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 اخ�� اإلجا�ة الصح�حة: 

 
ك مثا�� �� قوة محافظة ، والقوى الرأس�ة ال تعمل ، و�التا�� فإن إجما�� 1 . القوة الم�ذولة من زن��

 _______. تكونالطاقة الم��ان�ك�ة للنظام 
 (أ) محفوظة  

 (ب) النها�ة 
 (ج) صفر 

ء مما سبق �
 (د) ال ��

 
2  �

ر �قطر ابتدا�� � ا من  13). ع� مسافة I(  شدتهمم و  3. شعاع ل�� � ة شد_______  وفالمصدر ، سم��
ر  �  وقطرە شعاع الل��

 ت��د (أ) 
 تنقص (ب) 
 تداخلت(ج) 

 عالەأ (د. �ل ما ورد 
 
 ______.  تكون. طاقة الفوتون 3
 ةثابتأ ) ( 

 (ب) تعتمد ع� كتلته 
 �  (ج) تعتمد ع� طوله المو��

ء مما سبق �
 (د) ال ��

 
�  انقاص شدة. من أجل 4

� هذە الحالة  R  ةتوص�ل مقاومدائرة ال�ه��ائ�ة ، �جب  الت�ار ��
� الدائرة. ��

��
 ______.  Rكون ت س
 0>    (أ) 

   0(ب) <
 0(ج) =  

ء مما سبق �
 (د) ال ��

 
� مكونات الذرة �ش�ل ملحوظ _______. 5  . ي�بع التفاعل ب��

 قانون كولومكذلك العام و ذب (أ) قانون الج
 العام ذب(ب) قانون كولوم ول�ن ل�س قانون الج 

 لعام ول�ن ل�س قانون كولوم ا ذب(ج) قانون الج
ء مما سبق �

 (د) ال ��
 
عليها . عندما يتم وضع نها�ة القطب الشما�� لقض�ب مغناط��� �القرب من قطعة �الس��ك�ة  6

 ال�الس��ك _______.  فإن قطعةموج�ة. شحنه كه���ه 
 نجذب إ� المغناط�س ت(أ) 

 عن المغناط�س  ت�تعد (ب) 
 (ج) تدور حول المغناط�س

ء مما سبق(د) ال  �
�� 
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دد الذي �مر ع�� سلك متصل �مصدر . متوسط 7  فولت هو _______.  220 جهد ق�مة الت�ار الم��

 مب�� أ 220(أ) 
� (ب) النها
�� 
 (ج) صفر 

ء مما سبق �
  (د) ال ��

  
 

ا ع� المجال   .8 � مجال المغناط��� يتحرك عمود��
اتجاە القوة ال�ه���ة المؤثرة ع� نيوترون ��

، �كون  ._______ المغناط���
� نفس اتجاە المجال المغناط��� (

  أ) ��
� اتجاە معا�س للمجال المغناط��� 

  (ب) ��
  (ج) صفر 

� مما سبق    (د) ال ش��
 

�اء ال�الس�ك�ة فإنه من المتوقع أن تزداد 9 � ا للف��
�
. �عت�� اإلشعاع موجة كهرومغناط�س�ة، لذلك وفق

  ترددە ._______ شدة اإلشعاع عندما. 
  (أ) �قل

  (ب) يزداد
  (ج) �صبح صفر 

� مما سبق    (د) ال ش��
 

10 �
 ._______ . عادة ما �ستخدم البوا�ات المنطقة ��

ون�ة التناظ��ة    (أ) الدوائر اإلل���
ون�ة الرقم�ة   (ب) الدوائر اإلل���

  (ج) المكثفات
� مما سبق    (د) ال ش��

 
 

ات الناتجة 11 � نفس منطقة الفراغ، فإن التأث��
  ._______ �س�. عندما تتداخل موجتان أو أ��� ��

  (أ) تداخل
  (ب) تالصق 

  (ج) حرارة نوع�ه 
ازات �   (د) اه��

 
ون له12   ._______ . اإلل���

  (أ) موجات فقط 
  (ب) موجات وكتلة 

  (ج) كتلة فقط 
  (د) جميع ما سبق 
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انزستور من الن�ع 13 ا، ب�نما معامل تكب�� الت�ار هو  npn. إذا �ان ت�ار القاعدە ل�� .  �0.97ساوي صفر�

  ._______فإن ق�مة ت�ار المجمع �صبح 
 �
  (أ) ال نها��

  (ب) صفر 
    97(ج) 

� مما سبق    (د) ال ش��
 
 

� �� معكوس ال�س�ة ا�� 14   _______. �ال�س�ة لنفس محصلة القوة ، فإن �س�ة ال�تل لجسم��
 (أ) حجميهما

 (ب) �عتيهما 
 (ج) عجلتيهما

� مما سبق    (د) ال ش��
  

انزستور من الن�ع  15   _______ �مك�� ل  npn. �مكن استخدام ال��
  (أ) الشحنة
  (ب) السعة

  (ج) الت�ار 
� مما سبق   (د) ال ش��

 
�ائ�ة "تاث�� كومبتون" عندما تصطدم فوتونات اشعة جاما 16 � ون متحرك فان   مع . �� الظاهرة الف�� ال���

  المو�� للفوتونات الم�ش�تة:  طولال

  يزداد ا) ( 
  قل�(ب) 

  (ج) ال يتغ�� 
� مما سبق (د) ال     ش��

  

  : هم طوال موج�ا ق� �كون أ نواع الموجات التال�ة أى من أ . 17
  الراديو موجات  ) ا( 
  ألشعه الس�ن�هموجات ا ) ب( 
  الموجات الفوق بنفسج�ة  ) ج( 
  االزرق  ضوءالموجات  ) د( 

  
و�� ع�: م�دأ  یعتمد  . 18   �شغ�ل الم�كروسكوب االل���

  تعج�ل الفوتوتات  ) ا( 
ونات  ) ب(    تعج�ل االل���
  تعج�ل االن��ة  ) ج( 
� مما سبق ال  ) د(     ش��
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دد؟  . 19   هل يوجد المغناط�س احادى القطب الذى يولد مجال مغناط�� م��
  نعم يوجد ) ا( 
  ال يوجد  ) ب( 
  احتمال وجودە  ) ج( 
� مما سبق ال  ) د(     ش��

  

� عندما تكون المسافة ب�نهم:   . 20 � ملف��   الحث المزدوج � ظاهرة كهرومغناط�س�ة تحدث ب��
  ق���ة جدا ) ا( 

  �ع�دة جدا  (ب) 
  �� حالة تالمس (ج) 

� مما سبق ال  (د)      ش��
  
  
  
  
  

 مع التمن�ات �التوفيق 
  
 

 
 
 
 
 
 


