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العلميالقسم / امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر   

م 8002/  8002للعام الدراسي   

 على الطالب التأكد من عدد صفحات األسئلة

(ورقة خارجية / الورقة نفسها ) اإلجابة على     

 :السؤال الثاني

باالعتماد على (.  V 6.0) في الشكل المجاور المصباحان يعمالن على فرق جهد : أواًل
 :أجب عّما يلي. عليها التي اتالشكل والبيانفي الدائرة الكهربائية الموضحة 

 .الكلي المسحوب من البطاريةاحسب شّدة التيار  .1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 .؟ برر إجابتك( W 3.0) ماذا يحدث لدرجة سطوع المصباح من قاعدته ف ( 6.0W )إذا أزيل المصباح  .2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 المصباحومض المبّينة في الشكل المجاور دائرة ق مفتاح الغللحظة  -أ: ثانًيا
  بماذا تفّسر ذلك؟. لحظًيا وانطفأ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

رسًما اور في اإلطار المجوّظف رموز الرسوم التمثيلّية وخطط  -ب
ـًا لدائرة تعمل وتحتوي على مقاو  .وبطارية كثف كهربائيمم وتخطيطّي

 

 

 

 متحدةدولة اإلمارات العربية ال

 والتعليم وزارة التربية

 الفيــزيــاء  :ادةـــمال
 ساعتان ونصف :زمن اإلجابة

 ( 7)  :ةـعدد صفحات األسئل

b a 

6.0 V 

3.0 W 

6.0 W 
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 2 صفحة

 

  

. ثّم وصلت على التوازي مع بطاريةإلى أربع قطع متساوية، (  Ω 8.0) ُقّطع سلك متجانس مقاومته الكهربائّية : ثالثا
 .المكافئة للدائرةمقاومة ال احسب

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 السؤال الثالث:

السلك على شكل حلقة  هذا تّم لّف جزء من .( A 15) يحمل سلك مستقيم وطويل تياًرا شّدته : أواًل
بقان على مستوى بحيث كان السلك والحلقة ينط(  m 0.050) نصف قطرها واحدة دائرّية 
عند مركز الحلقة  المحصل المغنطيسيالمجال مقدار  احسب. كما في الشكل المجاور ،الصفحة

 .وحدد اتجاهه

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

للولبي الموضح في في الملف ا يمر تيار كهربائي مستمر -أ: ثانًيا
 :أجب عّما يلي. الشكل المجاور

 .ملف المغنطيسيحّدد على الشكل أقطاب ال .1

  .ارسم على الشكل خطوط المجال المغنطيسي داخل الملف وخارجه .2
 

 =) الحديدمن  وقلبه لفٍة(  242) وعدد لفاته (  m 0.12) ملف لولبي طوله (  A 5.0) يمر تيار كهربائي مستمر شدته  -ب   

2.0x10-3 T.m/A حديدµ .) أجب عّما يلي: 

 .مقدار المجال المغنطيسي في منتصف الملفاحسب  .1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 .صبح متالصقة؟ برر إجابتكلت من بعضهاه لفات تُقريب عنديجتاز مقطع الملف الذي لمغنطيسي التدفق ا ماذا يطرأ على .2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

I 
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 3 صفحة

 

  

في  ةعوضموحلقة دائرية مصنوعة من سلك موصل مرن وّضح كيف يمكنك توليد قوة دافعة كهربائية مستحّثة في  -أ: ثالثا
  . منتظم مغنطيسيمجال 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : ثالًثا/ الثالث السؤال تابع 

مجال مغنطيسي خارجي منتظم  في وضع .( m2 0.010) ومساحة مقطعه لفة (  450)  عدد لفاتهموصل  سلك منملف  -ب
   خالل (  T 0.25) إلى (  T 0.85) إذا ُخفضت شّدة المجال من  .بحيث يكون مستوى الملف عمودًيا على اتجاه المجال

 (0.50 s  )في الملف القوة الدافعة المستحّثة المتوّلدةمتوسط احسب ف. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  :لرابعالسؤال ا

ومكثف (  28Ω) وصل بين طرفيه على التوالي كل من مقاومة صرفة  .( V 210 )جهده الفّعال مصدر للتيار المتردد  :أواًل
 :فاحسب(   A 6.0) إذا كانت الشّدة الفعالة للتيار المار في الدائرة . وملف حّثي نقي(  Ω 15) كهربائي ممانعته السعوّية 

 .معاوقة الدائرة .1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 .للملفانعة الحثّية مالم .2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 : من خالل دراستك للمحول الكهربائي أجب عّما يلي -أ :ثانًيا

 ؟ما الظاهرة العلمّية التي ُتعّد أساًسا لعمل المحّول .1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ولماذا؟المدخل في المحّول؟  تساوي القدرة الكهربائية عندهل يمكن للقدرة الكهربائّية عند المخرج أن  .2
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 4 صفحة

 

  

I1 
I2 

a b 

        طات توليدها إلى أماكن استهالكها، هل تستخدم أسالك نحاس قطر مقطعها الطاقة من محلزيادة كفاءة نقل  .3
 (2 cm  ) أسالك نحاس قطر مقطعها أم (10 cm )؟ ولماذا؟ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ثانًيا / السؤال الرابع تابع 

قام أحد في دائرة كهربائّية مكّونة من مصدر تيار متردد ومكثف كهربائي،  -ب
بتردد تيار الدائرة لمكثف لالمتعلمين بدراسة عالقة الممانعة السعوّية 

 :أجب عّما يلي .في الشكل المجاورالمبّين البياني  الرسم فحصل على

 نعة المكثف مع تغّير تردد التيار؟كيف تتأّثر مما .1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .احسب سعة المكثف .2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ـ إذا كان كل منهما يؤّثر في اآلخر بمجـال  . كما في الشكل المجاور يحمالن تيارينمتوازيان  (b,a) طويالنسلكان  .1     يمغنطيس
 (B1  ،B2  )طول قدره ة التي تؤّثر في المغنطيسيواتجاه القوة  فإّن مقدار (1 m  )من السلك (b)  حسابها من العالقةيمكن: 

 B1I2  باتجاه اليسار       B1I2  باتجاه اليمين   

   B2I1  باتجاه اليسار      B2I1  باتجاه اليسار 

 :من الحديد، نعمد إلىلملف قلبه  لزيادة معامل الحث الذاتي .2

   زيادة طوله      نزع قلب الحديد      زيادة عدد لفاته    انقاص مساحة مقطعه 

 :، فإّن الشّدة الفّعالة لهذا التيار تساوي( A 5) إذا كانت القيمة العظمى لشّدة التيار المار في دائرة تيار متردد  .6

  2    A      A 5      A    

  
    A    

  
 

 

 اتجة عن مّولد؟لدافعة الكهربائّية المستحّثة النأّي مما يلي ال يؤدي إلى زيادة القوة ا .7

  تدوير ملف الموّلد بشكل أسرع       زيادة قوة مغانط الموّلد   

    زيادة عدد اللفات السلكّية في الملف      خفض مساحة مقطع الملف 

عة 
مان

الم
وّية

سع
ال

(
Ω)

 

1/f (10-4 s ) 

 

 

 

2.0 4.0 6.0 8.0 

12 

24 


