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 للصف الثاني عشراألول يف الفصل الدراسي   الفيزياء التدريبي ملادة النموذج 
   م 3102/4102للعام الدراسي  العلمي  قسملل 

 

 .( ثم ضع في المربع أمامها إشارة )  ن اآلتي،لكل ماإلجابة الصحيحة اختر   السؤال األول: 

 من اآلتي ُيعب ر عن القوة الكهربائية المؤث رة في شحنة اختبار صغيرة مقسومة على كمية شحنة االختبار ؟  أي   -1
           المجال الكهربائيدة ش             التدفق الكهربائي               كثافة الشحنة            الجهد الكهربائي 

إليها  𝑞النقاط األربع المبي نة في الشكل المجاور يجب نقل الشحنة من أي  إلى-2
 ؟ الكهربائية هاطاقة وضعتزداد لكي من موقعها الحالي 

  1                2                       3                         4 

  في أي  اتجاه يكون هذا المجال؟ حر ًا في مجال كهربائي منتظم. هوضع إلكترون نحو الشمال عنديتحرك – 3
        الشمال                          الغرب                                 الشرق                                   الجنوب 
شحنة نقطية موجبة بالقرب من سطح موصل كروي يتصل  وضعت -4

  أي  من اآلتي ينطبق على الموصل في هذه الحالة؟، باألرض سطحه
         يكتسب شحنة موجبة            يكتسب شحنة سالبة    

         ًيكتسب جهدًا سالبا                  ًيكتسب جهدًا موجبا 

 ؟ موصل في حالة اتزان كهروستاتيكيمن العبارات اآلتية تنطبق على  أي   -5  
  الجهد الكهربائي يتساوى عند جميع نقاط سطحه     الجهد الكهربائي داخل الموصل أكبر منه على سطحه 
  للمجال الكهربائي مركبة موازية لسطحه            الموصل تساويه عند سطحهشدة المجال الكهربائي داخل  

 ؟ الحرارةعند اهمال تغي ر درجة  األقلأي  األسالك المبي نة في الشكل المجاور مقاومته  – 6
  (A)                                     (B)  

  (C)                                     (D)  

 ؟(A 2.0)يمر به تيار كهربائي شد ته  (Ω 8.0)فرق الجهد الكهربائي بين طرفي سلك مقاومته الكهربائي ة  ما -7 
10 V                        4 V                        6 V                    16 V 

  عامل يتغير مقدار القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين نقطيتين عند زيادة البعد بينهما إلى مثلي ما هو عليه؟ بأي -8
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                                                                                            السؤال الثاني:
متجاورات في الفراغ كما هو مبّين في (  1q،2 q ،3 qوضعت الشحنات ) -9

،  C 8-4×10-=1q  ،C 8-+8×10=2qالشكل المجاور. إذا كانت )

C 8-+6×10=3q ): 
  2جد مقدار القوة الكهربائي ة المؤثرة في الشحنةq؟      

..................................................................................................  

..................................................................................................      

..................................................................................................     .............................................................................................. 

..................................................................................................     ..............................................................................................     

  3إذا أبعدت الشحنةq  2نهائي ًا عن الشحنةq   1مع بقاءq  في مكانها فهل يزداد مقدار القوة الكهربائي ة المؤث رة
 أم يقل أم يبقى ثابتًا ؟ ولماذا ؟ 2qفي 

..................................................................................................     .............................................................................................. 

..................................................................................................     ..............................................................................................  

المبّينة في  aشّدة المجال الكهربائي عند النقطة إذا كانت مقدار -11
𝑞 كانت )و ، يساوي صفراً الشكل المجاور 

2
= +2.50 × 10−8 C  .) 

  جد|𝒒𝟏|   و حد د نوعها 

..................................................................................................     .............................................................................................. 

..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................   

  النقطة محصلة شدة حد د على الشكل نفسه اتجاه( المجال الكهربائي عند منتصف المسافة بين الشحنتينb  .)على الشكل 
 

الكهربائي لشحنتين متجاورتين كما في الشكل متعلم خطوط المجال  رسم -11
 .األخطاء الثالثة التي ارتكبها المتعلم في الرسم اكتب .المجاور

  

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

𝒒𝟐 𝒒𝟏 

 
𝟎. 𝟏𝟎𝒎 

𝟎. 𝟒𝟎 𝒎 

𝒃 𝒂 

+2q 
 

+q -3q 

y
(m

)

𝑞2 0.2 0.4 0.6

−0.2

−0.4

−0.6

−0.8

−1.0
𝑥(𝑚)

𝑞1

𝑞3



 
 

 م4102/ 3102للعام الدراسي  العلمي     قسمفي ال الفيزياء      عشر لمادة  الثاني للصف األول  الدراسي لفصلريبي لدالتالنموذج 
 

 

 3  صفحة 
 www.moe.gov.aeمتوفرة عبر الرابط االلكتروني النماذج التدريبية  محفوظة لوزارة التربية والتعليم ،  ©حقوق النسخ 

 

  

ائية شللللحنة كهرب مركزهعند وضللللعت  (0.4m)طول ضلللللعه مكعب  -11
ة ثُم وضللللللللللللللع في مجللللال كهربللللائي منت م شلللللللللللللللللدتلللله   (𝑄)  نقطيللللّ

(400 𝑁/𝐶)  إذا علمللت أن التللدفق  المجللاور.كمللا في الشللللللللللللللكللل
 . احسب:  (𝑁𝑚2/𝐶 10 )وجهه األيسر يجتازالكهربائي الذي 

 .التدفق الكهربائي من خالل السطح العلوي للمكعب 
..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

  كمية الشحنة(𝑸) المكعب. دة في داخلو الموج  
..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

                                                                                            :الثالثالسؤال 

ُيبين الرسم البياني المجاور تغيرات شّدة المجال -11 
الكهربائي عند نقطة تقع في مجال موصل كروي 
مشحون بتغّير ُبعدها عن مركز الموصل. إذا كان 

   الهواء يحيط بالموصل والنقطة،
 جد شحنة الموصل الكروي 

..................................................................................................   

..................................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................  

..................................................................................................     ..............................................................................................   
  فارسم على الشكل نفسه الخط البياني لتغيرات مقدار شدة المجال مثليهاكمية شحنة الموصل إلى  زيدتإذا ،

 الناتج عن الموصل بتغير البعد عن سطحه.
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 .أكمل جدول المقارنة اآلتيوضع إلكترون وبروتون في مجال كهربائي منت م، -41
  جسيمطاقة وضع ال

تتغير( )تقل، تزداد ، ال  

جسيم بالنسبة التجاه اتجاه حركة ال
 المجال الكهربائي

 الجسيم

 الكترون  
 بروتون    

بالقرب من موصل كروي  𝑞وضعت الشحنة النقطية  -41
كما هو مبّين  (0.05m)غير مشحون نصف قطره 

  الشكل المجاور.في 
  لنقطة لاحسب الجهد الكهربائيS. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     ..............................................................................................  

.........................................................................................     .............................................................................................. 

 ؟ اما نوع الشحنة التي سيكتسبهباألرض أثناء وجود الشحنة النقطية بالقرب منه، الموصل  إذا تم توصيل
ر إجابتك  بر 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................ 

  (0.003m)والمسافة بينهما 2m (0.12(المساحة المشتركة بين صفيحتيه  ،مشحون هوائي  مكثف مستو   -16
2.31) تيهصفيحمن كمية الشحنة التي تحملها كل و  × 10−9). 

  السعة الكهربائي ة للمكث فجد. 
.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

  إذا وصلللللل المكثف بقطبي بطارية فرق جهدها(9.0V)  بحيث وصللللللت الصلللللفيحة الموجبة بالقطب الموجب
  ؟. احسب الشغل الذي تبذله البطارية في شحن المكثفسالبة بالقطب السالبوالصفيحة ال

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................ 

𝑞 = +1.8 × 10−9C 

0.6 m 
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                                                                                            :الرابعالسؤال 
 فتغيرات فرق الجهد بين صللللللللللفيحتي مكثّ ُيبّين الشللللللللللكل المجاور  -11

طارية ه بوسللللللاطة بأثناء عملية شللللللحن بتغير شللللللحنتههوائي  كهربائي
        .(V 20فرق الجهد بين قطبيها )

  المسلللاحة احسلللب المسلللافة بين صلللفيحتي المكثف إذا علمت أن
.𝟏)المشتركة بين صفيحتي  𝟏𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑𝒎𝟐)  

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

 استخدام ب ارسلم على الشكل نفسه الخط البياني لتغيرات فرق الجهد بين صفيحتي المكثف بتغي ر شحنته أثناء عملية شحنه
.𝟖)المسافة بين صفيحتيه كانت  لوالبطارية نفسها  𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑𝒎). 

جرى محمود تجربة لدراسة العالقة بين شدة التيار أ  -41 
الكهربائي المار في مقاوم وفرق الجهد بين طرفيه 

 ر.المجاو  فحصل على الخط البياني المبين في الشكل

 جد قيمة المقاومة.  
.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................  

  وأعاد  ،المقاوم بمصباح كهربائي محموداذا استبدل
ربعات شبكة المارسم على ف ،دراسة العالقة باآللية نفسها

الذي تتوقع أن يحصل عليه الرسم البياني المجاورة 
رق فالمار في المصباح بتغي ر لتغيرات شدة التيار محمود 

 .بين طرفيه الجهد
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 . (220V) بتوصيله بفرق جهد (  25Ωمقاومته الكهربائية )  كهربائييتم تشغيل فرن  -41

 جد شدة التيار الكهربائي المار في مقاومة الفرن. 
.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

 .احسب القدرة الكهربائية التي ُيبد دها الفرن عند تشغيله   
.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................            .............................................................................................       

الح   ، وفي المتجرهاشم والده إلى متجر لشراء مكنسة كهربائيةرافق  -02
جودة المكنسة المو البيانات الخاصة بهاشم أّن والده كان يتفقد لوحة 

. استقر والده على المكنسة التي لوحة جدارها الجانبي من الخارجعلى 
 بياناتها المبّينة في الشكل المجاور، عندها طلب 

منك عرض الخطوات الرياضّية التي يجب على  أن يدقق بما كتب ثّم سأله السؤال التالي والمطلوبإلى هاشم 
 .لإلجابة عن السؤالهاشم أن يعرضها 

  [ :ساعات  5احسب ُكلفة استخدام المكنسة لمدة السؤال( 1إذا علمت أن  سعر kW.h )33  ًفلسا ] 
.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................     .............................................................................................. 

.........................................................................................            ............................................................................................. 

                                           
 ت األسئلةيهأن


