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 امتحانات ثانوية عامة سابقة

 الفيزياء
 الوحدة الرابعة

 
 

 

 

Abood
Grade12files 



 

 ( داخل المربع امام انسب اجابة لكل مما يلي√ضع اشارة )أوال: 
لها عند توصيلها في دائرة كهربائية  مكافئة ال يمكن أن تكون مقاومةأي من اآلتية (  Ω 6.0مقدار كل منها ) كهربائية   ثالث مقاومات -1

 بحيث يمر في كل منها تيار كهربائي؟

 18 Ω    9 Ω   
 3 Ω    2 Ω   

 جموعة من األجهزة الكهربائية المنزلية كما في الدائرة المجاورةوصلت م -2
 اي اآلتية صحيح لموقع المنصهر وقيمة شدة التيار التي يحملها المنصهر 

 معاً بأمان؟لتشغيل جميع األجهزة 
 الموقعa  10وقيمة التيارA 
 الموقعa  13وقيمة التيارA 
 الموقعb  10وقيمة التيارA 
 الموقعb  13وقيمة التيارA 
 

( ، عند قص السلك من منتصفه لجزئين متساويين في الطول و Ω 4.0( ومقاومته الكهربائية )  m 1.0متجانس طوله ) سلك فلزي -3
 ؟المقاومة الكهربائية المكافئة الناتجةما وصلهما على التوازي ، 

 8.0 Ω    2.0 Ω   
 4.0 Ω    1.0 Ω   

 

 عند  قراءة األميترفي الدائرة الكهربائية المجاورة كم تصبح  -4

 في الدائرة؟  فتح المفتاح
 0.30A    
 0.80A   
 0.40A    
 1.2A   

 
عند لحظة ما  aهربائية مغلقة. اذا كانت القدرة المستنفذة في المصباح في دائرة كلتوازي متصالن على ا a,bمصباحان كهربائيان  -5

 الصحيحة بين مقاومتي المصباحين عند تلك اللحظة؟، فأي من اآلتي تمثل العالقة  bالقدرة المستنفذة في المصباح مثلي  تساوي
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(، 12Vعلى التوالي ببطارية فرق الجهد بين طرفيها ) (Ω 10في دائرة كهربائية مغلقة وصلت ثالثة مصابيح متماثلة مقدار كل منها ) -6
 الكهربائي المار في المقاومتين األخريتين؟ شدة التيارالمصابيح فما مقدار  احترق احد ذاا

 0.0A    0.6A   
 2.4A    3.6A   



 

 في الدائرة الكهربائية المجاورة، اي من اآلتية صحيح لتكون قراءة الفولتميتر -7

 1R (6.0V)لفرق الجهد الكهربائي بين طرفي المقاومة 
  ( توصيل مقاومة مقدارهاΩ 6.0 على )مع  التواليR1 

  ( توصيل مقاومة مقدارهاΩ 6.0على ا ) مع لتوازيR1 

  توصيل مقاو ( مة مقدارهاΩ 3.0 على )مع  التواليR1 

  ( توصيل مقاومة مقدارهاΩ 3.0على ا )مع  لتوازيR1 

 
ماذا في دائرة كهربائية مغلقة وصلت ثالثة مصابيح متماثلة على التوازي مع مولد تيار مستمر، إذا ازيل أحد المصابيح من قاعدته،  -8

 يطرأ على شدة التيار الكلي المار في المصدر.

 بح صفرتص    تقل   
 ال تتغير    تزداد   

 
(، إذا 45V(على التوازي ببطارية فرق الجهد بين طرفيها ) Ω 15في دائرة كهربائية مغلقة وصلت ثالثة مصابيح متماثلة كل منها ) -9

 دة التيار المار في كل من المقاومتين األخريتين؟ش فإنازيل أحترق أحد المصابيح ، 

 تصبح صفر    تقل   
 تبقى كما هي    تزداد   

==================================================================== 

 ثانيًا: أجب عن األسئلة التالية:
1-  

 

 

 

 ثانيًا: أجب عن األسئلة التالية:
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 عتماداً على الشكل والبيانات الواردة في الدائرة الكهربائية المجاورة.ا -2

 أجب عما يلي:
-a جد قراءة األميترأو 

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

b-  ( 2احسب مقدار الطاقة الحرارية الناتجة في المقاومةR( خالل )دقائق.5) 
................................................................................................................................. 

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

................................................................................................................................. 
 اعتماداً على البيانات الواردة في الدائرة الكهربائية المجاورة. -3

 أجب عما يلي:
-a احسب المقاومة المكافئة للدائرة؟ 

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

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

 
-b احسب مقدار فرق الجهد بين قطبي البطارية 

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

-c   ( 6.0احسب شدة التيار المار بالمقاومةΩ ) 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
-d.اذا فتح المفتاح ، احسب شدة التيار في كل مقاومة 

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

 مجموعة من األجهزة الكهربائية المنزلية كما بالشكل المجاور،وصلت  -4

 .ترقراءة األميأمبير. احسب  13مسجل عليه  Fالمنصهر 
................................................................................................................................. 

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

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



 

................................................................................................................................. 
 أحسب مقداراعتماداً على البيانات الواردة في الدائرة الكهربائية المجاورة  -5

 دقيقة ( خالل2Rالناتجة في المقاومة ) الطاقة الحرارية
................................................................................................................................. 

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

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

................................................................................................................................. 
 اعتماداً على البيانات الواردة في الدائرة الكهربائية المجاورة -6

 أوجد فرق الجهد بين طرفي البطارية؟
................................................................................................................................. 

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

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

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

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

 أدناه باستخدام المصطلحات اآلتية: أكمل خريطة المفاهيم -7

 ) التيار ، دائرة مركبة ، دائرة توازي ، أكبر من أكبر مقاومة ، أصغر من أصغر قيمة مفردة (
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 االجابة النموذجية:
 السؤال ألول: االختيار من متعدد

1-Ω3   2-  الموقعa  وقيمة التيارA13 3- Ω1.0   4- 0.40A  5- 
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6- 0.0A 7-  ( 3.0توصيل مقاومة مقدارها Ω على )مع  التواليR1 8- تبقى كما هي -9   تقل 
 

 السؤال الثاني:
 أميتر  فولتميتر -1

 مجزيء جهد  مضاعف
 صغيرة  كبيرة
 توازي  توالي

2- -a 0.5A  -b 900J 

3- -a 4 Ω   -b 6V  -c 1A   -d  0.4تبقى كما هيA 

 رصف -4

5- 675J 

6-  26.4V 

  

 

 

 

 


