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1 

 ف 

 

  فيكانت قوة الشد إذا حونتين كما في الشكل المجاور ـــفيحتين مشــغرام بين ص( 2)علق جسيم كتلته   1     

 ستصبح:   (نيوتن)نيوتن ،إذا ُعكست شحنة الصفيحتين فإن قوة الشد في الخيط بوحدة  (3- 10×25)الخيط    
     3 – 10×   15ب(       3 – 10×  25أ(  

  3 – 10×  45د(         3 – 10×  20ج( 

   

 فولت  3600=  ( أ ب فرق الجهد ) جـفي الشكل المجاور ، إذا علمت أن   2

 بوحدة )كولوم( يساوي :فإن مقدار الشحنة      
             3 – 10×  6ب(                       3 – 10×  8أ(    

   3 – 10×  2د(                                        3 – 10×  4 ج(       

         

 الكهربائي في النقطة   الجهد اور إذا كان مقدار ــكل المجــفي الش  3 

 المجال الكهربائي فإن مقدارسم   10ف = ،  فولت  2.7( يساوي هـ)    

 يساوي:بوحدة )نيوتن / كولوم( ( د) في النقطة الكهربائي    

 
    1د(     3ج(     27ب(    81أ( 

  

 البياني بين المجال الكهربائي الناشئ عن شحنة نقطية   لبين الشكل المجاور التمثي 4

 سم  من الشحنة :  30سالبة ومقلوب مربع المسافة ، يكون الجهد الكهربائي على بعد  
 

 فولت  90 –ب(     فولت  90أ(  + 

 فولت  270–د(         فولت  270ج( + 

 

  

 في الشكل المجاور اثرت قوة خارجية على الكترون لنقله من )أ( الى )ب( بسرعة ثابتة ،   5 

 ان شغل القوة الكهربائية في هذه الحالة وطاقة الوضع الكهربائية لإللكترون على الترتيب :    
   ب( موجب ، تقل      أ( موجب ، تزداد 

 د( سالب ، تقل        ج( سالب ، تزداد     

 

 في حالة اتزان ، إذا نقصت شحنة الجسيم النصف ،في الشكل المجاور جسيم   6 

 :  فإنه يجب حالة اتزان ، حتى يبقى هذا الجسيم في    
       انقاص شحنة كل من الصفيحتين النصف ب(      انقاص المسافة بين الصفيحتين النصفأ(  

 انقاص مساحة كل من الصفيحتين النصف د(            الصفيحتين الضعف زيادة مساحة كل من ج(  

 

 

 

 هـ د

 ف 2 

   4 10مـ ×   
 )نيوتن/كولوم( 

 1 

 2ف
 (  2 –سم )

2      1 

54 
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 الشكل المجاور يبين ثالث صفائح موصلة مختلفة في الجهد ،اذا علمت ان جهد  7 

 فولت ، فان جهد الصفيحة )س( يساوي :  120الصفيحة )ع( =  

 
 فولت  30 –ب(     فولت  30أ(  + 

 فولت  20 -د(         فولت  20ج( + 

 

 

 نانوكولوم ، اتجاه المجال  16=  د     شحنتين نقطيتين ، مقدار الشكل المجاور يبين   8

  ( °45الكهربائي المحصل عند النقطة )أ( يميل عن محور السينات الموجب بزاوية )     
 ( بوحدة )نانوكولوم( :   بيكون مقدار )           

 9ب(      12أ(  

 4د(          16ج( 

 

 ( هو :          البياني الذي يمثل العالقة بين المجال الكهربائي في نقطة والشحنة الموضوعة في تلك النقطة )   الشكل   9

 د(            ج(                    ب(               ( أ

 

 نانوكولوم ، فإن  45 =         نانوكولوم ،  30=         في الشكل المجاور:    10

يساوي :   أ بجـ   

 فولت  30 –ب(     فولت  30أ(  + 

 فولت  20 –د(         فولت  20ج( + 

 نيوتن/كولوم ،  400مجال كهربائي منتظم مقداره   بيبن الشكل المجاور   11

 ( نانوكولوم  من  1)+ سم ، ان الشغل الذي تبذله قوة خارجية لنقل  5ف =  

 (  0.9=  45النقطة )د( الى النقطة )أ( بوحدة )نانوجول( تساوي :  ) جتا  

 9 – 10×  2ب(      9 – 10×  38أ(  

 2د(          38ج( 

 سم  3الكترون ، يكون الجهد الكهربائي في نقطة تبعد  1010×  5جسيم نقطي موضوع في الهواء شحن بإعطائه    12

من الجسيم بوحدة )فولت( يساوي :   
    2400 –د(    2400+ ج(    24 –ب(     24+  ( أ

 س         ص                     ع         

 ف ف 2 

 د

 هـ
 م  3

 م  3

 م  4

 1 

 2 
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 جـ

 1 2ـج        1جـ

2 

1 
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3 
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 معلقة بخيط ،ملي نيوتن  2ووزنها   ، نانوكولوم 6كرة فلزية مشحونة بشحنة     13 

 ن اوعندما وصلت الصفيحت  ، مم   4بين صفيحتين متوازيتين رأسيتين ،  البعد بينهما   

 اتزنت الكرة في وضع يميل فيه الخيط عن الوضع الرأس  بزاوية   كهربائيبمصدر  

 يساوي :   ( بوحدة الفولت)  الكهربائيمصدرلل، إن فرق جهد  ( 37°) 
 

    2000د(    1000ج(    200ب(     100 ( أ

 

 كل المجاور يبين صفيحتان مشحونتان بشحنتين متساويتينـــالش 14 

  صــــفيحةحنة على كل ــشللكثافة السـطحية ال  ًلفتين نوعا ـمقدارا ً مخت  

 مشحون بشحنة مقدارها يم ـــــابتدأ جس،   2كولوم/م   10 – 10×   17.7

 9 – 10× كولومميكرو 1 

 ان سرعة الجسيم لحظة وصوله    

السالبة بوحدة )م/ث( تساوي : ةالصفيح

 
  60د(    102×  6ج(    103×  6ب(     104×  6ا(   

 

 المجاور والذي أي مما يلي صحيحا عند الضغط على المفتاح الظاهر في الشكل  15

 يمثل جزءاً من لوحة مفاتيح الحاسوب :  
 تقل المساحة المشتركة بين صفيحتي المواسع فتقل مواسعته الكهربائية .  ( أ

 فتقل مواسعته الكهربائية . حتي المواسع تقل المسافة بين صفي (ب
 ج( تقل المسافة بين صفيحتي المواسع فتزداد مواسعته الكهربائية . 

 مواسعته الكهربائية .  فتزدادد( تقل المساحة المشتركة بين صفيحتي المواسع      
 

   بين المسافةوازدادت  ، ضعفال بين صفيحتي مواسع ذي صفيحتين متوازيتين متصل ببطارية سماحية العازل ازدادتإذا  

 عته الكهربائية ــومواس بين صـــــــفيحتيه  الكهربائي المجال فأي العبارات اآلتية تصف ما يحدث لكل من حتيه الضعف يفـص 

 )على الترتيب(: 
  

 

 يمثل الشكل المجاور دارة كهربائية تتكون من سته مواسعات كهربائية متماثلة متصلة مع   

 ( :   ـــــ ـــــــــــــمصدر فرق جهد كهربائي، اعتمادا على الشكل وبياناته يكون مقدار  )    

 
  0.25د(    0.5ج(    3ب(      2ا(  

 يبين الشكل المجاور مواسعان متساويان في المساحة، البعد بين صفيحتي المواسع   18

 الثاني ضعفي البعد بين صفيحتي المواسع األول ، وصال مع بطارية جهدها )جـ( على 

 على الترتيب :  2، جـ  1التوالي ان مقدار  جـ  
 

  ـــــ  جـ، ــــــ  جـ ب(       ـــــ  جـ ، ــــــ  جـأ(  

 

ـــــ  جـ ،  ــــــ  جـ د(       ـــــ  جـ  ،ــــــ  جـ ج(   

 سم   9
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 يبين الشكل المجاور مواسعان متماثالن يتصالن ببطارية ، عند فتح المفتاح وزيادة البعد  19

 ( 1بين صفيحتي كل من المواسعين الى الضعف فإن نسبة الطاقة المختزنة في المواسع )س 

 ( تساوي : 2الى الطاقة المختزنة في المواسع )س 
  0.25د(    0.5ج(    4ب(      2ا(  

 

 ميكروفاراد  3=  1مجموعة من المواسعات المتصلة معا ،إذا علمت أن : س يبين الشكل  20

 فولت ، يكون فرق    20ميكروفاراد ، قراءة الفولتميتر =  2=  3ميكروفارد ، س 4=  2س 

 الجهد بين طرفي البطارية يساوي بوحدة )فولت( :   
  30د(    10ج(    20ب(      40ا(  

 

 عدد ،  .مΩ( 6 – 10× 2)مقاوميـة هذا الفلـز تساوي ( ملم،1قطر مقطعـه العرضي )و  ،( م   4موصل فلـزي طولــه ) 21 
 

 ل  ــدر جهد عبر الموصــل الموصل مع مصـ،عندما وص3( إلكترون/م 1028×   ـــــــ) اإللكترونات في وحدة الحجـم فيه  
 

 :  ن مقدار مقاومة الموصل والسرعة االنسياقية على الترتيب (  ث ، ا0.5(  كولوم في زمـن مقداره )  شحنة مقدارها )  
  
 م/ث  Ω  ،  8  ×10 – 3 8د(  م/ث Ω ،  8  ×10 – 3 32ج( م/ث       Ω ،  2  ×10 – 3 32م/ث        ب(  Ω  ،  2  ×10 – 3 8أ(   

 

المادة نفسها طول السلك األول يساوي ضعف طول السلك الثاني بينما نصف قطر مقطع السلك  سلكان موصالن من    22 

 ( :  2: م 1الثاني يساوي ضعف نصف قطر مقطع السلك األول وعليه تكون نسبة ) م
 (1:  1د( )   (1:   2ج( )    (1:   8ب( )   (1:  4( )

 

 ، 2مم  2 ـاحة مقطعهـــمس ، 3إلكترون/م 1027×3اإللكترونات في وحدة الحجم فيه   موصل فلزي منتظـم المقطع ، عدد    23 

 :  خالل دقيقتين كمية الشحنة التي تعبر مقطعه فإنم/ث،  3-10×5إذا علمت أن السرعة االنسياقية لإللكترونات الحرة فيه هي   
 كولوم   576د(    كولوم 48ج(    كولوم 192ب(    كولوم 9.6أ(      
 

 الشـــكل المجـــاور بمثل العالقة البيانيـة بين فرق الجـهد والتيار ألربعة موصـــالت فلزية   24 

 متماثلة في الطول ومساحة المقطع ،أي الموصالت له أكبر مقاومية كهربائية : 

  د( ص              ج( ع                        ب( ل   أ(  س

  

 أمبير  (1,2) ( تساوي A 1المجاور إذا كانت قراءة األميتر )في الشكل  - 25

 بوحدة )أمبير( تساوي : ( A 2قراءة )  فإن قراءة 
    

 

 
 

 واط ( ، يراد إضاءته من   6فولت ،  3في الشكل المجاور مصباح كهربائي كتب عليه )   26 

 ( فولت ولحماية المصباح من التلف أضيفت مقاومة خارجية  9الدافعة الكهربائية ) قوتها  بطارية  

  ( بوحدة االوم : الدارة ، ان قيمة المقاومة )  ( الى )   

    12د(     3ج(        6ب(       1.5أ(      

   1   

 1.6    
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 ( يساوي : في الشكل المجاور مقدار القوة الدافعة الكهربائية للبطارية )     27 

   فولت   6ب(      فولت 18أ(  

 فولت 24د(         فولت 12ج( 

 

 ( تساوي ربع مقدار  Vفي الشكل المجاور دارة كهربائية بسيطة مغلقة : قراءة الفولتميتر )   28

 (:   ( الى مقدار المقاومة الداخلية ) القوة الدافعة الكهربائية ، ان نسبة: مقدار المقاومة الخارجية ) 

  4د(      3ج(     ب( ـــــ   أ( ـــــ

 
 

 ( A( واالميتر) Vالفولتميتر) في الشكل المجاور عند اغالق المفتاح فإن قراءة    29

 : على الترتيب         
   ب( تزداد ، تقل      أ(  تزداد ، تبقى ثابتة

 د( تقل، تبقى ثابتة      ج( تقل ، تزداد

 

 ( بوحدة )فولت(ديكون مقدار القوة الدافعة الكهربائية )قفي الشكل المجاور    30

     5ب(       6أ(  

 12د(         11ج( 

 

 

 

الطاقة يتحرك جسيم مشحون في مسار دائري نصف قطره )نق( عند دخوله عموديا مجال مغناطيسي ،إذا ازدادت    31

 الحركية للجسيم اربع اضعاف يصبح نصف قطر المسار الدائري : 
 نق     0.5د(     نق  2ج(    نق    0.25ب(    نق     4أ(      

 

 ( كما هو ت)مبتعداً عن موصل مستقيم يحمل تياًراً كهربائيا   (ع)يتحرك الكترون في لحظة ما بسرعة    32

 موضح في الشكل المجاور، يكون اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة في االلكترون عند تلك اللحظة نحو:  
  ز(  –د( )   ج( )+ ز(   ص(  –ب( )   أ( )+ ص(

 

 المجاور اذا كان مقدار المجال المغناطيسي عند النقطة )س( المجاورفي الشكل    33

 ( تسال ، بالتالي يكون مقدار واتجاه المجال المغناطيسي عند النقطة )ص( :6يساوي )

  (ز، )+    تسال  3ب(    (ز  –، )  تسال 3(  أ 

 (ز، )+   تسال 2د(       (ز –، )  تسال 2ج( 

 

 

 

A 
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 مقدار واتجاه المجال المغناطيسي المحصل في المركز : في الشكل المجاور يكون    34

  (ز، )+ تسال  5 – 10×   4ب(    (ز –، )تسال  5 – 10×   4( أ

 (ز، )+  تسال   5 – 10×  12د(       (ز –، )تسال   5 – 10×  12ج( 

 

35     

 

 

 

 

 
 

 قابل لالنزالق على( تسال ،الموصل )أ ب( 10في الشكل المجاور مقدار المجال المغناطيسي ) 36 

 غم/سم ، مقدار القوة الدافعة  20محور الصـــادات دون احتكاك، كتلة وحدة األطــــوال منه  امتداد  

   ( التي تجعل الموصل )أ ب( ساكنا تساوي :دالكهربائية )ق 
 فولت 6ب(          فولت150 أ(       

 فولت 4د(         فولت 130ج(      

 

 

 
37  

 

 

 

 

 

 

 

 يبين الشكل المجاور العالقة البيانية بين تغير المجال المغناطيسي الذي يخترق ملفا  38

 ط القوة الدافعة الكهربائية  ـــالذي يمثل التمثيل البياني للعالقة بين متوس كلــوالزمن ، الش

في كل من الفترات الزمنية المتساوية )أ،ب،جـ( هو :  الحثية المتولده فيهوالزمن  

 

 
 د(      ج(                                           ب(                                                                        ( أ
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 مغناطيسي اتجاهه مع اتجاه متجه المساحة لفة يخترقه مجال  100سم ،يتكون من  20ملف مربع الشكل طول ضلعه  39 

 ملي فولت،بالتالي يكون المعدل الزمني   1تغير مقدار المجال المغناطيسي فتولد في الملف قوة دافعة كهربائية حثية مقدارها   

 للتغير في المجال المغناطيسي بوحدة ) ملي تسال/ث ( يساوي : 

  3 – 10×  0.25 –د(     3 – 10×  0.25ج( +    0.25 –ب(      0.25+  أ(

 

 سم ،قابل لالنزالق  20في الشكل المجاور موصل مستقيم )أ ب( طوله   40

 ي منتظم تحرك  ـــــدون احتكاك على مجرى فلزي، مغمور في مجال مغناطيس 

  ( أمبير 0.3رعة )ع( فتولد فيه تيار كهربائي حثي مقداره ) ـــــــــالموصل بس 

 الموصل  بوحدة )سم/ث( اتجاهه من ب          أ ، بالتالي يكون مقدار سرعة  

 :على الترتيب  واتجاه حركته 

   س   ،  +  0.6د(    س   –،    0.6ج(   س  ،  + 60ب(    س   –،    60 أ(  

 في الدارة المقاومة المتغيرهعند زيادة  ،باالعتماد على الشكل المجاور  41

 ي داخل ملف ـئ عن التيار الحثـاتجاه المجال المغناطيسي الناشيكون األولى  

 على الترتيب :  اتجاه التيار الحثي الناشئ في المقاومة )م(و الدارة الثانية. 
 

  )هـ( الى )د( ، )ب( الى )أ( ب(   )هـ( الى )د( ، )أ( الى )ب(  أ(       

  )د( الى )هـ( ، )ب( الى )أ(د(     )د( الى )هـ( ، )أ( الى )ب(  ج(      

 

 ،ومساحة سم   π2( لفه، طوله 1000المجاور مقطعا لملف لولبي مكون من )الشكل  يبين 42

 ( أمبير باتجاه دوران عقارب الساعة، وضع في 3، ويمر فيه تيار كهربائي ) 2( سم30مقطعه ) 

 ( سم وعدد لفاته لفة واحدة ، إذا تالشى التيار الكهربائي  1مركزه ملف مربع الشكل طول ضلعه ) 

 ( ثوان ، يكون متوسط القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في الملف 3خالل ) في الملف اللولبي 

 المربع بوحدة )ميكرو فولت( و اتجاه التيار الكهربائي الحثي المتولد فيه على الترتيب :  

 ،  عكس عقارب الساعة   0.6ب(    ،  مع عقارب الساعة  0.6 أ(  

  ،  عكس عقارب الساعة    2 د(      ،  مع عقارب الساعة   2ج(   

 ملف لولبي محاثته )ح( ، إذا زاد عدد لفاته الضعف وقل طوله النصف ، فإن محاثته تصبح :  43

  ح  0.25د(    ح   8ج(    ح  4ب(      ح 2 أ(

 

 الكترونات بطاقة حركيه ( الكترون فولت، فتحررت من سطحه 5سقط ضوء على سطح فلز طاقة الفوتون الواحد منه )  44

 ( الكترون فولت  اصبحت الطاقة الحركية 7عظمى ، وعندما سقط على سطح الفلز نفسه ضوء آخرطاقة الفوتون الواحد منه ) 

 العظمى ضعف ما كانت علبه في الحالة االولى ، بالتالي يكون اقتران الشغل للفلز بوحدة )االلكترون فولت( :  

  05د(       3ج(    2ب(      12 أ(

 

 

 

 



                          التدريب النهائي        

 أمحد علي مصطفى                                                                  2021            
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            الفيزياء      

 (الصف الثاني عشر)

8 

    25 

H     R   

 بك  4    
 

  3 π نقo 
3  

 بك  3    
 

  4 π نقo 
3  

 بك  4    
 

  3 π نقo  

 بك  3    
 

  4 π نقo  

 : موجي في ذرة الهيدرجين عند انتقال اإللكترون من  طول أكبرنحصل على  45

 ب( المستوى الثالث الى المستوى الثاني                    أ( المستوى الثاني الى المستوى االول                      

 د( المستوى الخامس الى المستوى الرابع            ج( المستوى الرابع الى المستوى الثالث                   

 

 هذا الفوتون  ( م ، فإن  ــــــــإذا  كان أقل طول موجي لفوتون في إحدى متسلسالت طيف ذرة الهيدروجين يساوي )  46

 ينتمي الى  :   
 د( األشعة السينية  ج( األشعة تحت الحمراء  ب( األشعة فوق البنفسجية  أ( الضوء المرئي

 

 بالعالقة بين شدة الضوء الساقط وترددهاعتمادا على الشكل المجاور فيما يتعلق  47

 ( ، نستنتج أن :2( و )1للمنحنيين ) 
                   (2)د( < ت1)د ( ، ت2( < شدة)1شدة)أ(     

                   (2)د( > ت1)د ( ، ت2( > شدة)1شدة)ب(   

                       (2)د( > ت1)د ( ، ت2( < شدة)1شدة)ج(    

 ( 2)د( > ت1)د ( ، ت2( = شدة)1شدة)د(      

 من العالقة :  يمكن حساب كثافة نواة الهيليوم            48
 

 ــــــــــ د(                              ـــــــــــــ ــ ج(                               ـــــــــــــــــب(                             ــــــــــــــــأ(     

 

  

𝑏                          →  14) في التفاعل     49 

6 C+  𝑎) تكون القذيفة والجسيم الناتج على التوالي :   

  بروتون / نيوترون.  (د      بروتون / بروتون.           (ج     نيوترون / بروتون.        (ب      نيوترون/ نيوترون.   (أ 

 

 

نواة غير مستقرة بسلسلة اضمحالالت إشعاعية ،فنجد ان العدد الكتلي للنواة الناتجة يقل بثماني وحدات عن النواة   تمر  50

 األصلية بينما يبقى العدد الذري ما هو نستنتج ان عدد جسيمات ألفا وبيتا المنبعثة :
 بيتا 2،    ألفا 2د(     بيتا 4ألفا ،   2ج(   بيتا 2ألفا ،   1ب(   بيتا 1ألفا ،   1أ(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


