مدتهى الهرقة عسهديا عمى فيض مغشاطيدى مشتظم Lمن الشحاس طهلو )  A Bسمك  -22

 ؟ ن قظبية طخفى الدمكع بذكل صحيح عبخي التالية أى من االشكال 

 

    -ب                                                -أ
 
 
  -د                                               -ج

 

0.02mمداحة ممفو و  لفة  300عجد لفاتو  ديشامه تيار متخدد -23
دورة فى الجقيقة فى مجال  1400يجور بسعجل  2

 فإن القهة الجافعة السدتحثة المحظية الستهلجة فى السمف  0.01Tكثافتو  مغشاطيدى

    زاوية  السمف  عشجما يرشع
 .................تداوى  السغشاطيدى السجال خظهط مع

  V 8.8  -أ

 V 4.4 -ب

  V 7.62 -ج

 V 2.2 -د
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 ( لفة  100عجد لفات كل ممف ) ،  قظعسال سمفات مختمفة فى مداحةمجسهعة من ال -24

 . تعخضت لفيض مغشاطيدى متغيخ الذجة فى نفذ المحظة 
 والذكل البيانى يهضح العالقة بين متهسط القهة الجافعة السدتحثة 

 السمف فإن السعجل الدمشى لتغيخ كثافةوجو فى كل ممف ومداحة  ةالستهلج
 : مقجارهالفيض السغشاطيدى  

               -أ

              -ب

             -ج

              -د

 

 متخدد كسا بالذكل  تيار ممف مترل بسرجر -25

 ( بحيث يكهن  Xالسمفات االتية عشج وضعيا عشج الشقظة )  من أى
 ؟ مفانهمتخ بداوية أكبخجال مؤشخ فانحخ يكهن إن عمى نفذ الخط يمحهرى السمف

 ( عمسا بان معامل الشفاذية لكل السمفات متساثل )
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  سدتحثوالخسم العالقة بين القهة الجافعة الكيخبية ال يهضح -26

 تداوى ..........الكيخبية الفعالو لمقهه الجافعو كيسة التكهن . زمن دوران السمف و فى ممف ديشامه 

 v 6 -أ

    √  -ب

 v 12  -ج

    √   -د

 
 
 

 الذكل يسثل تجريج أميتخ حخارى والسدافات بين السهاضع عمى الخسم متداوية -27

 فى سمك الجياز فإنحخف السؤشخ Iفإذا مخ تيار كيخبى شجتو  

 .أى من االختيارات التالية يهضح شجه التيار Vإلى السهضع  

 Yالسار فى سمك الجياز عشجما يشحخف السؤشخ إلى السهضع  

 I 2 -أ

 I 3 -ب

 I 4 -ج

 I 5 -د

  التيار الستخدد السارشجه يهضح الذكل العالقة البيانية لتغيخ  -28

 . بالثهانى  تحتهى عمى مكثف والدمنI(A)  فى دائخة كيخبية
 لهحى السكثف فى نفذ الدمن بينالجيج فخق أى االشكال تعبخ عن تغيخ  
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 ميةو األ  تيساالذكل يهضح دائخة كيخبية تحتهى عمى ممفى حث  مقاوم -29

 ( Kالسفتاح )  عشج غمق .بسرجر تيار متخددمترمين  ميسمة 
 تداوى .........زاوية الظهر بين الجيج والتيار مقجار فإن  

      -أ

     -ب

     -ج

       -د

 

 من البيانات السهضحة عمى الخسم تكهن الكيسة الفعالة لمتيار  -31

 السار فى الجائخة تداوى 

 mA 0.05 -أ

 mA 5 .0 -ب

mA 5 -ج
 mA 50 -د

 

 

 : السبيشة بالذكلالجائخة الكيخبية  فى -31

 ىى(  K)  السفتاح قغم وبعج الشدبة بين الدعة الكمية لمسكثفات قبل
  -أ

  
 

 

   -ب

 
 

 

  -ج
 

 

 
  -د
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 ىشخى . (  L) لو  تىمعامل الحث الحاوممف  فاراد ( C ) بيا مكثف سعتو          تخددىا  دائخه رنين -32

 ونقص معامل الحث الحاتى لمسمف إلى  (  C 9إلى )  عشج زيادة سعة السكثف
 

 
 فإن تخدد الجائخة ........   

 قيستهأمثالهثالثيددادإلى -أ

 التخددبشفذقيستهظلي -ب

 قيستهتدعةأمثالدادإلىدي -ج

 إلىثمثقيستهقلي -د

 . حخ هتهن أشعة جاما مع الكتخون فعشج ترادم  -33

 ؟فأى من االختيارات التالية صحيح 

الطهلالسهجىالسذتتهتهنفكسيةحخكةالالخقم
السذتتلمفهتهن

ثابتتقلأ
تقلتديجب
تديجتقلج
يديجتديجد

 

 .  Yأكبخ من تخدد الفهتهن  Xيشتذخان في اليهاء ، إذا كان تخدد الفهتهن  Y و   X فهتهنان  -34

 أي من االختيارات التالية صحيح؟  

 YمنسخعةالفهتهنأقلXسخعةالفهتهن -أ

 YأقلمنطاقةالفهتهنXطاقةالفهتهن -ب

 YأكبخمنالطهلالسهجيلمفهتهنXالطهلالسهجيلمفهتهن -ج

YأكبخمنكسيةتحخكالفهتهنXالفهتهن كسيةتحخك -د
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 فى الظيف السخئى . ةإذا كان الظهل السهجى لمزهء األحسخ أكبخ األطهال السهجي -35
 ؟فأى االختيارات التاليو يعتبخ صحيحًا 

 .الطيفالسخئىتخددتخددفهتهناتالزهءاألحسخأكبخقيسهفى -أ
 .الطيفالسخئىفىطاقةملطاقهفهتهناتالزهءاألحسخأكبخقيسه -ب
 .مطيفالسخئىللكسيةالتحخككسيةتحخكالفهتهناتفىالزهءاألحسخأقلقيسه -ج
 .فىالطيفالسخئىأكبخقيسهفىالههاءفهتهناتالزهءاألحسخسخعة -د

ثالث معادن مختمفو ، يدقط عمييا  C , B , A حيث                     دالة الذغل إذا كانت -36
 ىى دالة الذغل EWعمسا بان  نفذ الذعاع الزهئى وتحخر مشيا إلكتخونات كيخوضهئية .

 ؟اإللكتخونات الكيخوضهئية  االختيارات التالية يعبخ عن التختيب الرحيح لظاقة حخكة ى منأ
 KEB <  KEA <   KEC -أ
 KEC <  KEB <   KEA -ب
 KEA <  KEC <   KEB -ج
 KEC <  KEA <   KEB -د

 : أن وىحا يعهد إلى عاليوالقجرة التحميمية لمسيكخوسكهب االلكتخونى  -37
 مراحبلحخكتهااللكتخوناتلهاطاقةحخكةعاليةوطهلمهجىقريخججا -أ
 مراحبلحخكتهااللكتخوناتلهاطاقةحخكةعاليةوطهلمهجىطهيل -ب
 مراحبلحخكتهااللكتخوناتلهاطاقةحخكةمشخفزةوطهلمهجىقريخ -ج
 مراحبلحخكتهكبيخوطهلمهجىااللكتخوناتلهاطاقةحخكةمشخفزة -د

 نتيجة انتقال يةاًل مهجاالسخظط السقابل يهضح ذرة مثارة تعظى أطه  -38
 . مدتهى طاقة أقلااللكتخون من مدتهى طاقة أعمى إلى  

 ( يداوى ......................  Sفإن الظهل السهجى ) 
 nm 2250 -أ
 nm 1500 -ب
 nm 3000 -ج
 nm 450 -د
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 ............. مقجاره فى الذكل السقابللألشعة الديشية  مسيدمهجى أقل طهل  -39
 

 n.m 8 -أ
 n.m 12  -ب
 n.m 4  -ج
 n.m 6 -د

 

  .............بتأثيخ الفهتهنات الستخابظة السشبعثة من ذرات الشيهن في ليدر اليميهم نيهن يدداد عجد  -41
 داخلأنبهبهالكهارتدالتفخيغالكهخبى -أ
 الشيهنفىالهسطالفعالعنمندبةالهميهزيادة -ب
 االنعكاساتالستتاليةداخلالتجهيفالخنيشى -ج
 وجهدالسخآةشبةالسشفحةفىالتجهيفالخنيشى -د

 .....تذغيل الجياز وإعاده الذفاف جياز ليدر بقظعة من الدجاجل خنيشىالتجهيف ال عشج استبجال أحج السخآتين فى -41
 يخخجشعاعالميدرمنجهةالمهحالذفاف -أ
 يخخجشعاعالميدرمنالجهةالتىبهاالسخآة -ب
 اليشتجشعاعليدرمنالجهاز -ج
 يخخجشعاعالميدرمنكالالجهتين -د

لظيف واآلخخ يرجر شعاع ليدر فى مشظقة ا ن مرجران ضهئيان احجىسا عادى يرجر ضهء احادى ازرق المه -42
 ؟األحسخ . أى من العبارات التالية صحيحا

 شجةوأكبخطاقةفهتهناتشعاعالميدرأكبخ -أ
 شجةوأقلطاقةفهتهناتالزهءالعادىأكبخ -ب
 أكبخشجةطاقةفهتهناتالزهءالعادىأقلو -ج
وأقلشجةطاقةفهتهناتشعاعالميدرأكبخ -د
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 ية السهضحة بالذكل :كبات السشظاه بفى دائخة ال -43
 ؟ 0( يداوى  N)  خخجال ارات التالية يحققيأى من االخت

 

 

 X Y Z االختيار
 0 1 0 أ
 0 1 1 ب

 0 0 0 ج

 1 1 0 د

 

   Z , Y , X يهضح الذكل دائخة كيخبية بيا ثالث مرابيح  -44

  ( K2 )وغمق   (K1 )مترمة كسا بالذكل عشج فتح 
 ؟ السرابيحة ءضاإأى االختيارات تسثل التغيخ الرحيح فى  

 يظلمزئ ( X ) يزئوالسرباح ( Y )السرباح -أ
 يشطفئ ( Z ) يشطفئوالسرباح ( X )السرباح -ب
 يشطفئ ( Z ) اليزئوالسرباح ( Y )السرباح -ج
 يظلمزئ ( Z ) يشطفئوالسرباح ( X )السرباح -د

 
 (αe =0.95)وكانت  µA 6ىه  npnندستهر اإذا كان تيار القاعجة فى تخ  -45

 .فإن تيار كل من الباعث والسجسع عمى التختيب ىى
IE ICاالختيار

µA 114 µA 120أ
 µA 120 µA 114ب
 µA 12 µA 11.4ج
 µA 242 µA 240د
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 فى الذكل أربعة شخائح متداوية االبعاد -46

 مشيا  لمن الدميكهن ومهضح عمى ك 
 إن وججت . وتخكيدىا درجة حخارتيا ونهع الذائبة

 االشكال حدب التهصيمية الكيخبيةرتب 
 من األعمى إلى األقل 

 A > B > C > D  -أ
 C > D > B > A -ب
 B = C = D > A  -ج
 C = D > B > A  -د
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ويترل ممفو الثانهى  V 120فخق جيج كيخبى  تيار متخدد ذى محهل كيخبى مثالى يترل ممفو االبتجائى بسرجر -47
 .  W 60وقجرتو  V 12جيج كيخبى  فخق عسل عمى يبسرباح كيخبى 

 احدب شجة التيار الكيخبى السار بالسمف االبتجائى والسمف الثانهى بالسحهل .
 

 يهضح الذكل جدء من دائخة كيخبية مترمة -48

 بسرجر تيار متخدد ماذا يحجث لداوية الظهر 
 ( Kعشج غمق السفتاح )  والتيارالكمى بين الجيج  
 ؟ مع التفديخ 

 
 كيخوضهئية من سظح معجن عشج سقهط ضهء عميو.التشبعث االلكتخونات   -49

 ؟ ىدقط عمى السعجن ضهء بتخدد أعمي امعشجماذا يحجث لجالة الذغل وطاقة حخكة االلكتخونات السشبعثة  

 
 

 الشعة سيشية ( λ) والظهل السهجى ( I)  يهضح الذكل البيانى العالقة بين شجة االشعاع  -51

 مشظمقة من انبهبة كهلجج . مشبعثو

 . أكبخ طاقة لمفهتهنات السشظمقة1احدب 
 . طاقة احج الفهتهنات السشظمقة فى االشعة السسيدة2   

                 =hعمسًا بأن ) 

C            






