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 اخلالصــــــــــــــــــــــــــــه                             املقصود بكال من       

  هو فيض من االلكترونات التي تسرى عبر موصل  : الكهربيالتيار 

 ثانية 1ة عبر موصل في زمن قدرة :هو كمية الكهرباء المار شدة التيار الكهربى 

 : ثانية  1كولوم في زمن قدرة  1هو شدة التيار الكهربى الناتج عن مرور كمية كهربيه مقدارها  االمبري 

 :كولوم خالل دائرة كهربيه مغلقه  1مقدار الشغل الكلى المبذول لنقل شحنه مقدارها  القوة الدافعه الكهربيه 

 كولوم بين هاتين النقطتين 1ار الشغل المبذول لنقل كمية كهربيه مقدارها :هو مقد فرق اجلهد بني نقطتني 

  امبير  1اوم يمر به تيار شدته  1:فرق الجهد بين طرفى موصل مقاومته الفولت 

 :فرق الجهد بين طرفيه طرديا معان شدة التيار المار فى موصل تتناسب  قانون اوم 

 بيه الداخله عند نقطة فى دائرة كهربيه يساوى مجموع التيارات :مجموع التيارات الكهر قانون كريشوف االول

 الخارجه منها 

 مجموع القوة الدافعه الكهربيه المتحركة فى اى مسار مغلق يساوى قانون حفظ الطاقه فى الدائرة الكهربيه:

 مجموع فروق الجهد عبر الدائرة

 دة المساحات : هو الفيض المغناطيسى المؤثر على وح كثافة الفيض املغناطيسى 

 هو الفيض المغناطيسى الذى اذا قطع عموديا لفه واحدة من ملف وعندما ينعدم فى واحد ثانية تتولد بين  الوبر :

 فولت  1طرفية ق.د.ك مستحثه=

 المنطقة المحيطة بالمغناطيس من جميع الجهات وتظهر فيها اثار اقوة المغناطيس اجملال املغناطيسى: 

 قابليه الوسط  لنفاذ الفيض المغناطيسى خالله لوسطالنفاذية املغناطيسيه ل: 

 هي النقطة التي تنعدم عندها كثافة الفيض المغناطيسى نتيجة تقابل مغناطيسيين متساويين في  نقطة التعادل :

 المقدار متضادين في  االتجاه

 :متر يمر به تيار كهربى  1هو كثافة الفيض المغناطيسى التى تولد قوة واحد نيوتن على سلك مستقيم طوله  التسال

 موضوع عموديا على مجال مغناطيسى

  عن وضع الصفر عند مرور تيار شدته الوحدة  : زاويه انحراف مؤشر الجلفانوميتر اجللفانوميرتحساسية 

 هى المقاومة )الثابته+المتغيرة( التى توصل مع الجهاز على التوالى لجعل المؤشر  املقاومة العياريه فى االوميرت:

 معايرته حتى يقيس قيمة مقاومة مجهوله أي  المقاومةحرف الى نهاية تدريج التيار وبداية تدريج ين

  مستواه موازى للفيض كهربيالمؤثر على ملف يمر به تيار  المغناطيسي  االزدواج:يقدر بعزم  القطب ثنائيعزم 

 كثافته الوحدة  المغناطيسي

  المستحثه طرديا مع المعدل الزمنى  الدافعةسب مقدار القوة :تتنا الكهرومغناطيسيقانون فارادى فى احلث

 الذى يقطع به الموصل خطوط الفيض 

 : فولت فى ملف عندما تتغير فيه شدة التيار بمعدل  1معامل الحث الذاتى الذى يولد ق.د.ك مستحثة مقدارها  اهلنرى

 امبير فى الثانيه 1



 

 

 

3 Mr.mohamed elsaid 

01281762994 

 حيث يعاكس التغيرفى الفيض المسبب له يكون اتجاه التيار المستحث فى ملف ب :قاعدة لنز 

  وهى النسبه بين القدرة فى الملف الثانوى الى   %80:اى كفاءة المحول  %20حمول يفقد منه عند التشغيل

 80/100القدرة المعطاه فى االبتدائى=

 Emf طوط الفيض:هى القوة الدافعه المتولدة فى ملف الموتور بالحث عند دورانه وقطعه لخ العكسية فى املاتور 

 وتعمل على انتظام دورانه 

 قطعه معدنية نتيجة تغير عدد خطوط الفيض  في:هى تيارات كهربيه مستحثه التى تتولد  التيارات الدوامية

 التى تقطعها  المغناطيسي

 س: هو التيار الذى تتغير شدته من الصفر الى نهاية عظمى ثم يقل الى الصفر فى نصف دورة ثم ينعكالتيار املرتدد 

 اتجاهه وتزداد شدته الى نهاية عظمى ثم يعود الى الصفر فى النصف دورة الثانى 

 عبارة عن لوحان معدنيان متوازيان بينهما عازل عندما يشحن يكون احد اللوحين موجب واالخر  املكثف الكهربى:

 سالب ويستخدم لتخزين الطاقه الكهرببيه على هيئة مجال كهربى

 على هيئة مجال كهربى  المخزونة الطاقةرة تحتوى على ملف حث ومكثف ويحدث تبادل :هى دائ الدائرة املهتزة

 فى المكثف الى طاقه مخزونه على هيئة مجال مغناطيسى فى الملف وتولد ذبذبات عاليه التردد

 ة نبين الشحنة على احد لوحية الى فرق الجهد بيم اللوحين فى المكثف  او مقدار الشح النسبة: هى  سعة املكثف

 على احد اللوحين التى تضاف لفرق الجهد بمقدار الوحدة

 اد الختيار المحطة المر الالسلكي: دائرة بها ملف ومكثف متغير السعه وتستخدم فى اجهزة االستقبال  دائرة الرنني

 سماعها

 فى دائرة تيار متردد الحثية والمفاعلةالسعويه  والمفاعلةالمقاومة  مكافئ: املعاوقه 

 هو الجسم الذى يمتص كل مايسقط عليه من اشعه ذات اطوال موجية مختلفه ثم يعيد اشعاعها وداجلسم االس :

 بصورة مثاليه فهو ممتص مثالى وباعث مثالى 

 شدة اشعاع يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة الكلفينيه للمصدر المشع  ألقصى:الطول الموجى المصاب  قانون فني 

 تجذب االلكترونات نحو الداخل وتمنع تحررها من سطح المعدن  تيال: قوى التجاذب حاجز جهد السطح 

 لجسيم متحرك يساوى النسبه بين ثابت بالنك وكمية حركة  المصاحبة:الطول الموجى للموجه  معادلة دى براوىل

 الجسيم 

  ليها :ظاهرة انبعاث الكترونات من االسطح المعدنية عند سقوط ضوء ذو تردد مناسب ع الكهروضوئياالنبعاث 

 كم من الطاقه مركزة فى حيز صغير جدا وله كتله وكمية تحرك  الفوتون : 

  هى كمية فيزيائيه تقدر بطاقة الفوتونات المنبعثه فى الثانية  الضوئيةالقدرة: 

 تعنى ان الموجه لها خصائص جسيميه  مادية بجانب خصائصها الموجية اكد ذلك كومتون وان  املزدوجة الطبيعة :

 حرك له خصائص موجية بجانب خصائصه المادية اكتشف ذلك دى برولىالجسم المت

 هو النموذج الفيزيائى المتبع لدراسه الخواص الموجية للضوء  املاكرسكوب: 

 الالزمة لتحرير االلكترون من سطح معدنى  الطاقة: دالة الشغل 
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  وهى اما يكون ضخ ضوئى او  إلثارتهاة الالزم الطاقة الفعالة: هى عمليه اعطاء المادة الليزر إلنتاجعملية الضخ

 كهربى او حرارى او كيميائى 

 هو الوعاء الحاوى للوسط الفعال والمنشط لعمليه التكبير فى الليزر  التجويف الرنيىن : 

 تكبير و تضخيم شدة الضوء بواسطة االنبعاث المستحث  الليزر : 

 خاصية اتفاق فوتونات فى الطور الرتابط: 

 ى ذرة يطعم بها شبه الموصل النقى بغرض زيادة التوصيل الكهربي وهى اما خماسية او ثالثيه :ه الذرة الشائبه 

  االنبعاث السائد فى مصادر الضوء العاديةالتلقائياالنبعاث : 

 الطيف الناتج عند  انتقال الذرة المسارة من مستوى اعلى فى الطاقه الى مستوى ادنى طيف انبعاث خطى: 

 :)طيف الذى يشمل كل االطوال الموجية الطيف متصل )مستمر 

 هو عند درجة حرارة معينة يكون عدد الروابط التى تنكسر  االتزان الديناميكى احلرارى لبلورة شبه املوصل :

فى الثانية وتحتاج طاقه حرارية=عدد الروابط التى تلتئم فى الثانية وتعطى طاقه حرارية ويظل عدد االلكترونات 
 ارة ثابته والفجوات ثابته والحر

 :)منطقة على جانبى الوصله الثنائيه تخلو من نوع حامالت الشحنة  املنطقة الفاصله)القاحله 

 اشعه متوازيه تستخدم فى التصوير المجسم  ولها نفس الطول الموجى لالشعه المنعكسة من الجسم  االشعه املرجعيه : 

 على جانبى الوصله الثنائيه ويمنع انتشار حامالت : اقل فرق جهد الذى يظهر  اجلهد احلاجزفى الوصله الثنائيه

 الشحنة بين البلورتين 

 نوع من اشباه الموصالت غير نقيه ينتج عن تطعيم البلورة النقيه بذرات عناصر خماسية التكافؤ   عمليه التطعيم : 

 صل نقىؤ لبلورة شبه مو: هى عمليه يتم فيها اضافه ذرات عناصر ثالثية التكافؤ او خماسية التكافالبلورة السالبه 

 بين شدة تيار المجمع الى شدة تيار القاعدة عند توصيل الترانزستور بطريقه الباعث المشترك  النسبة:  نسبة التكبري 

 حاصل ضرب تركيز االلكترونات فى تركيز الفجوات يساوى مقدار ثابت قانون فعل الكتله : 

 القاعدة فى الترانزستور  بين تيار المجمع الى تيار النسبة:  نسبه التكبري 

 لرقمية ا اإللكترونيات:اجزاء من الدائرة االلكترونية فى االجهزة الحديثه تقوم بعمليات منطقية على اساس  البوبات املنطقية 

 

 االساس العلمى  

 لقراءة ا بمقاومة كبيرة على التوالى لزيادة مدى الجلفانوميتروتوصيل ملف  المغناطيسيعزم االزدواج  :الفولتميرت

 للتيار الكهربى المغناطيسي التأثيراو 

 التأثيرالمؤثر على ملف يمر به تيار وقابل للحركة فى مجال مغناطيسى  او  االزدواجعزم  :اجللفانوميرت 

 المغناطيسى للتيار الكهربى
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 :) عزم االزدواج  -هربىللتيار الك المغناطيسي التأثير حتويل اجللفانومرت اىل االميرت)االميرت ذو امللف املتحرك

 المغناطيسى عن طريق توصيل مقاومة صغيرة على التوازى تسمى مجزء التيار 

 :المغناطيسيالمقاومة تتناسب عكسيا مع شدة التيار عند ثوت فرق الجهد والعزم  االوميرت 

  الكهرومغناطيسي: الحث الدينامو 

  الحث المتبادل بين ملفين احملول: 

 اتج عن مرور تيار كهربى فى ملف قابل للدوران فى مجال مغناطيسى:عزم االزدواج الناحملرك 

 تبديل نصف االسطوانه كل منهما مكان االخرى مع الفرشتان  مقوم التيار فى الدينامو: 

 به فى الملف فى انبو  المختزنة  المغناطيسية:الحث الذاتى للملف  حيث يتم تفريغ الطاقه  مصباح الفلورسنت

 األنبوبةها غاز خامل مما يسبب تصادمات بين ذراته تؤدى الى تاينها واصطدامها مع سطح مفرغه من الهواء وب
 مرئيالمطلى المادة الفلورسيه مما يؤد الى انبعاث 

 حيث عند تغير عدد الخطوط الفيض المغناطيسى التى تخترق –:التيارات الدوامية  افران احلث الكهرومغاطيسى

 مستحثه ترتفع درجة حرارة القطعه المعدنية الى درجة انصهارها قطعه معدنية تتولد فيها تيارات 

 :)المغناطيسى الحادث بين ملفين متجاورين او  التأثير–الحث المتبادل بين ملفين  ملف رومكورف )ملف احلث

 ملف االول لبه الثانى ويتولد فيه تيار مستحث يقاوم التغير الحادث فى ا فيأثرتيار متغير الشدة  بأحدهمامتداخلين يمر 

 الكهربيةللتيارات  الحرارى التأثير( : )االميرت ذو السلك الساخن االميرت احلرارى  

  انعدام المفاعالت عند تساوى الالسلكيدائرة الرنني فى جهاز االستقبال :xl=xc  ما يمكنفيكون التيار اكبر  

  ب على االلكترونات فى اللوح الموجب تسبللوح المتصل بالقطب السالب  السالبةالشحنات  تأثير: الكهربياملكثف

 شحنة بشحنة موجبه 

 فى الملف  المخزنة المغناطيسية الطاقةفى المكثف مع  المخزونة الكهربية: تبادل الطاقة  الدائرة املهتزة 

 بقاء االشعاع الحرارى لشخص فترة بعد انصرافه  االستشعار عن بعد : 

 ارى والتصوير باالشعاع الحرارى : تحليل االشعاع الحراجهزةالرؤيه الليليه 

 لىظاهرة دى برو -لاللكترون والتحكم فى الطول الموجى المرافق له  الموجية الخاصية:  امليكرسكوب االلكرتونى 

 ظاهرة االنبعاث الكهروضوئى وتحويل الطاقه الضوئيه الى كهربيه اخلليه الكهروضوئيه : 

 اث المستحث او الوصول بذرات الوسط الفعال الى حاله االسكان المعكوس  :تكبير شدة الضوء بواسطة االنبع انتاج الليزر 

 االلكترونات الرقمية  الكمبيوتر: 

 يمر التيار فى اتجاه واحد فقط عندما تكون موصله توصيال اماميا وال  كمقوم للتيار املرتدد الثنائية الوصلة:

 يمر تيار اذا كانت موصله خلفيا 

  االسكان المعكوس واالنبعاث المستحث الليزرى(توليد اشعه الليزر)الفعل: 

 :)األشعةو المرجعية األشعةالليزر والتداخل بين -تداخل الضوء  اهلولوجرافيا)التصوير اجملسم او ثالثى االبعاد 

 المنعكسه من الجسم 
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 )تحليل الضوء عند سقوطه على منشور فى وضع النهاية الصغرى لالنحراف  -االسبكرتوجراف )املطياف 

  اشعهx :  اصطدام االلكترونات المعجله بهدف ثقيل تفقد طاقتها او جزء منها تنبعث هذه الطاقه على هيئة اشعه اكس 

 االنبعاث االيونى الحرارى  انبوبه اشعه الكاثود : 

 زيادة التوصيل الكهربى بتطعيم شبه الموصل  النقى بعنصر خماسى او ثالثى  اشباه املوصالت غري  النقيه : 

 الجبر الثنائى وااللكترونات الرقمية  املنطقيةوابات الب : 

 توصيل القاعدة امامى يمر تيار فى المجمع ويعمل كمفتاح توصيل الرتانزستوركمفتاح :on  والعكس 

  تكون صغيرة او كبيرة  : توصيل الوصله الثنائيه امامى يمر تيار وخلفى ال يمر تيار الن المقاومةالدايود 

 

 طبيقات كال من استخدامات اوت 

 تحليل الدوائر الكهربيه المعقدة التى التطبق على قانون اوم  قانون كريشوف : 

 يستخدم فى قياس فروق الجهود المستمرة الكبيرة جهاز الفولتميرت  : 

 يستخدم فى قياس شدة التيارات المستمرة الكبيرة  جهاز االميرت : 

 ومعرفه اتجاها وقياسها الضعيفةرات الكهربيه : االستدالل على مرور التيا جهاز اجللفانوميرت 

 فى اماكن التوليد الى اماكن االستهالك ورفع او خفض ق.د.ك المترددة  الكهربية الطاقة: نقل  احملول الكهربى 

 يستخدم فى قياس قية مقاومة مجهوله بطريق مباشرة  جهاز االوميرت: 

 د يعمالن عزم مضا -ومخرج للتيار ) وصالت التيار ( : مدخلزوج امللفات الزنربكيه فى اجللفانومرت احلساس

 تعيد الملف الى وضع الصفر بعد قطع التيار  -حتى يثبت الملف المغناطيسيللعزم 

 يشد خيط الحرير الذى يشد السلك الساخن عند تمدده فتدور البكرة وعليها المؤشر  الزنربك فى االميرت احلرارى :

 ليقرأ التيار على التدريج 

 التوليد ترفع الجهد فينخفض التيار المار عبر  : المحوالت الرافعه عند محطة الكهربية الطاقةالت فى نقل احملو

 القيمة المطلوبه للمستهلك الى اعادة الجهد الى  الخافضةحوالت موعند المستهلك تعمل ال-االسالك وبذلك تقل القدرة المفقودة

 مر تيار مناسب فى السلك الساخن وبذلك يستطيع قياس شدة التيار :حتى ي اجملزء)املقاومة( فى االميرت احلرارى 

  تستخدم فى تحديد اتجاه المجال فى سلك مستقيم يمر به تيار كهربى حيث نتخيل اننا نقبض  لألمبرياليد اليمىن :

 على السلك االبهام مع التيار فتلتف باقى االصابع مع المجال

 ه المجال فى ملف دائرى وملف حلزونى )لولبى( بحيث يشير اتجاه الدوران : تحديد اتجا الربميه اليمىن ملاكسويل

 التجاه التيار فان اتجاه االندفاع هو المجال 

 تحديد اتجاه عزم ثنائى القطب الربميه اليمىن : 

  للملف الدائرى والحلزونى عند النظر الى وجه  المغناطيسيتستخدم لتحديد اتجاه المجال  :الساعةقاعدة عقارب

 كان الوجه جنوبى والعكس يكون شمالى  الساعةلملف فاذا كان اتجاه التيار فى الملف معا عقارب ا
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 فعند وضع اصابع اليد اليسرى متعامدة –: تحديد اتجاه حركة السلك به تيار كهربى  قاعدة اليد اليسرى لفلمنج

 اتجاه الحركة يشير الى  فاإلبهامبحيث تشير السبابه التجاه المجال والوسطى مع التيار 

 تحديد اتجاه التيار المستحث فى سلك مستقيم يقطع خطوط الفيض فعند وضع اصابع  قاعدة اليد اليمىن لفلمنج:

 تحث يشير الى اتجاه التيار المسالتجاه المجال واالبهام التجاه الحركة فان الوسطى  السبابةاليد اليمنى متعامدة بحيث تشير 

 يار المستحث فى ملف : تحديد اتجاه الت قاعدة لنز 

 يستخدم فى االضاءة الموفرة  مصباح الفلورسنت: 

 انه يتمدد بدرجة ملحوظه حتى يتحرك المؤشر سلك البالتني وااليريديوم فى االميرت احلرارى: 

 اضاة المصباح الفلورسنت –: ملف رومكورف  احلث الذاتى للملف 

 :من تطبيقات  افران الحثالتيارات الدوامية 

 تستخدم فى صهر المعادن  ثافران احل: 

 قياس شدة التيار الكهربى المتردد والمستمر  االميرت احلرارى: 

 يعمل على تخزين الطاقه الكهربية واعادة تفريغها عند الحاجة اليها  املكثف الكهربى : 

 اعات :التحكم فى تردد الدائرة حتى يتفق ترددها مع احد تردد االذاملكثف متغري السعه فى دائرة الرنني 

 يقلل من الطاقه المفقودة ويزيد من كفاءة المحول الكهربى  قلب احلديد املطاوع فى احملول: 

 الالسلكيعاليه التردد التى تستخدم فى االرسال  ذبذبات:تستخدم فى توليد  الدائرة املهتزة  

 تستخدم فى اجهزة االستقبال الالسلكى الختبار المحطة المراد سماعهادائرة الرنني : 

 وله  -: يستخدم فى رؤيه الفيروسات واالجسام التى طولها اقل من الطول الموجى للضوء مليكرسكوب االلكرتونىا

 قوة تحليل كبيرة

 والزراعه والتصوير المجسم والصناعةالليزر فى الطب  م:يستخد الفعل الليزرى 

 وعداد النقود فى البنوك: فى عمل مفتاح االضاءة فى المصاعد وفتح االواب اليا  اخلليه الكهروضوئيه 

 :)الحصول على الصور فى االبعاد الثالثيه ويستخدم فى العروض الفنية  اهلولوجرافيا )التصوير اجملسم 

 :)تحليل الضوء الى مكوناته المرئيه وغير المرئيه والحصول على طيف نقى  االسبكرتو جراف )املطياف 

 ؟ الكاثود واالنود والكاثود فى انبوبه اشعه والشبكة الفتيلة 

لتى عدد االلكترونات ا حزمة اوالشبكيه التحكم فى  –الكاثود يبعث الكترونات  –الفتيله لتسخين الكاثود او المعدن 
 ويجذبها للشاشهاالنود يكسب االلكترونات طاقه وسرعه ويجمعها فى شعاع  -تصل الى الشاشه

 اشعه اكس x   وعالج االورام ومعرفه –الطب لمعرفه الكسور فى –: دراسة تركيب البلورات بسبب حيودها فيها

 يوب الصناعاتع

 تستخدم فى عمل جهاز التليفزيونات والكمبيوتر وغيرها انبوبه اشعه الكاثود : 

 توليد اشعه انبوبه كولدج:x السينيه 

  االتصاالت -الليليه( الرؤية)اجهزة العسكريةالرادار او فى التطبيقات  )امليكرويف(: امليكرو مرتيهاملوجات 
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 تغيير مسار الشعاع االلكترونى حتى يتحرك على الشاشه راسيا  حلارفه فى انبوبه اشعاع الكاثودا اجملموعة :

 وافقيا حتى يمسح الشاشه كلها 

 الجنائيه  األدلة:فى مجال اكتشاف  االستشعار عن بعد 

  رؤيه االجسام المتحركة فى الظالم  الليلية الرؤيةاجهزة: 

 رجة حرارة اى جسم مثل النجوم وغيرها بمعلومية الطول الموجى والعكس:حساب د قانون فني 

 سرعه و عالية:اكساب االلكترونات طاقه  اجملال الكهربى او فرق اجلهد بني الكاثود واهلدف فى انبوبه كولدج

 حتى تصطدم الهدف بقوة

 لإللكترونات: مصدر  انبوبه كولدج يف الفتيلة 

 والتصوير المجسم وغيرها  والصناعةالشبكية فى العين وفى الطب : يستخدم فى لحام  جهاز الليزر 

 تجميع اشعه كل طول موجى او لون من الطيف المحلل فى بؤرة محددة العدسة الشيئيه فى املطياف: 

  تقويم التيار المتردد تقويما نصف موجيا  (الثنائية للوصلة العكسي)التوصيل الثنائيةالوصله: 

 يم والتكبير للفوتونات: التضخالتجويف الرنيىن 

 تداخل مع االشعه المنعكسه من الجسم لتكون الصورة المشفرة على الهولوجرام  االشعه املرجعية: 

 :يحول االشارات من تناظرى الى رقمى  احملول التناظرى الرقمى فى حمطات االرسال التلفزيونى 

 ب الشده العاليه بسبوحمايتها من االنفصال الشبكى : تلحيم الشبكيه فى العين اشعه الليزر فى عالج االنفصال الشبكى 

 والقنابل الذريه ورادار الليزر –:توجية الصواريخ بدقة عاليه اشعه الليزر فى اجملاالت العسكريه 

 الميكرسكوب االلكترونى مبدا دى براوىل: 

 تستخدم فى عمل البوابات المنطقية والدوائر االلكترونية  الرتانزستور كمفتاح: 

 عمل الموصالت الثنائيه التى تستخدم كمفتاح ومقوم وعمل الترانزستور  املوصالت غري نقيه اشباه: 

 تستخدم فى دوائر الحاسب االلى ووسائل االتصاالت والعمليات المنطقية فى البوابات  البوابات املنطقية : 

 اص الليزر وغيرهما:تستخدم فى التليفون المحمول والكمبيوتر واقر تكنولوجيا االلكرتونات الرقمية 

 تقويم التيار المتردد وكمفتاح  الدايود :on-off  

 

  -للـــــــــــع

 تقل مقاومة موصل بزيادة  مساحة مقطعه مع ثبات طوله ودرجة احلرارة ؟ 
 الن العالقه بين المساحة والمقاومة عالقه عكسيه تبع للعالقه 

 تتغري مقاومة سلك بتغري درجة احلرارة ؟ 
ع درجة الحرارةيعمل على زيادة سعه اهتزاز جزيئات الفلز وبالتالى يزداد تصادم الكترونات التيار الكهربى الن ارتفا

 مع جزيئات الفلزفتزداد الممانعه لسريان االلكترونات فتتغير المقاومة
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 تدريج كال من االميرت احلرارى واالوميرت غري منتظم؟ 
عكسيا مع حاصل جمع عدة مقاومات منهم مقاومة فقط المجهوله التى االوميتر غير منتظم الن شدة التيار تتناسب 

 التتغير فال ينتظم 

 𝑰𝑹𝟐واالميتر الحرارى يتناسب االنحراف مع مربع التيار وليس التيار حيث القدرة الحراريه =

 ؟قد يوجد لنفس املوصل اكثر من مقاومة فى نفس درجة احلرارة 

مستطيالت حسب دخول التيار على اى قاعدة والخروج من الوجه المقابل اذا كان الموصل على شكل متوازى 
 واالوجه تختلف فى المساحه والطول 

 جتاذب سلكني متوازيني اذا كان التيار املار فيهما فى نفس االجتاه ويتنافر السلكني اذا كان التيار متضاد فيهما ؟ 
غناطيسى بين السلكين اقل منهما خارجهما فتتولد قوة اذا كانوا فى نفس االتجاه تكون  محصله كثافة الفيض الم

 مغناطيسيه تحرك السلكين من الموضع االعلى فى الكثافه الى االقل فينجذب السلكين
اذا كانوا مختلفين فى االتجاه تكون  محصله كثافة الفيض المغناطيسى بين السلكين اكبر  منهما خارجهما فتتولد قوة 

 ن الموضع االعلى فى الكثافه الى االقل فيتنافر السلكين مغناطيسيه تحرك السلكين م

 سلكان متوازيان بينهما مسافه ومير بهما تيار كهربى وال توجد هلما نقطة تعادل ؟ 
 النه اذا كان التياران متساويان فى المقدار ومتضادان فى االتجاه فال يوجد نقطة تعادل 

 خالل دورة كامله التساوى صفر ؟ الطاقةاوى صفر ولكن متوسط خالل دورة كامله تس متوسط شدة التيار املرتدد 
الن فى نصف الدائرة االولى التيار موجب والنصف الثانى يكون سالب  بينما الطاقه نصف الدائرة االولى التيار 

فى  ةالطاقه تساوى مربع التيار فى المقاومة حيث تكون الطاقه المفقود النصف الثانى يكون موجب ايضا النموجب و
 صورة حرارة  

 مؤشر تدريج اجللفانومرت من االلومنيوم؟ 
 على العزم  رال يؤثحتى يكون خفيف حتى 

 ق د ك العكسية هلا دور فى محايه امللف فى املاتور ؟ 
الن التيار االصلى اذا مر فى الملف قد يؤدى الى احراقه او اتالفه الن التيار يكون قوى وال ق د ك العكسيه تقلل من 

 التيار فيقل شدة التيار الكلى فى الملف هذا 

 سرعه املاتور منتظمة بالرغم من العزم غري ثابت؟ 
 تحافظ على سرعة الماتور  التييرجع الى ق.د.ك العكسيه 

 او مثاىل ؟ %011يوجد حمول كفاءته  ال 
ئى جزء من الفيض االبتدافقد –االسالك وفى القلب فقد طاقه –البد فقد جزء من الطاقه الكهربيه فى شكل حرارة  ألنه

 الى الثانوى 

  من اللفات لف مزدوجا ؟ املكونةلف االسالك 
حتى ينعدم الفيض المغناطيسى او لتالشى الحث الذاتى  الن مجال كل لفه  يلغى  مجال اللفه االخرى ويصبح الملف 

 عديم الحث وعديم المفاعله وتبقى مقاومته فقط 

  ؟عالةالف الكهربية الدافعةعند استبدال املصدر باخر مستمر له نفس القوة قد يتلف ملف يعمل على مصدر مرتدد 

الملف له مقاومه فقط مع المصدر المستمر ولكن مع المصدر المتردد يكون له مقاومة اومية ومفاعله حثية لذلك 
 لملف التيار مع مصدر متردد له نفس القوة الدافعه للمستمر اقل فيكون تيار المستمر اكبر قد يتلف ا

 تولد ق د ك فى ملف املاتور عند دورانه بني قطىب املغناطيس)انتظام سرعة املاتور(؟ 
 لتتولد ق د ك عكسيه وتيار عكسى تعمل على انتظام  وتثبيت سرعه دوران الملف
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 يعمل احملول الكهربى بالتيار املستمر ؟ ال 
ة لحظية ونظريه عمل المحول يعتمد على الحث ثحفيضا مغناطيسيا ثابتا ويولد ق د ك مست الن التيار المستمر ينشأ
 المتبادل او فيض متغير

 تقسيم اسطوانه احلديد املطاوع فى الدينامو واملاتور اىل اقراص معزوله ؟ 
 لتقليل اثر التيارات الدوامية فال ترتفع درجة حرارة الملفات

 وجود فرق جهد عاىل بني طرفى مصاخ الفلورسنت ؟ 
لداخلى ا األنبوبةوتتأين جزيئات الغاز حتى تتصادم االيونات مع المادة الفلورسيه لجدار  حتى يحدث تفريغ كهربى

 بلون على حسب المادة فتضئ

 يوصل االوميرت مبقاومة عياريه وبطاريه؟
ه ويوصل ببطاري –اى يتم معايرته  المقاومةينحرف الى نهاية التدريج التيار وبداية  المؤشريوصل بمقاومة لجعل 

 دائرة كهربيه تكوينة دافعه ثابته حتى ينحرف المؤشر نتيجة مرور تيار اى لها قو

  والقطبني مقعرين ؟ احلديد املطاوعمن  أسطوانةيلف ملف اجللفانوميرت حول 
لتركيز خطوط الفيض وتجميعها وجعلها على هيئة انصاف اقطار وبذلك يكون دائما مستوى الملف موازى للفيض 

 يتناسب مع شدة التيار فقطفيكون العزم قيمة عظمى 

 تدريج االوميرت عكس تدريج االميرت ؟ 
 الن المقاومة والتيار يتناسبان عكسى عند ثبوت فرق الجهد 

 دوران ملف احملرك فى نفس االجتاه ؟ استمرار 
 بسبب وجود االسطوانه المعدنية المشقوقه الى نصفين معزولين

 اجللفانوميرت غري مقسم؟ أسطوانة 
 سى ثابت فال يوجد تيارات دوامية الجلفانو ثابته فى مجال مغناطيالن اسطوانه 

  لتحديد اتجاه التيار المار فى الدائرة التدريج ؟  فى منتصف اجللفانوميرتمؤشر 

 منو التيار فى ملف حلزونى قلبه هوائى ابطىء من منوه فى سلك مستقيم ومنوه فى قلب معدنى ابطىء من االثنني؟ 
 اليعانى اال من المقاومة االومية فقط  :ى سلك مستقيمالتيار عندما ينمو ف

ؤثر ي مغناطيسيعند مرور التيار فى اللفات يتمغنط اللفات وينشأ عنها مجال  :الملف الحلزونى ذو القلب الهوائى
  عكسى على توليد تيار مستحثى فيستحثهامغناطيسى يقترب منها  وكأنهعلى باقى اللفات التى لم يصل اليها التيار 

فى الملف المعدنى :عند انهيار التيار االصلى يعمل وكانه مغناطيس يبتعد عن باقى اللفات فيتولد فى هذه اللفات تيار 
 مستحث ذاتى طردى فى نفس االتجاه هذا التيار يبقى لفترة بعد زوال التيار االصلى

 ؟ فرق اجلهد على اخد مكونات دائرة تواىل قد يكون اكرب من فرق اجلهد للمصدر 
فى حاله دائر تيار متردد بها مقاومة ومفاعالت وتجمع الجهود جمع متجهات فقد يكون فرق الجهد على احد مكونات 

 اكبر من جهد المصدر 

 متوسط ق.د.ك املتولدة فى ملف خالل ربع دورة تساوى متوسط ق.د.ك املتولدة فى ملف خالل نصف دورة ؟ 
لتغير فى الفيض خالل ربع دورة وكذلك زمن نصف دورة ضعف زمن الن التغير فى الفيض خالل نصف دورة ضعف ا

 ربع دورة النتظام السرعه فيكون ثابت 

 النهاية؟ السعويه = ما املفاعلةاحلثية للتيار املستمر =صفر   بينما  املفاعلةتعترب 
=xcبينما المفاعله السعوية    f=0   XL=2∏flالمفاعله الحثية للتيار المستمر =صفر الن  𝟏

𝟐∏𝒇𝒄
فيكون  0التردد =    

 النهاية  السعوية ما المفاعلة
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 اقسام التدريج االميرت احلرارى غري متساويه ؟ 
 بالتين  تتناسب طرديا مع مربع شدة التيار–الن كمية الحرارة المتولدة فى سلك االيريديوم 

 زيادة القدرة التحليليه للميكرسكوب االلكرتونى ؟ 
ترونات المستخدمة كبيرة جدا اى سرعتها عاليه فيكون الطول الموجى صغير جدا اقل من ابعاد الن طاقه حركة االلك

 الجسم وبذلك يمكن رصد تفاصيل الجسم 

 فى القنبله الذريه تنتج طاقه هائله ؟ 
 حيث مربع السرعه الضوءكبيرة جدا فتكون طاقتها كبيرة  E=MC2اينشتاين  عالقةوتحس من  طاقةلتحول الكتله الى 

 لذلك ؟ ونياإللكرت امليكروسكوبوتكبري الفريوسات بينما يصلح  امليكرسكوب الضوئى لرؤيه ال يصلح 

الن طول الفيروس اقل من الطول الموجى للضوء وشرط التكبير ان يكون طول الجسم اكبر من الطول الموجى 
ى يكون حت لإللكتروناتوجى المرافق بينما فى حاله الميكرسكوب االلكترونى يمكن التحكم فى الطول الم –المستخدم 

 اقل من طول الفيروسات فيرى مكبرا 

  السينيه على نوع مادة اهلدف ؟ األشعةيعتمد الطول املوجى للطيف املميز فى 
النه كلما ذاد العدد الذرى لعنصر مادة الهدف نقص الطول الموجى لالشعاع المميز حيث انه ناتج من عدة الكترون 

 ى مدار داخلى فى نفس ذرة مادة الهدف خارجى ال من مدار

 نيون  فى عمل الليزر الغازى دون غريهم ؟-يستخدم غاز اهليليوم 
 وذلك لتقارب مستوى االثارة شه المستقر فى كل منهما 

  نيون ؟ –وجود مراه عاكسة واخرى نصف عاكسة فى ليزر هيليوم 
 حتى وتضخيم الشعاعمن ذرات النيون المثارة  ددالفرصه لحث اكبر عإلتاحة لعكس الفوتونات عدة مرات بينهما 

 من الشبه عاكسه  شدة يخرج يصبح اقصى

 بسبب الترابط وعدم االنفراج واالحتفاظ بالشدة  انتشار شعاع الليزر فى خطوط متوازيه ؟ 

 تتكون صورة ثالثية االبعاد للجسم اال باستخدام اشعة الليزر ؟ ال 
 تداخل بينها  يحدث الطورالنها اشعه مترابطة متفقه فى 

 ميكن تشبيه الوصله الثنائيه مبفتاح للدائرة ؟ 
 النها تغلق وتفتح الدائرة )توصيل خلفى وامامى(

  من الوصله الثنائيه؟ للتأكديستخدم االوميرت 
 النه عند قياس المقاومة وتبديل قطبيها نجد ان المقاومة تكون اما كبيرة جدا او صغيرا جدا 

  فى دراسة تركيب البلورات ؟ يةالسين األشعةتستخدم 
الن لها خاصية الحيود عند مرورها فى البلورات حيث يحدث تداخل بين الموجات التى تنفذ من بين الذرات كما لو 

 كانت فتحات عديدة 

  تصوير طيف الشمس ؟ معتمه عندظهور خطوط سوداء 
رورها خالل الغالف الخارجى للشمس  به الن الطيف الصادر من باطن الشمس يحوى جميع االطوال الموجيه وعند م

 خطوط فرنهوفر خطوط طيف امتصاص معتمه وهى  فيظهرعناصر فى الحاله  الغازيه كل عنصر يمتص الطيف الخاص به 

 تستخدم بعض اشباه املوصالت كمحسات للعوامل الطبيعية ؟ 
 الن بعض اشباه الموصالت حساسة للعوامل الطبيعيه مثل الضوء والحرارة والتلوث وغيرها لذلك تستخدم كمحسات
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  لقانون الرتبيع العكسى ؟ ال ختضعاشعه الليزر 

( التتفرق فتكون الشدة لها ثابت فال تخضع لقانون التربيع العكسى الذى ينص  ومترابطةالن اشعه الليزر متوازية )
 الشدة تتناسب عكسيا  مع مربع المسافه  على ان

  ؟ السينية عمليه عكسية للظاهرة الكهروضوئيةانبعاث االشعه 
تنتج من تصادم الكترونات معجله بهدف معدنى ثقيل تنتج موجات كهرومغناطيسيه عاليه التردد  السينية األشعةالن 

 ن تنبعث الكترونات على معد الكهروضوئية تسقط فوتونات عاليه الترددبينما الظاهرة 

  على فرق اجلهد ؟ ال يعتمدفى انبوبه كولدج يشرتط للطيف املميز ان يكون فرق جهد عاىل رغم انه 
النه يحتاج طاقة عاليه لنزع االلكترون من المستوى القريب من النواه ولكن اليعتمد قيمته على فرق الجهد ولكن 

 يعتمد على نوع مادة الهدف 

 ؟ صادرة من االرضعدم رؤيه االشعاع ال 

شدة اشعاع كبيرة فيقع فى منطقة  ألقصىالن درجة حرارة سطح االرض منخفضه فيكون الطول الموجى المصاحب 
 االشعه تحت الحمراء غير مرئيه 

 نيون مثاال لتحويل  الطاقة الكهربيه اىل طاقه ضوئيه وحرارية ؟ -يعترب ليزر اهليليوم 
ات  وينتج عنها شعاع ليزر طاقة ضوئيه وانبعاث اشعه تحت الحمراء نتيجة طاقه كهربيه الثارة الذر ىالنه يعط

 الهبوط من مستويات عليا الى سفلى غير اشعه الليزر وهى طاقه حراريه 

 ختتلف سرعة االلكرتونات الكهروضوئيه من سطح نفس املعدن عند سقوط ضوء له تردد معني ؟ 
لكترونات السطحية تكون سرعتها اكبر من تلك البعيدة عن السطح النه حسب اختالف القرب او البعد عن السطح فاال

 حتى يخرج الى السطح للمعدن عن سقوط نفس الضوء حيث االلكترون الناتج من داخل المعدن يفقد جزء من الطاقه

  املتحررة من سطح الفلز ؟ الضوئية لإللكرتوناتاختالف سرعات 
لها وذلك  ليةالتاالفلز فقط ولكن ايضا تتحرر من الطبقات  لسطحبقه العليا االلكترونات الضوئيه من الط ال تتحررالنها 
تخترق الى عمق بضع ذرات لذلك فان االلكترونات الصادرة من طبق داخليه تتعرض اثناء انطالقها  األشعةالن 

 كون اسرع اقتها فتط فىللتصادم مع ذرات الطبقات وبذلك تفقد بعض طاقتها اما االلكترونات السطحية فال تفقد شيئا 

 ؟ يظهر مع اجلهد املنخفض يظهر الطيف اخلطى مع اجلهد العاىل وال 

الن الطول الموجى للطيف الخطى المميز اليعتمد على فرق الجهد ولكن يلزم لظهوره جهد عالى يكسب االلكترونات 
 لذلك يحدث مع الجهد العالى فقطالمعجله طاقه كبيرة تستطيع اخراج الكترون المستوى القريب من النواه خارج الذرة 

  تسمى بلورة السيلكون الىت حتتوى على شوائب من البورون  بللورة من النوعp؟ 
 الن تركيز الفجوات اكبر من تركيز االلكترونات 

 على االلكرتونات التناظرية فى االجهزة االلكرتونية؟ تفضل االلكرتونات الرقمية 
ويمكن التخلص من الشوشرة بسهوله وترسل على هيئة كود ويسهل  -ا شوشرةيحدث به الن االلكترونات الرقمية ال

 تخزينها وسهل تصميم الدائرة لها

 جيب ان يكون مسك القاعدة فى الرتانزستور صغري ؟ 
 حتى التفقد نسبه كبيرة من حامالت الشحنة خاللها ويكون ثابت التوزيع قريبه من الواحد الصحيح 

 معظم تيار الباعث حنو اجملمع بينما تيار القاعدة يكون صغري جدا ؟ فى دائرة الرتانزستور يتجه 
 الن سمك القاعدة صغير التستهلك كمية كبيرة من حامالت الشحنة الكهربيه 

  ؟ التناظريالصوت والصورة فى االرسال  يفوجود عيوب 
 اتلإللكترونركة العشوائيه النها توجد فى الطبيعه اشارات كهربيه غير منتظمه تسمى الضوضاء الكهربيه من الح

 وتعمل على تشويش االلكترونات  
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 ارنات ــــمق    

 قاعدة فلمنج لليد اليمنى قاعدة لنز
تحديد اتجاه التيار المستحث فى ملف يقطع خطوط 

 الفيض
تحديد اتجاه التيار المستحث فى سلك يقطع خطوط 

 الفيض 

 الميكرسكوب االلكترونى الميكرسكوب الضوئى
 دم اشعه ضوئيةيستخ

 يستخدم عدسات زجاجية
 اليستطيع تكبير الفيروسات

 يستخدم اشعه الكترونية 
 يستخدم عدسات الكترونية 
 يستطيع تكبير الفيروسات 

شعاع مصاح الفلورسنت عند مرور كال منهما فى  نيون -شعاع ليزر هيليوم
 المطياف  

له طول موجى واحد نقى يظهر خط واحد فقط فى 
 المطياف

يظهر عدة خطوط الن الضوء غير نقى مركب من عدة 
 اطوال موجية

الجلفانومتر الحساس من حيث اتجاه التيار فى الملف  المحرك الكهربى
 عند توصيله ببطاريه

يمر التيار فى اتجاهين متضادين فى الملف بسبب نصفى 
 االسطوانه التى تدل الوضع

 يمر التيار فى اتجاه واحد فى الملف

 ملف عديم الحث ملف حث
 يتولد فيه مجال مغناطيسى عند مرور تيار فيه

 المار فيهتتولد فيه ق.د.ك مستحثه عند تغير التيار 

 ينمو التيار المستمر فيه ببطء وينهار ببطء
 يتولد فيه مفاعله عند توصيله على مصدر متردد

 اليتولد له مجال مغناطيسى مزدوجاملف يلف 
 التتولد فيه ق.د.ك مستحثه

 ينمو التيار فيه بسرعهو
 له مفاعله مع المصدر المتردد ال تكون

 اجهزة القياس الرقمية التناظريةاجهزة القياس 
تعتمد على قراءة مؤشر ومنها قياس الجهد والتيار 

 والمقاومة
تعتمد على قراءة عداد رقمى تدل قيمته على الجهد او 
التيار او المقاومة على شاشة صغيرة بدون مؤشر 

 تمد على االلكترونات الرقميةوتع

المحرك من حيث االسطوانه المعدنية المشقوقه  الدينامو
 وعدد الملفات

توحيد اتجاه التيار عن طريق تبديل مالمسه فرشيها كل 
 نصف دورة

توحيد اتجاه العزم عن طريق تبديل مالمسه فرشيها كل 
 نصف دورة

 يزيد العزم ويزيد قدرة المحرك العظمى ق.د.ك المستحثهتزيد –يثبت شدة التيار 

 حاالت تولد ق.د.ك مستحثه طردية حاالت تولد ق.د.ك مستحثه عكسية
 تقريب –زيادة الفيض  –نقص المقاومة  –زيادة التيار 

ادخال الملف  –غلق الدائرة -الملف او المغناطيس
 االبتدائى داخل الملف الثانوى

د ابعا – نقص الفيض –زيادة المقاومة  –تقليل التيار 
اخراج الملف  –فتح الدائرة -الملف او المغناطيس

 االبتدائى من ملف الثانوى

 الطيف المستمر اللين  من حيث سبب الحدوث الطيف الخطى المميز الشديد
ينتج من اصطدام االلكترون المعجل المنبعث من الكاثود 

اه من النو القريبة الطاقة مستوياتااللكترونات فى  بأحد
له يخرج من الذرة ويحل محله الكترون هابط من قد يجع

 مستوى اعلى

المجال الكهربى لذرات الهدف على  تأثيرينشأ من 
االلكترون المعجل المنبعث من الكاثود فتقلل طاقته بسبب 

 التصادم والتشتت
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 الجلفانو ذو الملف المتحرك من حيث اتجاه التيار المحرك الكهربى
 اتجاه التيار ال يتغير دورة يتغير اتجاه التيار كل نصف

 قطبية الوصله الثنائيه من حيث الطريق المستخدمة اتجاه دوران ملف المحرك الكهربى
 االوميتر فلمنج لليد اليسر ى

 في الظواهر االتية الفوتون او االلكترون من حيث الفقد
 الحد االلكتروناتفيها يفقد الفوتون الساقط كامل طاقته  الكهروضوئى التأثيرعمليه ظاهرة 

 المرتبطه بسطح المادة

فيها يفقد االلكترون المعجل طاقته تدريجيا نتيجة  المستمرة xعمليه انبعاث اشعه 
 التصادمات والتشتت مع ذرات المادة

ر ح طاقته اللكترونفيها يفقد الفوتون الساقط جزء من  ظاهرة كومتون
 داخل المادة

ا يفقد االلكترون المعجل جزء من طاقته او كامل فيه المميزة xعمليه انبعاث اشعه 
 طاقته الحد الكترونات المستويات الداخليه لذرة المادة

 االشارة السالبه فى لنز االشارة السالبه فى فارادى
تعنى ان اتجاه ق.د.ك المتولدة فى الملف يكون عكس 
االتجاه فى حالة تزايد او تناقص المجال المغناطيسى 

 ات الملفالذى يقطع لف

يكون اتجاه التيار المستحث بحيث يعاكس التغير المسبب 
 له

 الظواهر التى تفسرعلميا  النموذج الماكروسكوبى الظواهر التى تفسرعلميا  النموذج الميكروسكوبى
 انعكاس الضوء–حيود اشعه اكس  الظاهرة الكهروضوئيه –ظاهرة كومتون 

 اشعه الليزر اشعه الكاثود
 كترونات سالبهعبارة عن ال

 تنحرف فى المجال الكهربى والمغناطيسى
 يمكن تعجيلها

 موجات كهرومغناطيسية
 التتاثر بالمجاالت الكهربيه والمغناطيسيه

 سرعتها ثابته سرعة الضوء

 التصوير المجسم التصوير العادى
 تنتج الصورة من اختالف الشدة فقط

 الصورة مستويه
 يستخدم ضوء عادى

اختالف الشدة وفرق الطور وفرق تنتج الصورة من 
 المسار

 الصورة مجسمة فى ثالثى ابعاد
 يستخدم الليزر
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  ماذا يحدث او مانتيجة كل من :

 احلساس فى قياس شدة التيارات املستمرة الكبرية ؟ اجللفانوميرت استخدام 

  الجلفانوميترويتلف ملف –تنقل الركائز 

  قوى على التواىل مع بطاريه ومفتاح ؟ مغناطيسيفتح دائرة كهربيه حتتوى على ملف 
 يحدث شرارة كبيرة بين طرفى المفتاح 

 مرور تيار كهربى عاىل الرتدد فى ملف حلزونى حييط بقطعه معدنية ؟ 
 تسخن القطعه المعدنية بسبب تولد تيارات دوامية ترفع حرارة القطعه 

 تيار املنزل ؟اضاءة املزيد من املصابيح الكهربيه باملنزل بالنسبه ل 
 يزيد تيار المصدر الن المصابيح الكهربيه فى المنزل متصله على التوازى  واضاءة المزيد تقلل من المقاومة الكلية

 مرور تيار كهربى خالل سلكني متوازيني فى نفس االجتاه بالنسبه لنوع القوة بني السلكني ؟ 
 هما تكون اقل خارجهما يتجاذب السلكين الن كثافه الفيض المغناطيسيه الكلى بين

 ؟ ماذا حيدث للجلفانوميرت  عند نزع االسطوانه بالنسبه للحساسية 

 يقل حساسيته جدا 

 عدم وجود مقاومة ثابته )عياريه( فى دائرة االوميرت ؟ 
 الملف  ال يتحملهتكون مقاومة الدائرة صغيرة فيمر تيار كبير فى ملف الجلفانومتر 

 ورة حبيث يكون اخلط الواصل بينهما عموديا على خطوط الفيض املغناطيسى ؟دبع حتريك الفرشتان فى الدينامو ر 
 تيار من الدينامو سواء كان فى الوضع العمودى او موازى  للمجال  ال يخرج

 مرور تيار مرتدد فى ملف املاتور ؟ 
 يتذبذب ملف الماتور وال يدور ويقف بسبب القصور الذاتى 

 مللف؟ احلثية للمفاعلة بالنسبة حلزونيى ملف ادخال قلب من احلديد املطاوع ف 
 تزداد المفاعله الحثية الن معامل الحث يتناسب طرديا مع معامل النفاذية 

 توصيل مكثف مشحون مبلف حث عديم املقاومة ؟ 
يحدث تبادل الطاقه بين المكثف والملف وتتولد بذلك ذبذبات عاليه التردد ولكن الذبذبات تكون مضمحله بسبب فقد 

 طاقه حرارية فى مقاومة االسالك 

  لزاويه الطور بني جهد املصدر والتيار فى امللف ؟ بالنسبةتوصيل ملف حث مع مقاومة اومية متصله مبصدر تيار مرتدد 
 00يتقدم الجهد عن التيار بزاويه اقل من 

 توصيل بطاريه مبلف ومكثف  على التواىل ملرور التيار الكهربى ؟ 
 ى يشحن المكثف ويقف التيار يمر التيار لحظيا حت

 تساوى املفاعله احلثيه مع املفاعله السعويه فى دائرة رنني ؟ 
 يمر تيار بالدائرة تيار كبير وتكون معاوقه الدائرة اقل مايمكن

 ؟ توصيل امللف االبتدائى حملول كهربى مصدر مرتدد مع فتح دائرة امللف الثانوى 

 اليمر تيار فى الملف االبتدائى
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 بطرف مصدر تيار مرتدد؟ الثنائيةل الوصله توصي 
ينتج تيار موحد االتجاه النه فى حاله انصاف الدورات يكون توصيل اماميا يسمح بمرور التيار وفى حاله انصاف 

 دورات يكون التوصيل خلفى اليمر تيار 

 مر ؟املستالذرى اكرب من البولونيوم على كل من الطيف املميز و عددهلتنجستني استبدال اهلدف با 
 الناتجه ويقل الطول الموجى  لألشعةبالنسبه للطيف الخطى يزيد التردد 

 يتاثر  ال بالنسبه للتيار المستمر

 تصادم فوتون عاىل الرتدد مع الكرتون حر ؟ 
 ظاهرة كومتون حيث يتحرك االلكترون ويكتسب طاقه ويتشتت وتقل طاقه الفوتون ويغير اتجاهه ويقل ترددة

 يصبح حاله رنين ويقل التيار فيها  ال ني عند رفع املكثف منها ؟فى دائرة الرن 

 تطعيم السيلكون بذرات االنتيمون ؟ ومااسم البلورة ؟وماجهدها؟ 
ع وتسمى البلورة من النو–وذلك بزيادة عدد االلكترونات الن االنتيمون خماسى –يزيد التوصيل الكهربى للسيلكون 

 وجهدها متعادل – n-typeالسالب 

 8.2ط فوتونات على ذرة اهليدروجني مستقره احداهما طاقته سقوev 10.2واالخر طاقتهev مع ذكر السبب؟ 
اما –اليصل الى المستوى الثانى فال تمتصه الذرة   5.2ev-=8.2+13.6-تصبح الطاقه  8.2evاذا كانت طاقة الفوتون 

 لذلك تثار الذرة الى المستوى الثانى لثانى  طاقه المستوى ا وهى 3.4ev-=10.2+13.6-تصبح الطاقه   10.2evالثانى 

 مرور ضوء الشمس على الغازات واالخبرة احمليطة جبو الشمس؟ 
 الخطى وتظهر خطوط سوداء )خطوط فرنهوفر(االطوال الموجية الخاصة بطيفها  تمتص الغازات

  سم ؟الىت ترتك اجلسم على فيلم حساس مع االشعه املرجعية فى التصوير اجمل األشعةالتقاء 
 يحدث تداخل بينهما وتتكون صورة مشفرة تسمى الهولوجرام  

 امرار ضوء ابيض على خبار الصوديوم ؟ 
تص الطيف الخاص به مينتج طيف امتصاص خطى للصوديوم اى خطوط معتمه على خلفيه ساطعه الن الصوديوم ي

 من الضوء االبيض

 الصادر منه ؟ تسخني سطح معدنى لدرجة حرارة عاليه جدا بالنسبه لالشعاع 
 يزيد شدة االشعاع ويقل الطول الموجى 

 شدة االشعاع عند الرتددات العاليه جدا جلسم ساخن ؟ 
 ينعدم شدة االشعاع  ويوضح ذلك منحنى بالنك 

 سقوط ضوء على سطح معدنى طاقته اكرب من داله الشغل للسطح ؟ 
 بين الطاقتين تنبعث الكترونات معها طاقه حركة =الفرق

 ون من اشعه جاما على الكرتون حر ؟سقوط فوت 
 ويتشتت الفوتون وتقل طاقته –يتشتت االلكترون ويكتسب طاقه 

 يتغري لون فتيله املصباح الكهربى من اللون االمحر اىل اللون الربتقاىل بزيادة شدة التيار املار تدرجييا ؟ 
وجى المشع اى يتحول من االحمر ذو مل الالنه بزيادة شدة التيار يسخن كثر وتزداد درجة حرارته اكثر فيقل الطو

 الطول الموجى االكبر الى البرتقالى ذو الطول الموجى االقل 

 يقل الطول الموجى  ؟ زيادة كمية حركة جسيم بالنسبه للطول املوجى املصاحب له 
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  املنبعثه من املهبط فى اخلليه الكهروضوئيه؟ لإللكرتوناتزيادة الرتدد بالنسبه 
 ة االلكترونات المنبعثه واليتغير عددها تزداد طاقة حرك

  (؟42( كهدف فى انبوبه كولدج بدل من التنجستني )عدد ذرى 24استخدام املوليبدنيوم )عدد ذرى 
 يقل تردد اشعه اكس الصادرة او يزيد الطول الموجى 

 اصطدام ذرات اهليليوم املثارة ذرات النيون فى املستوى االرضى ؟ 
 لهيليوم المثارة الى ذرات النيون فتثار ذرات النيون تنتقل الطاقه من ذرات ا

 

 أسئلة مختلفة

 اذكر فوائد التيارات الدوامية ؟واضرارها ؟وطرق تالشيها او تقليلها؟ مع ذكر امثله ؟ 
 تستخدم فى صهر المعادن )افران الحث( فوائدها: 
 راريه غير مرغوبه فى صورة طاقه ح الطاقةتفقد كثير من  –: تؤدى الى تلف االجهزة الضرارا 
 بحيث يكون اتجاه التقسيم يوازى الفيض حتى يكون  معزولةالى شرائح  المعدني القلب: يتم ذلك بتقسيم تالشيها

 عمودى على التيارات الدوامية فيضعفه
 قلب المحول مقسم–اسطوانه الدينامو مقسمه  -:اسطوانه الماتور مقسمهامثله 

 االجسام الساخنة ؟ اذكر اهمية دراسة االشعاع الصادر من 
 تصوير االشعاع الصادر من االرض وتحليله لمعرفه مصادر الثروة الطبيعية 
  االجسام الساخنه  ما تشعهبفعل  الليلية الرؤيةاجهزة 
  فى الطب فى مجال االورام وعلم االجنة 
 الستشعار عن بعدفى االدلة الجنائيه لبقاء االشعاع الحرارى لفترة بعد مغادرة الشخص للمكان وتسمى هذا ا 

  ؟السرعه –الطاقه –اذا كان لديك ضوء امحر ساطع وضوء ازرق خافت قارن بني فوتوناتهما من حيث العدد 
 السرعه ثابته سرعة الضوء  –الطاقه اقل  –:العدد اكبر  االحمر

 السرعه ثابته سرعة الضوء –الطاقه اكبر  –: العدد اقل االزرق 

 التوازى ؟ –يه على الرتابط اذكر احد تطبيقات الليزر املبن 
 توجيه صواريخ وتقدير المسافات  –التصوير المجسم 

 الطرق املمكنه لرفع كفاءة شبه موصل نقى مع ذكر خصائص كل حاله ؟ 
  الخصائص :يكون عدد االلكترونات الحرة = عدد الفجوات  –رفع درجة الحرارة 
  بر من عدد الفجوات الخصائص:يكون عدد االلكترونات اك–تطعيمة بعنصر خماسى 
  الخصائص : يكون عدد الفجوات اكبر من عدد االلكترونات  –تطعيمة بعنصر ثالثى 

  وانواعها ؟؟النبائط االلكرتونية ماهى 
وهى اما ان تكون بسيطة مثل المقاومة وملف الحث او   -هى وحدات البناء التى تبنى عليها كل االنظمة االلكترونية 

 ائية والترانزستور او نبائط مخصصه مثل النبائط الكهروضوئية معقدة مثل الوصله الثن

  السينيه ؟ لألشعةفسر سبب تولد الطيف اخلطى املميز 
  )االلكترونات  القريبه من نواه احدى الذرات  بأحدعند  تصادم احد االلكترونات المعجله المنبعثة من الكاثود )الفتيله

تقل الى مستوى طاقه اعلى او يغادر الذرة ويحل محله الكترون اخر من مادة الهدف فيكتسب االخير طاقة تجعله ين
 مستوى طاقة خارجى اعلى يظهر الفرق بين طاقتى المستويين على شكل اشعاع له طول موجى محدد
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  العوامل التى يتوقف عليها كال مما ياتى :

 : لمغناطيسى فى حالة دوران اتجاه خطوط الفيض ا اجتاه التيار املستحث فى ملف يقطع فيض مغناطيسى

 ملف او اتجاه حركة  دوران الملف او نوع التغير او نوع القطب المغناطيسى المتحرك 

 عدد لفات الملف  –مساحه وجه الملف  –:شدة التيار  عزم ثنائى القطب 

 كثافة الفيض المغناطيسى  القوة املؤثرة على سلك مير به تيار كهربى وموضوع فى جمال مغناطيسى:-

 طول السلك –دة التيار المار فى السلك  ش

 عدد لفات الملف الثانوى  فرق اجلهد ين طرفى امللف الثانوى حملول كهربى مثاىل: 

 المقاومة المكافئة للدائرة الكهربيه المتصله  فرق اجلهد بني طرفى العمود الكهربى فى دائرة مغلقه :

 بالعمود او المقاومة الداخليه للعمود

 ه كثاف –:سرعة دوران الملف  لدافعه الكهربيه العظمى املتولدة من دينامو التيار املرتددزيادة القوة ا

 عدد لفات الملف –مساحة الملف  –الفيض المغناطيسى 

 وجود قلب من الحديد المطاوع داخل الملفين-:الشكل الهندسى للملفين او عدد اللفات معامل احلث املتبادل 

 سعة المكثف  –: التردد  املفاعله السعوية 

 فى دائرة  تردد الرننيRLC-(الدائرة املهتزة) سعة المكثف  –:معامل الحث 

  نوع مادة الهدف  السينيه لألشعةاملميز  لإلشعاعالطول املوجى: 

 شدة الضوء الساقط معدل حترر االلكرتونات من سطح معدن فى االنبعاث الكهروضوئى: 

 ارتفاع درجة الحرارة او تطعيمها شائبه عنصر خماسى او ثالثى  النقى زيادة املقاومة الكهربيه لبللورةاجلرمانيوم: 

 زيادة فرق الجهد بين المصعد والمهبطقدرة االشعه السينه على النفاذ: 

 :نوع مادة السطحداله الشغل لسطح 

 شروط كال من 

  عندم يوضع على صفيحة من نفس مادته سلك االميرت احلرارى حبرارة اجلو ؟ تأثرعدم ظهور  

  عمل تدريج( االميرت احلرارى ؟ةمعاير( 
ويمر تيار مستمر فيهما معا ومقارنه القراءات  رك على التوالى مع االميتر حرارىيستخدم اميتر ذو ملف متح

 بالتدريج الحرارى

 ثبات مؤشر االميرت احلرارى مع مرور تيار خالله ذو قيمة معينة ؟ 
 المتولدة فى السلك  مع معدل الحرارة المفقودة باالشعاععندما يثبت التردد عند تساوى معدل الحرارة 

 يقطع الموصل الفيض المغناطيسى اى يحدث تغير فى الفيض وان  احلصول على تيار مستحث فى موصل :

 تكون الدائرة مغلقه 

 له نفس طاقه اثارتها  –قبل انتهاء فترة العمر –: سقوط فوتون على ذرة مثارة اصال  االنبعاث املستحث 
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 للدائرة المهتزة فى جهاز االستقبال الطبيعي:ان يكون التردد  اع اذاعه معينة فى جهاز االستقبال الالسلكىمس 

 المراد سماعها  ويتم عن طريق تغيير سعة المكثف لدائرة االستقبال او تغيير عدد لفات الملف  اإلذاعة=تردد 

  املعكوس ؟الوصالت بذرات الوسط الفعال فى الليزر اىل حاله االسكان 
ان يكون عدد الذرات فى مستوى االثارة شبه المستقر اكبر من عددها فى المستوى االدنى او ان يوجد فى الذرة 

 مستوى شه مستقر له فترة عمر طويله 

 حترر الكرتونات كهروضوئيه من سطح معدن عند سقوط ضوء عليه ؟ 
 و طاقة فوتون الضوء الساقط اكبر من داله الشغل ان يكون تردد الضوء الساقط اكبر من التردد الحرج للمعدن ا

 احلصول على طيف نقى بواسطة املطياف ؟ 
 ان يكون المنشور فى وضع النهاية الصغرى لالنحراف 

 

 متى يكون 

 ق.د.ك العكسيه فى ملف حث يتصل ببطاريه قيمة عظمى ومىت تنعدم ؟ 
 دة التيار الى قيمته العظمى  تكون عظمى لحظة غلق الدائرة وتنعدم بعد فترة لحظة وصول ش

  املؤثر على ملف مير به تيار موضوع فى جمال مغناطيسى يساوى صفر ؟ االزدواجعزم 

 عندما يكون مستوى الملف عموديا على المجال المغناطيسى 

 متوسط القوة الدافعه الكهربيه املتولدة فى ملف الدينامو تساوى صفر ؟ 
 ن قطبى المغناطيسخالل دورة كامله من دورات الملف بي

 املفاعله احلثيه مللف تساوى صفر ؟ 
 عندما يكون ملفوفا لفا مزدوجا  او عندما يمر به تيار مستمر

  ؟فى الطور فى دائرة تيار مرتدد بها مكثف ومقاومة  24يتقدم التيار عن اجلهد مبقدار 
 دعندما تكون المفاعله السعوية = المقاومة االومية فى دائرة التيار المترد

 يكون فرق اجلهد بني قطىب البطاريه =صفر رغم غلق دائرتها اخلارجية ؟ 
 عندما تكون المقاومة الخارجية =صفر 

 Emf العكسية فى ملف حث يتصل ببطاريه قيمة عظمى ؟ 
 العكسيه قيمة عظمى تساوى جهد المصدر emfلحظة غلق الدائرة تكون 

 ق.د.ك اللحظية فى ملف الدينامو =ق.د.ك الفعاله ؟ 
  54عندما تكون الزاوية بين العمودى على الملف وخطوط الفيض =

 تنعدم القوة املغناطيسيه املؤثرة على سلك مير به تيار كهربى وموضوع داخل جمال مغناطيسى ؟ 
 عندما يكون السلك موازى للفيض 

 مكثف او فىزاوية الطور بني اجلهد الكلى وشدة التيار لدائرة تيار مرتدد حتتوى على مقاومة وملف و 
 تنعدم او تساوى صفر؟ RLCدائرة 

  XL=XCعندم تكون الدائرة غى حاله رنين او عندما تكون 
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 شدة االشعاع الصادر من االجسام يساوى صفر ؟ 
 من منحنيات بالنك يقترب شدة االشعاع من الصفر فى الطول الموجى الطويل والتردد المنخفض الشعاع الجسم الساخن 

 ادر من ذرة اهليدروجني مثارة قيمى عظمى ؟تردد الفوتون الص 
 فى سلسله ليمان عند العودة من ماالنهايه الى المستوى االول

  الرتانزستورpnp  كمفتاح فى حاله غلق on  ؟ 
 اى توصل امامى pnpعندما توصل القاعدة بجهد سالب النها سالبه فى الترانزستور 

 

 وضح كيف يمكن 

 ؟ وق اجلهد عرب مكونات دائرة كهربيه اكرب من ق.د.ك للمصدر ومىت يكون اقلوع اجلربى لفرممىت يكون اجمل 
 داخليه تتصل بمقاومة خارجية توالى  ويكون اقل عندما يكون بطاريه لها مقاومة RLCفى حاله  دوائر تيار متردد بها 

 مىت يكون قراءة مؤشر االميرت احلرارى هلا قيمة رغم عدم مرور تيار كهربى فيها ؟ 
 ارتفاع حرارة الجو يسخن السلك ويتمدد ويرتخى ويقرأ تيار على التدريج بدون مرور تيار وهو الخطأ الصفرى  عند

  حملول مثاىل دائرة مغلقه وال مير تيار رغم مرور تيار فى امللف االبتدائى؟ الثانويمىت بكون امللف 
 اذا كان الملف االبتدائى يتصل بمصدر مستمر او الملف ملفوف زوجيا

  زيادة مقدرة نفاذية اشه اكسx  ؟ وذلك بزيادة التردد عن طريق زيادة فرق الجهد بين المصعد والمهبط )للطيف

 المستمر( او استخدام هدف عدده الذرى اكبر )للطيف الخطى(

 ؟وذلك بزيادة تيار الفتيله حتى تسخن اكثر وتنبعث الكترونات اكثر فتزيد الشدة  زيادة اشعه اكس 

 ؟وذلك عن طريق جهد الشبكه السالب اى نقص  عه الكاثود الىت تصل اىل الشاشه الفلورسيهزيادة شدة اش

 التى تتنافر مع الكترونات  الشبكةالسالبيه على 
 

 خلى بالك 

  اتجاه التيار فى السلكينتتوقف نوع القوة بين سلكين يمر بهما تيار كهربى على  
 صفرمن الوضع االفقى او الراسى  متوسط ق.د.ك خالل دورة كامله  للتيار المتردد 

  متوسط ق.د.ك خالل دورة كامله  للتيار المتردد المقوم
𝟐

𝝅
maxemf 

  اذا كان زمن وصول التيار الكهربى المتردد فى الدينامو من الصفر الى نصف القيمة العظمى هوt   ثانية فان زمن

 ة ثاني   1.5الوصول من الصفر الى القيمة الفعاله الول مرة هو 

  اذا كان زمن وصول التيار الكهربى المتردد فى الدينامو من الصفر الى نصف القيمة العظمى هوt   ثانية فان زمن

  ثانية 5tالوصول من الصفر الى نصف القيمة العظمى لثانى مرة هو 

  منعدمةالتوصيله الكهربيه الشباه الموصالت النقيه عند درجة صفر كلفن تكون 
 من الواحد الصحيح اقللكترون داخل الذرة الى طاقته وهو حر تكون النسبه بين طاقه اال 

  ) منعدمة عند غلق دائرة االوميتر وصل مؤشره الى نهاية التدريج حينئذ تكون المقاومة المقاسه )الخارجية 

  القصور الذاتىالمؤثر عليه بسبب  االزدواجيستمر ملف المحرك الكهربى فى الدوران عندما ينعدم عزم  

 د فتح دائرة ملف ابتدائى داخل ملف ثانوى عدد لفاته كبير يتولد بين طرفى الملف الثانوى عنemf  طردية كبيرة 
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 ( العمودى على المجال –اتجاه القوة ومستوى الملف الزاويه فى قانون عزم االزدواج هى الزاويه المحصورة بين
 والمجال (عزم ثنائى القطب –عمودى على الملف والمجال  –ومستوى الملف 

  يقل للنصف عند قص ملف حلزونى الى النصف فان زمن نمو التيار فيه 

  يزدادملف حلزونى ضغط وجهية فان زمن النمو فيه 

  يصل التيار الى القيمه العظمىلحظة الغلق وتنعدم عندما تكون ق.د.ك مستحثه ذاتية عكسية اكبر مايمكن 

 الطول الموجىزيادة فى  فى ظاهرة كومتون يحدث لفوتون اشعه جاما او اكس 

 شدته  قدرة اشعه الليزر للوصول الى مسافات بعيدة تشير الى كبر 

  التوازى عند بدء دورة عمل الماتور يبدأ من وضع 

 للتحكم فى دوران الملف فى الماتور وبالتالى التحكم فى عزم االزدواج الريوستات 

  الماتور(مسئوله عن تنظيم سرعة الدوران فى المحركق د ك العكسية( 

 نصف دورة والتيار يغير اتجاه كلربع دورة  المصدر والمكثف يتبادلوا الشحن كل 

  تركيز االلكتروناتشدة الموجه المصاحبة لشعاع الكترونى تدل على  

  اشباه الموصالتوتقل فى  الموصالتعند رفع درجة الحرارة تزيد المقاومة فى  

  هروضوئىالتاثير الكالدليل على وجود الفوتونات هو 

  الطاقهلطاقة االلكترون فى الذرة قيم ثابته تسمى مستويات  

  النيوننيون من ذرات –تنبعث اشعه الليزر فى ليزر الهيليوم  

 عن طريق تغيير الجهد العالى او مادة الهدف  كيف تستطيع تغيير قوة النفاذية الشعه اكس الناتجه 

  كيف تستطيع تغيير شدة اشعهx ار الفتيله تسخت اكثر تشع الكترونات اكثر تعطى اشعه اكثر  شدةبتغيير تي الناتجه 

 t   زمن الوصول من الصفر الى نصف العظمى 

 3t   زمن الوصول من الصفر الى العظمى 

 2t   زمن الوصول من نصف العظمى الى العظمى 

 𝒆𝒎𝒇𝒆𝒇𝒇         والتيار متردد𝒗𝐞𝐟𝐟 =
𝐯𝐦𝐚𝐱

√𝟐

  

 𝒆𝒎𝒇𝒆𝒇𝒇  مقوم موجى كامل          والتيار متردد𝒗𝐞𝐟𝐟 =
𝐯𝐦𝐚𝐱

√𝟐

  

 𝒆𝒎𝒇𝒆𝒇𝒇  مقوم نصف موجى          والتيار متردد     𝒗𝐞𝐟𝐟 =
𝐯𝐦𝐚𝐱

𝟐
 𝒗

𝒆𝒇𝒇𝟐 =
𝐯𝐦𝐚𝐱𝟐

𝟒

 

 

 ؟ ول الكهربى ؟واسباب هذا التحولاذكر صور الطاقه املتحوله من الطاقه الكهربيه فى احمل 

 :بسبب التيارات الدوامية  طاقه حرارية

 :بسبب هروب خطوط الفيض التقطع الملف الثانوى  طاقه مغناطيسيه

 :تحريك الجزيئات المغناطيسيه فى القالبطاقه ميكانيكية

 اذكر خصائص شعاع الليزر ؟ 
 لشدة ا –الترابط –التوازى للحزمة الضوئيه  –النقاء الطيفى 

 

  نيون ؟ –ماهو الدور الذى يقوم به عنصرى اهليليوم والنيون فى انتاج ليزر اهليليوم 
 عنصر الهيليوم هو الذى يكتسب الطاقه وينقلها بالتصادم الى ذرات النيون 

 والنيون هو المادة الفعاله التى تعطى االنبعاث المستحث وشعاع الليزر 
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 اهمية الطيف الذرى ؟ 
 اع السموم التى تناولها شخص متوفى بالسموم بتحليل الطيف للمادة التى تناولها وتخدم الطب فى ذلك معرفه بعض انو

 : كيف حيدث اتزان على كال من 
عند ثبات درجة حرارتها تساوى معدل الطاقه التى تكتسبها مع  :(بللورة من شبه املوصل )االتزان الديناميكى

كسر الروابط فيها مع معدل التئام الروابط ومن ثم يتساوى او يثبت تركيز  تساوى معدل –معدل الطاقه التى تفقدها 
 االلكترونات او الفجوات

: عند مرو تيار فى سلك البالتين وااليريديوم يسخن السلك ويتمدد ويرتخى وتدور البكرة  اتزان االميرت احلرارى

ى الت الطاقةالثانية بمرور التيار مع معدل ويتحرك المؤشر الى ان يتساوى معدل الطاقه الت يكتسبها السلك فى 
 يفقدها فى الجو فى الثانية وبالتالى يثبت درجة حرارته 

:عند مرور التيار فى ملف مستطيل يتولد عليها عزم ازدواج فيدور الملف محدثا ليا فى  االتزان فى اجللفانوميرت

ن الملف حتى يتساوى عزم الملفين الزنبركين مع الملفين فيتولد فيهما عزم ازدواج ضد عزم االخر يتزايد مع دورا
 عزم الملف حتى يتمكن من ايقاف الملف والمؤشر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




