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 بشكل عمودي . Aيمثل عدد خطوط المجال المغناطييس التي تخرتق سطحا ما مساحته  : φالتدفق املغناطيسي  

 عدد خطوط المجال المغناطييس التي تخرتق وحده المساحات  بشكل عمودي .  :  B⃗⃗شده اجملال املغناطيسي  

ه الدافعه الكهربيه الحثيه يف موصل نتيجه تغري التدفق المغناطييس ظاهره توليد القو:   احلث الكهرومغناطيسي  

 الذي يجتاز الموصل

مقدار القوه الدافعه الكهربائيه التأثرييه المتولده يف ملف تتناسب طرديا مع حاصل رضب  :  قانون فاراداي للحث 

 عدد اللفات و معدل التغري يف التدفق المغناطييس الذي يجتاز هذه اللفات  .

التيار الكهربايئ التأثريي المتولد يف ملف يرسي باتجاه بحيث يولد مجال مغناطيسيا يعاكس التغري يف  قاعده لنز   : 

   التدفق المغناطييس المولد له

ظاهره  التغري يف التدفق المغناطييس  الذي يجتاز الملف زياده او نقصانا نتيجه التغري يف شده التيار :   احلث الذاتي

 يف الملف نفسه . تأثرييهفيه يؤدي ايل تولد قوه محركه كهربيه  المار

يف الملف بسبب تغيري شده التيار  المتولدة الذاتية التأثريية هربيةكال المحركةهو القوه  :  معامل احلث الذاتي

 . يف كل ثانيه 1Aبمعدل 

عند نغري شده التيار  1Vثرييه و مقدارها معامل الحث الذايت لملف تتولد فيه قوه محركه تأ:   الذاتي تعريف اهلنري

 لكل ثانيه 1Aالمار يف الملف بمعدل 

أو متداخلني  بحيث يؤدي التغري يف شده  متجاورني:هو التأثري الكهرومغناطييس الذي يحدث  بني ملفني   احلث املتبادل

 التيار المار يف الملف

الدافعة الكهربائية المرتددة الناتجة  عن مصدر جهد هو جهاز  يعمل عىل رفع او خفض القوة  : احملول الكهربي

 كهربائية مرتدد  من دون ان يحدث اي تعديل عىل مقدار الرتدد

 النسبه بني القدره الكهربيه يف الملف الثانوي ايل القدره الكهربيه يف الملف االبتدايئ :  كفاءه احملول

 معدل مقدار شدته يساوي صفر يف الدوره الواحده. تيار يتغري اتجاهه كل نصف دروه و ان: التيار املرتدد
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شده التيار المستمر ) ثابت الشده  ( الذي يولد كميه الحراره نفسها الذي ينتجها التيار   : القيمه الفعاله للتيار املرتدد

 .  المرتدد يف مقاومه أوميه لها نفس القيمه خالل الفرته الزمنيه نفسها
مسافه افقيه بني قمتني متتالني لمنحني كل من فرق الجهد و شده التيار  بأقربر بيانيا  يمثل فرق الطو :  فرق الطور

 الكهريب 

 . وتتحول فيها الطاقة الكهربائية إىل طاقة حرارية فقط يه مقاومة ليس لها حث ذاىت  : املقاومه الصرفيه  

 معدومه . Rكبري و مقاومته االوميه  Lلذايت الملف الذي له تأثري حثي حيث ان معامل حثه ا: Lامللف احلثي النقي  

XL : الممانعه التي يبذلها اللمف لمرور التيار المرتدد خالله   املمانعه احلثيه 

  الممانعه التي يبدها المكثف لمرور التيار المرتدد خالله  ( : Xc) املمانعه السعويه  

 .ومه الدائره اقل ما يمكن و يمر فيها اكرب شده تيار التيار المرتدد عندما تكون مقا دائرةحاله  : نتحاله الرن

 مستويات تجمع نطاق تكون اىل مشرتكة جزيئية مدارات يف الخارجي المستوى الكرتونات تواجد  : نطاق التكافؤ

 الطاقة. من متقاربة

 طاقة مستويات اىل فتقفز(  اشعاعية -حرارية )  مصادر من إضافية طاقة االلكرتونات بعض : اكتساب  نطاق التوصيل

 ( التكافؤ نطاق من اعىل مستويات)  بعضها مع اعىل متداخلة

 الخامسة المجموعة من بذرات الموصل شبه بلورة تطعيم من ينتج الوصالت أشباه نوع:  السالب النوع من موصل شبه

 .( .    التكافؤ خماسية الفلزية)  الدوري الجدول من

 من بذرات النقي الموصل شبة بلورة تطعيم من تنتج الموصالت أشباه من نوع :  املوجب النوع من موصل شبه

 (التكافؤ ثالثية شوائب) الدوري الجدول من الثالثة المجموعة

( و يه طاقه عاليه بالنسبه لاللكرتون لكي   ev- 12 ev 4بني  )  فيها يرتواح اتساع نطاق المحظورمواد  : املواد العازله

 ايل نطاق التوصيل عند درجه الحراره العاديه  يقفز من نطاق التكافوء 

تنشئ روابط  –الخارجي يحتوي عيل اربعه الكرتونات  الطاقةمستوي  -  التكافؤعنارص رباعيه :   اشباه املوصالت النقيه

 تساهميه مع الذرات المجاوره 
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حامالت الشحنه من النتشار عرب  حاله تصل اليها الوصله الثنائيه عندما يمنع اي زياده يف عدد االتزان الكهربي :

 منطقه االستزناف 

 .عمليه يتم بها  تحويل التيار المرتدد ايل تيار مستمر موحد االتجاه تقويم التيار املرتدد :

وصلة ثالثة األقطاب من بلورات شبه موصلة غري نقية لنفس المادة بلورتان متشابهتان تحرصان بينهما  : الرتانزستور 

 . نوع مخالف بلورة رقيقة من

 النسبه بني شده تيار المجمع ايل شده تيار القاعده للرتانزستور  :  معامل التكبري يف الرتانزستور

 النسبه بني شده تيار المجمع ايل شده تيار الباعث للرتانزستور  .:    الكسب يف التيار ) معامل التناسب  (

ور و تتمزي بانها رقيقه جدا و بانها اقل البلورات سمكا و اقلها يف تمثل البلورة الوسطي يف الرتانزست   : Baseالقاعدة 

 نسبه الشوائب كما ان بلوره القاعدة يه اكرب البلورات مقاومه و اقلها درجه توصيل 

 جسيمات ال شحنه لها و ال تتفاعل مع المواد و لها كتلة تقرتب من الصفر :  النيوترينو 

 ان الذره اصغر جزء من الماده و ال يمكن تقسيمه ايل اجزاء اخري و يحمل خواص الماده  نموذج للذره اعترب :  ذره دالتون

 .ه العالقه بني االشعاع و الماده هو العلم الذي الذي يهتم بدراس املطافيه:علم 

 اشعاع معني و هو اصغر مقدار من الطاقه يمكن ان يوجد مستقال .:   الفوتون

 الفوتون و ترددهالنسبه بني طاقه :   بالنك ثابت

نبضات متتابعه و متصله من الطاقه منفصله عن بعضها البعض و يه اصغر مقدا ر يمكن  ان يوجد منفصال :   الفوتونات 

 من الطاقه  .

 volt 1الشغل المبذول لنقل الكرتون بني نقطتني فرق الجهد بينهما  : فولت االلكرتون

 فلزات معينه نتيجه سقوط ضوء له تردد مناسب . انبعاث االلكرتونات من : يالتأثري الكهروضوئ

 االلكرتونات المنبعثه نتيجه سقوط الضوئيه عيل سطح فلز معني  :   االلكرتونات الضوئيه

 اقل مقدار للطاقة الالزمه لتحرير االلكرتون من سطح الفلز .:   داله الشغل

 . ات و يؤدي ايل ايقاف االلكرتونات اكرب جهد يؤدي ايل ايقاف االلكرتون(  جهد القطع ) االيقاف
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 عدد الربوتونات فى نواة الذرة أو عدد االلكرتونات فى الذرة  . :  ( Zالعدد الذرى للعنصر )

 عدد الربوتونات والنيوترونات )النيوكليونات( يف نواة الذرة  .     : (Aالعدد الكتلى للعنصر)

 العنرص متساوية يف العدد الذرى ومختلفة يف العدد الكتيل . ذرات )أو ايونات( لنفس    (:I so topsلنظائر )ا

تساوي       : وحده الكتل الذريه
1

12
c6من كتله ذره الكربون   

12    

 يه الطاقه المكافئه لكتله الجسم  .:   طاقه  السكون

. أو مقدار الطاقةة المحةررة مةن الطاقة الكلية الالزمة لكرس النواة وفصل نيوكليوناتها فصال  :  طاقه الربط النووي
ً
تاما

 تجمع نيوكليونات غريمرتابطة مع بعضها البعض لتكوني النواة .

عملية اضمحالل تلقايئ مستمر من دون أي مؤثر خارجي ألنوية غري مستقرة لتصبح أكرث استقرارا  : النشاط االشعاعي

حيث تزداد طاقه الربط النووي بني نيوكلوناتها و تقل الكتلة

 حدوث التحول النووي دون تدخل خارجي وبشكل طبيعي نتيجة عدم استقرار النواة .:   الحنالل الطبيعيا

 . نتيجة قذف أنوية عنارص بجسيمات نووية اىل تحولها اىل عنارص ونظائر جديدة:   االصطناعي  االحنالل

ع االعةداد الذريةة لونويةة الناتجةة بعةد العةدد الةذري للنةواة قبةل االنحةالل يسةاوي مجمةو: الذذري  العدد بقاء  نقانو  

 االنحالل

بعد لونوية الناتجة  الكتليهيساوي مجموع االعداد  االنحاللللنواة قبل  الكتيل العدد :  الكتليالعدد  بقاء  نقانو  

 االنحالل

والطاقات الكلية   نطاقة النواة الكلية قبل االنحالل تساوي مجموع طاقة الفوتو:   الكتلة و الطاقة بقاء  نقانو  

 . نالطاقة الكلية تساوي مجموع الطاقة الحركية وطاقة السكو  نلونوية الناتجة علما بأ

 مجموعه العنارص التي ينحل احدهما ليعطي عنرصا مشعا اخر حتي ينتهي بعنرص مستقر  .: سالسل االحنالل االشعاعي

 عنرص المشع .الزمن الالزم لتنحل نصف أنوية ذرات ال  :  زمن عمر النصف

       التفاعالت التي تؤدي اىل تغيري يف أنوية العنارص.:  التفاعل النووي
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 )) تفاعل نووي تنقسم فيه نواة ثقيله غري مستقرة بعد قذفها بجسيم ) نيوترون ( اىل نواتني أو أكرث : االنشطار النووي

 أخف كتلة و أكرث استقرارا و مرتافقه مع اطالق طاقه .  ((

التفاعل الذي يؤدي اىل انشطار جديد , حيث ينتج عن كل انشطار جديد نيوترونات يمكنها احةداث :  املتسلسل لالتفاع

 المزيد من االنشطارات .

 تفاعل تتحد انويه صغريه لتكوني نواه اكرب و تطلق طاقه محرره و جسيمات  :  النووي االندماج

 

 ؟كمية عددية   املغناطيسيالتدفق 

النه حاصل الرضب العددي لمتجهه المساحه و شده 

 المجال المغناطييس

 خارجية مبقاومة متصل ملف يف مغناطيس دفع صعوبة تزداد

 لفاته عدد زادت كلما

النه بزيادة عدد اللفات يتكون مجال مغناطييس 

 . اقوي فزييد من قوة التنافر

تأثريية توجد إشارة سالبة فى قانون فارادى للقوة احملركة ال

 )املستحثة(

االشاره السالبه طبقا لقاعده لزن حيث يكون اتجاه 

التيار الحثي ) القوه الدافعه المستحثه  ( يف الملف 

يولد مجال مغناطيسيا يعاكس التغري يف التدفق 

 المغناطييس المطبق عيل الملف

قذفت ذرة هيليوم يف خط مستقيم وعمودية على جمال 

 مسارهامغناطيسي فلم تنحرف عن 

النه غري مشحونه لذلك تنعدم القوه المغناطيسيه 

 المؤثره عيل الجسيم

قذف بروتون بسرعة كبرية يف جمال مغناطيسي فلم ينحرف 

 عن مساره
 النه يتحرك موزاي لخطوط المجال المغناطييس

قد مير تيار يف سلك كهربي مستقيم موضوع بني قطيب 

 ) ال يتحرك ( ؟مغناطيس ولكن ال يتأثر السلك باي قوه 
 ك موزاي لخطوط المجال المغناطييسالنه يتحر

عموديا يف جمال  يدخل عندما دائري مسار يف األيون يتحرك

 مغناطيسي ؟

لتأثره بقوه مغناطيسيه ) قوة لورنزت ( ثابتة المقدار 

متغرية االتجاه عمودية عيل اتجاه الحركة و عيل اتجاه 

 .ئريالمجال المغناطييس فتجعل المسار دا
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 نصفى اتصال عدم رغم الدوران يف احملرك ملف  يستمر

 ؟ ( عنه التيار انقطاع)  بالفرشاتني احللقة

استمرار دوران ملف احملرك عندما يكون مستوي امللف 

عمودي علي اجتاه اجملال بالرغم من انقطاع التيار الكهربي  

 ؟

 بسبب القصور الذايت

العزم تدرجييا علي مع دوران ملف احملرك الكهربائي يقل 

امللف حيت ينعدم عندما يصبح مستوي امللف عموديا علي اجتاه 

 خطوط ااجملال  ؟

النه ينعدم مرور التيار الكهربايئ لعدم اتصال نصفي 

 الحلقه بالفرشتان

 

تظهر شرارة كهربائية بني طريف املفتاح حلظة فتح دائرة 

 كهربائية حتتوي ملف تأثريي  ؟

و تقليل شده التيار المار يف الدائره عند فتح الدائره ا

تتولد قوه محركه كهربيه تاثرييه ذاتيه تفرض تيار 

حثيا يف اتجاه تيار الدائره المستمر الذي يجعل شده 

التيار تنخفض ببطء و هذا ما يفرس حدوث رشاره بني 

 طريف التماس للمفتاح

عند بدء مرور تيار كهربائي يف ملف تأثريي فإنه يستغرق 

 ليصل لقيمته العظمي . وقتًا
 حركة تأثريية عكسية و تيار عكيسلتولد قوة م

 عدم وجود حمول مثالي  ؟ 

القدره الداخله علي امللف االبتدائي ال تساوي القدره علي  

 امللف الثانوي ؟

ال ميكن عمليًا صنع حمول مثاىل )أى ال ميكن أن تصل 

 (%100كفاءة احملول احلقيقى إىل

 طاقة الكهربائية عىل شكل فقدان جزء من ال

حرارة فى أسالك الملفني بسبب المقاومة 

 األومية لوسالك

  فقدان جزء من الطاقة الكهربائية عىل شكل

 حرارة فى القلب الحديدى.

  ترسب بعض خطوط المجال المغناطيىس

 خالل الهواء وعدم وصلها للملف الثانوى.

تيار نقل القدره من حمطات انتاج الطاقه علي شكل 

مرتدد و ليس تيار مستمر

ويتم نقلها بكفائه عاليه رفع القوه الدافعه الكهربيه 

 او خفضها باستخدام المحوالت

و ذلك برفع الجهد عند محطه التوليد بواسطه 

 المحوالت و المحوالت ال تعمل بالتيار المستمر
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تستخدم حموالت رافعة للجهد عند حمطات توليد الطاقة 

الطاقة الكهربائية بتيار عاىل اجلهد منخفض  )يفضل نقل

 الشدة  ؟

و هذا يقلل من الطاقه المفقوده يف االسالك الناقله 

 عيل شكل حراره

 Xcمع   XL لتغيري سعة المكثف حتي تتساوي  وجود مكثف فى دائرة الرنني .  

املكثف يسمح مبرور التيار املرتدد خالل دائرته , ولكن 

 ر املستمر .اليسمح مبرور التيا

التيار المرتدد يمر بالمكثف بسبب تعاقب عمليات 

الشحن والتفريغ للمكثف  والتيار المستمر اليمر 

بسبب وجود مادة عازلة بني اللوحني وتردد 

فتكون الممانعه السعوية  0التيارالمستمر= 

 النهائية

واملمانعة السعوية  (XL)املمانعة احلثية للملف النقى 

تعتربان من املقاومات الصرفة فى دوائر ال (Xc)للمكثف 

 التيار املرتدد

ألن الممانعة الحثية تنشأ عن الحث الذايت للملف 

والسعوية عن سعة المكثف و التحول الطاقة 

 الكهربائية لحرارية

يبدى املكثف الكهربائى ممانعة كبرية ملرور التيارات 

 الكهربائية منخفضة الرتدد .
 مع الرتددألن الممانعة السعوية ت

ً
 تناسب عكسيا

يستفاد من املكثفات فى فصل التيارات عالية الرتددعن 

 التيارات منخفضة الرتدد فى أجهزة االستقبال االسلكى  .

 مع الرتدد 
ً
ألن الممانعة السعوية تتناسب عكسيا

فتمر التيارات العالية الرتدد لصغر الممانعة 

لكرب السعوية وال تمر التيارات المنخفضة الرتدد 

 الممانعه السعويه

 يشيع استخدام التيار املرتدد عن التيار املستمر ؟

 

  سهوله الحصول عيل فرق الجهد المطلوب

 باستخدام المحوالت

 سهوله النقل بكفاءه عاليه 

 سهوله تحويله ايل تيار مستمر 

ميكن استخدام امللف احلثى كمقاومة متغرية ) ريوستات( 

 فى دوائر التيار املرتدد .

الن الممانعه الحثيه تتناسب طرديا مع تردد التيار 

لذلك يمكن تغري قيمه الممانعه الحثيه بتغري تردد 

 التيار

امللف احلثى النقي ال يستهلك الطاقة الكهربائية على شكل 

 حرارة

الن الطاقه الكهربيه تخزنن الطاقه الكهربيه يف 

المجال المغناطييس عيل شكل طاقه مغناطيسيه 

U =  
1

2
 L I2 
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تنعدم املمانعة احلثية للملف عند توصيله مبصدر تيار 

 مستمر ثابت الشدة ) بطارية(

الن تردد التيا رالمستمر يساوي صفر لذلك تنعدم 

 الممانعه الحثيه للملف

ميكن استخدام املكثف كمقاومة متغرية فى دوائر التيار  -

 املرتدد.

ردد الن الممانعه السعويه تتناسب عكسيا مع ت

التيار لذلك يمكن تغري قيمه الممانعه السعويه  

 بتغري تردد التيار

 املكثف ال يستهلك الطاقة الكهربائية على شكل حرارة . -

 من املكونة الكهربائية الدائرة تصبح العالية الرتددات عند

 مفتوحة دائرة مرتدد ومصدر حث ملف

الن الطاقه الكهربيه تخزتن يف المكثف و شحن و 

 يغ المكثفتفر

بما أن الممانعة الحثية تزداد بزيادة الرتدد وبالتايل 

تكون كبرية جدا يف حالة الرتددات العالية فال يمر 

 -  التيار وتصبح الدائرة مفتوحة

 ومقاومة حث ملف من تتكون دائرة يف الرنني تردد عند

 فرق مع  الطور يف متفقة املرتدد التيار شدة تكون ومكثف

 .داملرتد اجلهد

ألنه عند تردد الرنني تتساوى الممانعة الحثية 

والممانعة السعوية وبالتايل تساوي المقاومة 

الكلية  المقاومة االومية وبذلك يتفق الجهد والتيار 

 يف الطور

 ملف على حتتوي اليت الكهربائية الدائرة تكون عندما

 ما  أكرب تكون فيها التيار شدة فان رنني حالة يف ومكثف

  .ميكن

ألنه يف حالة الرنني تكون الممانعة السعوية = 

الممانعة الحثية وعندها تكون المقاومة الكلية  

مساوية للمقاومة االومية وهذا يعني أن المقاومة 

أصغر ما يمكن وبالتايل تكون شدة التيار أكرب ما 

   يمكن

 بينما املصدر تردد تغري مهما واحدة قيمة االومية للمقاومة

 تغري عند متعددة  قيم هلا يكون السعوية أو احلثية املمانعة

 .  املصدر تردد

ألن المقاومة االومية ال تعتمد عىل تردد المصدر بينما 

الممانعة السعوية تتناسب عكسيا مع الرتدد 

 والممانعة الحثية تتناسب طرديا معه

عند تطعيم شبه املوصل النقي بذرات الزرنيخ حنصل علي شبه 

ع السالب  .موصل من النو

الن الزرنيخ خمايس التكافوء فتمنح كل ذره زرنيخ 

البلوره النقيه الكرتونا حرا فتكون االلكرتونات 

حامالت الشحنه االكرثيه و تكون الثقوب حامالت 

 الشحنه االقليه
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 تزداد درجه التوصيل لشبه املوصل النقي بزياده درجه

 احلراره  ؟ 

يد من الن شبه الموصل النقي يكتسب المز

االلكرتونات المسئوله عن توصيل الكهرباء طاقه 

كافيه للقفز من نطاق التكافوء ايل نطاق التوصيل 

تاركه مكانها مزيدا من الثقوب التي تؤدي دور 

 الشحنه الموجبه

با  توصيلها عند كبري بشكل الثنائية الوصلة مقاومة تزداد

 ؟.العكسي االجتاه بطريقة الكهربائية لدائرة

 فانه مستمر تيار دائرة يف عكسيا توصيال الدايود وصيلت عند

 ؟  فيها الكهربائي التيار مرور ينقطع

الن الجهد العكيس يولد مجال كهربايئ خارجي و لذلك  

خارجي ( لهما نفس االتجاه   -يتكون مجالني ) داخيل

فزيداد المجال الكيل  فيدفع حامالت الشحنه نحو 

طقه االستزناف  و طريف الوصله فزتداد اتساع من

 تزداد مقاومه الوصلة فيكاد يمر التيار الكهريب .

 الدائرة يف تيار مير اماميا توصيال الدايود توصيل عند

 ؟.  الكهربائية

 التوصيل حالة يف الكهربائي التيار مترر الثنائية الوصلة 

 األمامي ؟

متعاكسني خارجي (  -بسبب تكوني مجالني ) داخيل  

حامالت  عقل المجال الكيل  فيدفاالتجاه في يف

الشحنه نحو الوصله فتقل اتساع منطقه االستزناف و 

 تقل مقاومه الوصلة فيمر التيار الكهريب  .

تعمل الوصله الثانيه كموصل جيد ) مفتاح مغلق ( كما 

 تعمل كعازل جيد ) مفتاح مفتوح ) بالنسبه للتيار املرتدد ؟

ا يمر التيار لذلك النها يف حاله التوصيل االمامي له

يعترب موصل جيد بينما يف التوصيل العكيس ال يمر 

 التيار تقريبا و يعترب عازل جيد

 تستخدم الوصله الثنائيه يف تقويم التيار الكهربائي  املرتدد  ؟

الن الوصله الثنائيه تسمح برسيان التيار يف االتجاه 

 االمامي فقط

 ؟ يسمى الرتانزستور وصلة ثنائية مزدوجة 

يحتوى عىل وصلتني ثنائيتني أحداهما بني المجمع 

 والقاعدة واألخرى بني الباعث والقاعدة .

يتجه معظم تيار الباعث حنو اجملمع وجزء ضئيل جدًا منه 

يتجه حنو القاعدة ) أى أن :      
IcIE (

 ؟ 

نظرا لصغر مساحه القاعده و احتوائها عيل نسبه 

 ب و كرب مقاومتهاقليله من الشوائ
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فشل النظريه الكالسيكيه يف تفسري انبعاث االشعه من

 املاده ؟

طيف اهلريوجني اثبت فشل النظريه الكالسيكيه يف تفسري 

انبعاث االشعاع من  املاده  ؟

افرتضت النظريه الكالسيكيه ان االشعاع يصدرعن 

ا المهزته داخل الماده  و يكون هذا  الشحنات

شكل متصل ) أي يحتوي عيل كل الرتددات االنبعاث ب

الممكنه ( و لكن باستخدام المطياف تبني ان طيف 

 غاز الهيدروجني لم يكن متصل بل طيف خطي

 استطاع اينشتني تفسري الطيف الغري متصل  ) اخلطي  ( ؟

 كيف يتكون الطيف الغري متصل ) اخلطي  ( يف الغازات   ؟

 

مستوي طاقه اعيل  ينتج نتيجة انتقال االلكرتون من

 ΔEايل مستوي طاقه ادين و الفرق بني المستويني 

يبعث بصوره ضوء فوتون له تردد محدد يعطي 

 بالعالقه :

∆E الكرتون = ℎ 𝑓 =  
ℎ 𝑐 

𝜆
= 𝐸فوتون 

يستطيع الضوء األزرق اخلافت انبعاث االلكرتونات من سطح 

 حساس للضوء بينما ال يستطيع ضوء امحر ساطع عمل ذلك ؟

انبعاث االلكرتونات من سطح الفلز يعتمد عيل  الن

طاقه الضوء الساقط و تردده و ال يعتمد عيل شده 

الضوء الساقط او سطوعه او عدد  الفوتونات و حيث 

 ان تردد الضوء االرزق اكرب م تردد األحمر

ال حترر االلكرتونات من سطح فلز اذا سقط عليه ضوء تردده 

 اقل من تردد  ؟

لحاله تكون طاقه الفوتون اقل من داله الن يف هذه ا

الشغل و بالتايل تون طاقه الحركه سالبه و هذا 

 يستحيل .

 ميكن التعبري عن كتله اجلسم بكميه الطاقه املكافئه ؟

الن الكتله غري محفوظه يف الكثري من العمليات 

 النوويه حيث يتحول جزء من الكتله ايل طاقه

 لربوتونات يف االنويه الثقليه ؟عدد النيوترونات اكرب من عدد ا

يف االنويه الثقليه  : تزيد قوي التنافر بني الربوتونات 

لذلك تحتاج ايل عدد نيوترونات اكرب من عدد 

 الربوتونات لتحافظ  عيل استقرار النواه

املكونة  اتكتلة نواة الذرة أقل من جمموع كتل النيوكليون

 هلا وهي منفردة  ؟

نواه عن كتله مكوناتها يتحول الن النقص يف كتل ال

ايل طاقه لربط مكونات النواه مع بعضها البعض 

طبقا لمبداء التكافؤ بني الكتله و الطاقه ألينشتني   

𝑬 =  ∆ 𝒎 𝒄𝟐 
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سعيًا وراء االستقرار متيل انوية العناصر اخلفيفة غري املستقر 

يلة إىل االندماج النووى النووى بينما متيل انوية العناصر الثق

 غري املستقرة اىل االنشطار النووى

العنارص الخفيفة :  لكي تزيد عددها الكتيل فزتداد 

قيمة طاقه الربط النووي لكل نيكليون  فتصبح أكرث 

 استقرارا

العنارص الثقيلة : لكي تقلل من عددها الكتيل فزتداد 

قيمة طاقه الربط النووي لكل نيكليون  فتصبح أكرث 

 استقرارا

C6ربون نسبه الك
14

C6الي نسبه الكربون  
12

يف املخلوقات  

 احليه  نسبه ثابته  ؟

بسبب التبادل المستمر لثاين أكسيد الكربون مع 

 الوسط المحيط

 يفضل استخدام النيرتون كقذفه نووية ؟  

 .يستخدم نيرتون بطئ لشطر نواه اليورانيوم ؟

ربية و ألنه غري مشحون لذلك فال تتأثر بالمجاالت الكه

 المغناطيسية

 ضروري وجود قضبان من الكادميوم يف قلب املفاعل النووي  ؟  

للتحكم يف عدد النيرتونات و التحكم يف رسعه 

 التفاعل النووي

ضروره وجود مهدئ ) اجلرافيت و املاء الثقيل  ( يف املفاعل 

 النووي  ؟

 للتحكم يف رسعه النيرتونات

زياده سرعه االنويه و طاقتها  حلدوث التفاعل االندماجي جيب 

 ؟طاقه حركيه كبريه لالنويه  ) سرعه كبريه  ( ؟

حلدوث االندماج النووي بني االنويه الصغريه جب ان تكون 

 سرعه االنويه كبريه جدا ؟

 للتغلب عيل قوه التنافر بني االنويه

 تسمي عمليه االندماج النووي بالتفاعل النووي احلراري  ؟

درجه الحرارة ايل ماليني الدرجات  النه يلزم رفع 

 التمام التفاعل  االندماجي

 لتوفري الطاقه الالزمه التمام التفاعل االندماجي لتفجري القنبلة االندماجيه يتطلب تفجري قنبله انشطاريه ؟

ال ميكن االستفاده من طاقه االندماج النووي يف االنشطه 

 السليمه و توليد الطاقه  ؟

يف الطاقه الناتجه من التفاعل لصعوبه التحكم 

 االندماجي
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 التدفق املغناطيسي الذي جيتاز ملف  

زاويه  -مساحه السطح   –شده المجال المغناطييس 

 عدد اللفات –السقوط 

 موصلة حلقة خيرتق التدفق املغناطيسي لذي

ل الزاوية بني متجه مساحة السطح وخطوط المجا

 المجال شدة      – السطح مساحة –المغناطييس

 المغناطييس

 اتجاه المجال المغناطييس  و اتجاه الحركه اجتاه التيار  احلثي:

 القوه الدافعه الكهربيه يف موصل مستقيم :

رسعه  -طول السلك  -شده المجال المغناطيىس  

 بني السلك و المجال المغناطييس الزاويه –الحركه 

 معدل التغري يف التدفق المغناطييس –عدد اللفات  ركه التأثرييه املتولده يف امللف :القوه احمل

عزم االزدواج املؤثر على ملف احملرك الكهربائي : ) القوه 

 املغناطيسيه املؤثره علي جانيب امللف :

   -شده المجال المغناطييس    –عدد اللفات   -شده التيار 

 الطول

ة التأثريية املتولدة فى امللف يدور بني قطيب مقدار القوة احملرك

 مغناطيس على كل من  :

مساحة  -شده المجال المغناطيىس   -عدد لفات الملف  

 الرسعة الزاوية للملف    -الملف 

 زاوية دوران الملف -

 القيمة العظمى للقوة احملركة التاثريية على 

ة مساح-شده المجال المغناطيىس   -عدد لفات الملف  

 الرسعة الزاوية للملف    -الملف

 معامل احلث الذاتي 

ماده  -الملف   عمساحه مقط -عدد اللفات  -طول الملف  

 الوسط داخل الملف

 درجه الحراره –نوع الماده  -الطول   –مساحه المقطع  املقاومه الصرفه

 معامل الحث الذايت –الرتدد   املمانعه احلثيه

 سعه المكثف –د الرتد املمانعه السعويه

 معامل الحث الذايت –الشده الفعاله للتيار  الطاقه املعناطيسيه املختزنه يف امللف احلث النقي

 سعه المكثف – لفرق الجهدالشده الفعاله  الطاقه الكهربيه املختزنه يف املكثف 

 معامل الحث الذايت –سعه المكثف  الرتدد الرنيين
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 ذرات القابل عدد  لتقوب يف شبه املوصل من النوع املوجب عدد 

 الموجي الطول -الرتدد   طاقه الفوتون

  حترر االلكرتون من الفلز ( انبعاث االلكرتونات ( 

 الطاقه احلركيه لاللكرتونات املنبعثه 

)  نوع الفلز–تردد الضوء الساقط  –طاقه الضوء الساقط 

 تردد العتبه  ( -داله الشغل  

 نوع الفلز تردد العتبه –داله الشغل 

 رتبه المدار انصاف اقطار املدارات لاللكرتونات

 نوع العنرص لمشع مر النصفزمن ع

 استقرار االنويه يف الطبيعه

النسبه بني عدد  -طاقه الربط النوويه لكل نيوكليون  : 

 النيوترونات و عدد الربوتونات

 شروط  عمليه االندماج النووي  

 

 طاقه حركيه كبريه لالنويه  ) رسعه كبريه  (

 رفع درجه الحرارة ايل ماليني الدرجات

 

 نقل التيار الناتج عن المولد ايل الفرشتان         :  احللقتان املعدنيان يف املولد الكهربي

 الخارجة الدائرةقطبان يقومان بنقل التيار المستحث المتولد يف الملف ايل         : فرشتان اجلرافيت يف الدينامو

 عكس اتجاه التيار المار يف الملف        : نصفي االسطوانه املشقوقه يف احملرك الكهربي

  فعةالمرتالرتدد عن تلك  همنخفضفصل التيارات  :  احلثيفي دوائر التيار املرتددامللف 

 : تقويم التيار المرتدد الثنائيه يف دوائر التيار الكهربائي املرتددالوصله 

 التحكم يف رسعه النيرتونات    :  كتله اجلرافيت و املاء الثقيل يف املفاعل النووي

لها قدره  – التحكم يف رسعه التفاعل النووي –التحكم يف عدد النيرتونات     :  قضبان الكادميوم  يف املفاعل النووي

 عيل امتصاص النيرتونات الرسيعه

 التفاعل االندماجي مال تما الالزمة الحرارة الطاقةلتوفري  :   ه االنشطاريه يف تفجري القنبله االندماجيهالقنبل
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   التدفق قيمي عظمياذا كان المجال  عمودي عيل السطح  

  :  التدفق ينعدماذا كان المجال موازي للسطح  

  التدفق يساوي نصف القيمه العظمي:  30بزاويه المجال يميل عيل السطح  

  موصل مستقيم  ( -لتحديد اتجاه التيار التاثريي يف الموصل مهما كان شكله  ) ملف   قاعده لنزتستخدم 

يصعب دفع مغناطيس يف ملف طرفاه موصلني علي مقاومه خارجيه عندما تكون  :   علل  مهم

 عدد لفاته كبريه  ؟

 طيس كهربائيه اقوي و يزيد من قوه التنافرالن امللف يصبح مغنا

        :  التغري يف التدفق∆∅   
a
→     wb 

       :  معدل التغري يف التدفق
∆∅

∆t
   

a
→     wb/s 

       :  معدل التغري يف شده المجال المغناطييس
∆B

∆t
   

a
→     T/s 

 

  

φ 

B 

t 

ε 

t 

φ 

B 

t 

ε 

t 
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𝜀 

𝜺 = 𝑩𝑳𝒗 

𝜺 = −𝑵
∆∅

∆𝒕
= −𝑵 𝑨

∆𝑩

∆𝒕
  

𝜀 ==  𝑵. 𝑩. 𝑨𝜔 𝒔𝒊𝒏 𝜽 =  𝑵. 𝑩. 𝑨𝜔 𝒔𝒊𝒏 𝝎 𝒕 

𝜀 ==  𝜺𝒎𝒂𝒙  𝒔𝒊𝒏 𝝎 𝒕   

𝜺 = −𝑵 𝑨𝑩
𝒄𝒐𝒔 𝜽𝟐 −  𝒄𝒐𝒔 𝜽𝟏

∆𝒕
  

𝐹 
𝐹 = 𝐁 𝐯 𝐪 𝐬𝐢𝐧 𝛉 

𝐹 = 𝐁 𝐋 𝐈 𝐬𝐢𝐧 𝛉 

رييه
تاث

ه ال
ك

حملر
وه ا

الق
 

سيه
طي

غنا
امل

وه 
الق
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   : مستوي امللف عمودي علي اجملال  يف الوضع الصفري 

 القوه الدافعه احلثيه = صفر          التدفق = قيمه عظمي     

 بعد ربع دوره يصبح  مستوي امللف موازي علي اجملال : 

 = قيمه عظمي  احلثية الدافعةالقوه              التدفق = صفر     

 املغناطيسي فانه يتحرك يف مسار دائري  ؟ عند قذف جسيم مشحون عمودي علي اجملال

 و علي اجتاه اجملال املغناطيسي فيجعل مسار اجلسم مسار دائري احلركةبقوه  جاذبه مركزيه (عموديه علي اجتاه  يتأثر النه 

 بروتون  الكترون قذف عمودي علي جمال مغناطيسي
 املغناطيسيةمقدار القوه  التشابه

 الختالف نوع الشحنات املغناطيسيةفي اتجاه القوه  االختالف 

 من  التطبيقات علي القوي املغناطيسية يف اجملاالت املغناطيسية :

  توظيف خاصيه انحراف الجسيمات املشحونة في املجاالت املغناطيسية لنشر االلكترونات علي

 السطح الداخلي لشاشه التلفاز لتكوين الصور  .

  الجسيمات املشحونة القادمة من الفضاء تنحرف مبتعدة كما ان ملجال املغناطيس ي لألرض يجعل

 عنها ما يخفف شده األشعة الكونية التي تصل الي االرض  .

عند توقف حمرك جهاز عن الدوران بطريقه قسريه نالحظ ارتفاع درجه حرارته نتيجه 

 شده التيار يف ملفه ؟ارتفاع 

 لتيار في امللف و عند توقف املحرك عن الدوران في اثناء دوران املحرك . يولد تيار عكس ي يقلل مقدار ا

يتوقف التيار العكس ي و يصبح مقدار التيار العكس ي و يصبح مقدار التيار املار في اللفات اكبر و يؤدي الي 

 ارتفاع درجه حراره املحرك 

 :  ميكن حساب عزم االزدواج من  العالقة 

 

 

 

 

  :𝑷 =  𝜺 𝑰       :𝑷 =  𝑭 𝒗 مليكانيكيةا القدرة    الكهربية القدرة

 τ = 𝑁 A 𝐵 𝐼     
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مبا ان القوه الدافعه احملركه التأثرييه الذاتيه عكسيه تقاوم التغري يف شده التيار فأن اإلشارة السالبة يف 

 قيمه عدديه موجبه  Lاملعادله جتعل من 

 يف احملول :

 احد تطبيقات احلث املتبادل

 لي امللف االبتدائي = القدره علي امللف الثانوي يف احملول املثالي القدره ع

 احملول ال يغري من تردد التيار  و ال يعمل علي التيار املستمر 

                 V = I R      القدره الكهربيه    -اجلهد الكهربيP = I 2R 

2:        مثالياذا كان احملول 

1

1

2

1

2

I

I

N

N

V

V


 بفرض عدم فقد طاقة 

η:       مثالي  غرياحملول   اذا كان = 
P2

P1
=

V2I2

V1I1
=

R2I2
2

R1I1
2 = 

N2

N1
 ×  

I2

I1
  

 : و احملول ال يعمل علي التيار املستمر كلمه بطاريه تعين تيار مستمر

 Lمعامل احلث الذاتي  

ε = −
∆ I

∆t
 

 التعريف 

هو القوه المحركة 

الكهربية التأثيرية 

متولدة في الذاتية ال

الملف بسبب تغيير 

 1Aشده التيار بمعدل 

 في كل ثانيه 

معامل الحث الذاتي لملف تتولد فيه قوه محركه تأثيريه و :    لذاتيا تعريف اهلنري

 لكل ثانيه 1Aعند نغير شده التيار المار في الملف بمعدل  1Vمقدارها 

 :  العوامل املؤثره

 طول الملف 

عدد اللفات 

طع  الملف مساحه مق 

 ماده الوسط داخل

الملف
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( عكسيه عند   R – XL- XCتعتمد علي املقاومه الكهربيه مها كان نوعها )    : تعين الشده الفعاله للتيار و   قراءه االميرت

 ثبوت فرق اجلهد

 علل : يتقدم فرق اجلهد علي شده التيار يف دائره تيار مرتدد مير يف ملف حث نقي ؟

 بسبب توليد قوه املحركه التأثيريه تعاكس التغير في شده التيار فتعيق مرور التيار

𝑈𝐵 = 
1

2
 𝐿 𝐼𝑟𝑚𝑠

2 معامل الحث  –للتيار  الفعالةالشده  

 الذايت

𝑈𝐸 = 
1

2
 𝐶 𝑉𝑟𝑚𝑠

2  
سعه  –لفرق الجهد الفعالةالشده 

 المكثف

   :نتيف حاله الرن

 ( . XL  =  XCنعة السعوية ) املمانعة الحثية = املما-

 . (  Z = Rاملقاومة الكلية أقل ما يمكن وتساوى املقاومة األومية فقط )-2

شدة التيار اكبر ما يمكن )-3
R

Vt I =. ) 

P = I2القدرة املصروفة على شكل حرارة اكبر ما يمكن ) -4
rms R) 

 ( . Ф = 0ر ) الجهد والكلى وشدة التيار متفقان فى الطو -5

 إذا كان امللف الحثى نقى فإن : -6

 (VL  =  VCجهد امللف = جهد املكثف  ) - أ

 (Vt  =  VRالجهد الكلى = جهد املقاومة األومية ) - ب

التردد الطبيعى للدائرة = تردد التيار الذى يغذيها -7

LC
f

2

1
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 عند تردد اقل من تردد الرنني :  وي تردد الرنني :عند تردد يسا :عند تردد اكرب من تردد الرنني 

 فرق الجهد يتأخر عن  التيار. فرق الجهد يتفق  التيار. فرق الجهد يتقدم  التيار.

 زاويه فرق الطور سالبه زاويه فرق الطور صفر زاويه فرق الطور موجبه

XL  >  XC XL  =  XC XL  <  XC 

 غري اي شئ يف املكثف او امللف فان :اذا كانت الدائره يف حاله رنني وت 

 املقاومه الكليه للدائره ) تزداد  ( و قراءه االميتر  ) تقل  ( و تتغير حاله الرنين 

 : اذا كانت الدائره يف حاله رنني وتغري اي شئ يف املقاومة فان 

 قي الدائره في حاله رنيناملقاومه الكليه للدائره ) تتغير   ( و قراءه االميتر  ) تتغير )) عكسيه((  ( و تب

  يف حاله الرنني حلساب شده التيار 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = 
𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑅
 

 : سؤال امتحانات

  دائرة تيار مرتدد تحوي ملف معامل تأثريه الذايت


4
هرني و مكثف سعته  



1
ميكر وفاراد فإذا كانت  شدة التيار     

 الدائرة  أكرب ما يمكن فان تردد التيار  بوحدة الهرتز يساوي : المار يف

  100                   200                  250                      500   

  ( دائرة تيار مرتدد تتكون من ملف معامل الحث الذايت له

1

( هرني و مكثف سعته  )  

1

( ميكرو فاراد و مقاومة )  

R  تتصل جميعها عىل التوايل مع مصدر تيار مرتدد فإذا كانت شدة التيار المار يف الدائرة قيمة عظمى فإن تردد )

 
ً
 التيار يكون بوحدة الهرتز مساويا

  صفر    100     200        500 

20    40   60 

XL - XC 

f ( Hz ) 
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  ( دائرة رنني تتكون من ملف تأثريي ومكثف وترددها )  مثيل  فإذا استبدل الملف بآخر معامل حثه الذايت يساوي

 قيمته لوول كما استبدل المكثف بآخر سعته مثيل سعة األول فإن تردد الدائرة يصبح :

   0.75               2             0.5               4    
 ( دائرة كهربائية مهزتة تحتوي عىل مكثف سعتهF  .  16 ) ما كان   فإذا أردنا أن نضاعف ترددها بحيث يصبح مثيل

 عليه فيجب استبدال المكثف الموجود بآخر سعته :

    F  .  4                          F  .  32             F  . 64             F .  8 
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  الفجوة طاقه 

 :فجوه الطاقة احملظورة  

 ماذا حيدث عند ارتفاع درجه حراره املوصل فوق الصفر ملطلق قليال  ؟ 

 يؤدي ايل اكتساب الكثري من  االلكرتونات طاقه كافيه لتنتقل من نطاق التكافؤ ايل نطاق التوصيل . 

 

  فيه بلورة نقية أو غري نقية مفردة وإمنا يتم دمج بلورتني أو أكثر حسب الغرض من  تستخدمال يوجد تطبيقات عملية

 . االستخدام

  

  

  به موصل من النوع املوجب شالثقوب يف بلوره عدد 

 درجه الحراره -الشوائب  ذرات  عدد

 الوصله الثنائيه  :دام خاست 

 علي حسب طريق التوصيل  on   - offمفتاح 

املتردد تقويم نصف موجي موجب التيار تقويم 
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  القاعدة – الباعثوصلة ) -1
ً
 . ياامام( توصل توصيال

   اجملمع - القاعدهوصلة ) -2
ً
 . عكسيا( توصل توصيال

 املدخل  بدائرةو تعرف  الباعثو  القاعدةاالويل بني  الدائرةتتشكل  -3

 املخرج  بدائرةو تعرف   الباعثو  اجملمعبني  الثانية الدائرةتتشكل  -4

 موجبجهد  اجملمعو  القاعدةيحمل كل من   N P Nيف الرتانزستور  -5

 سالبجهد  اجملمعو  القاعدةيحمل كل من     P N Pيف الرتانزستور  -6

الجهد و القدرهتكرب 
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 علل يتولد تيار كهربي عند سقوط ضوء فوق بنفسجي علي لوح معدني حساس للضوء  ؟ 

 لاللكترونات سمحت لها بالتحرر من الفلز   الطاقةالضوء يعطي كميه كافيه من 

 :  العوامل اليت يتوقف عليها انبعاث االلكرتونات 

 نوع الفلز–تردد الضوء الساقط  –ه الضوء الساقط طاق

 : العوامل اليت يتوقف عليها الطاقه احلركيه لاللكرتونات املنبعثه 

 داله الشغل  -تردد الضوء الساقط   –لساقط اطاقه الضوء 

 علل :الضوء الساطع له القدره علي ان يبعث عدد من االلكرتونات اكرب من ضوء خافت له نفس الرتدد ؟ 

 ن الضوء الساطع يملك عدد اكبر من الفوتونات لذلك يكون عدد االلكترونات املنبعثه اكثرال 

   االلكرتون ميتص الفوتون كامال او ال ميتص نهائيا  ؟ 

 الن طاقه الفوتون ال تتجزاء  

 علل : تزداد الطاقه  احلركيه العظمي لاللكرتونات الضوئيه بزياده تردد الضوء الساقط ؟ 

و بالتالي كل الكترون يمتص فوتون وبالتالي تزداد  الفوتون لتردد تؤدي الي زياده طاقه الن زياده ا

 الحركيه  الطاقة

 : اليت جيب تزويدها بها ليتحرر الطاقةحيدد كميه  بالذرةارتباط االلكرتونات علل 

قليله  باإللكتروناتمقارنه  الطاقةاكبر من تحتاج الي طاقه  بالذرةااللكترونات شديده االرتباط 

 االرتباط

 .أي تعتمد الطاقه الالزمه النبعاث االلكترونات علي نوع املاده

  ؟ ء خافت له نفس الرتدد واكثر من ض: يبعث الضوء الساطع الكرتونات فسر 

لك فوتونات اكبر ) شدته اكبر  ( لذك يكون عدد االلكترونات املحرره اكبر الن كل يم الساطعالضوء 

 فوتون يحرر الكترون واحد

Lاحلركه الزاويهكميه  =
𝑛 ℎ 

2𝜋
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  جسيم الفا ثم جسمني بيتا السالبه تتحول النواه الي نظريا عند انطالق 

 )تتناسب طاقه الربط النووي طرديا مع ) النقص يف كتله النواه عن كتله مكوناتها 

 

 𝐴𝑙13
27𝐻𝑒2

4 

 حلساب اكثر العناصر استقرار  : 

   و االكرب تكون اكثر استقرار     -حنسب طاقه الربط النوويه لكل نيوكليون 

 علي النفاذ :القدره 

 

 

 

 مع ذكر السبب  : ماذا يحدث يف كل من الحاالت التاليه

 :  تعرض  مسار اشعاعات جاما  جملال مغناطيسي 

  :  احلدث......................................................................... 

  :  السبب......................................................................... 

 منها جسيم الفا :و شحنه نواه مشعه انبعث  لكتله 

  احلدث : جيعل كتلتها اصغر و يقلل من شحنتها املوجبه 

  السبب : النواه ختسر اثنني من بروتوناتها و اثنني من نيوتروناتها 
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  الكهربيه يف موصل مستقيم : الدافعةالقوه- 

ε = −
∆∅

∆𝑡
=  

∆ ( 𝐵 𝐴 )

∆𝑡
=  

𝐵 ∆𝐴

∆𝑡
= 𝐵𝐿 𝑣 

 حلساب القوة احملركة التأثريية املتولدة فى امللف مستطيل يدور بني قطيب مغناطيس )  استنتج عالقة

 يف جمال مغناطيسي منتظم ( :

𝛆 = − 
∆𝝋

∆𝒕
= −

𝒅( 𝑵. 𝑩. 𝑨. 𝒄𝒐𝒔 𝜽 )

𝒅 𝒕
  

𝛆 = − 𝑵.𝑩. 𝑨 
𝒅(𝒄𝒐𝒔 𝜽 )

𝒅 𝒕
 

𝜽 =  𝜔 𝑡 

𝛆 = − 𝑵. 𝑩. 𝑨 
𝒅(𝒄𝒐𝒔 𝜔 𝑡 )

𝒅 𝒕
= −𝑵.𝑩. 𝑨𝜔 

𝒅(𝒄𝒐𝒔 𝒘 𝑡 )

𝒅 𝒕
   

𝛆 =  𝑵. 𝑩. 𝑨𝜔 𝒔𝒊𝒏 𝜽 =  𝑵. 𝑩. 𝑨𝜔 𝒔𝒊𝒏 𝝎 𝒕 = 𝜺𝒎𝒂𝒙  𝒔𝒊𝒏 𝝎 𝒕  
  عالقة تستخدم حلساب الرتدد الطبيعى للدائرة الرنني ثم اذكر العوامل التى يتوقف عليها : استنتج 

𝐱𝑳 = 𝑿𝑪                         𝛚𝑳 =  
𝟏

𝝎 𝒄
                           𝛚𝟐 = 

𝟏

𝑳 𝒄
                      𝛚 = 

𝟏

√𝑳 𝒄
    

𝟐𝛑𝒇 =  
𝟏

√𝑳 𝒄
 

𝒇𝟎 = 
𝟏

𝟐𝛑√𝑳 𝒄
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 حساب نصف قطر مدار االلكرتون حول نواه ذره اهليدروجني بدالله رتبه املدار ؟ 

r

mv

r

Ke 2

2

2


يه = قوه الجاذبه المركزيهقوه الجذب الكهرب     

mr

Ke
v

2
2   

2

22
222

4

hn
rvm 

 

  2

22
2

2
2

4

hn
r

mr

Ke
m 

                               22

2
2

4 kme

h
nr




 

22و المقدار 

2
0

4
529.0

kme

h
A


  مقدرا ثابت و يساوي ( نصف قطر المدار االول لذره الهيدروجينr1 ) 

1

2rnrn  
  يف الرتانزستورN P N معامل نتمتصل بواسطه الباعث املشرتك استنتج ان العالقه اليت تربط ب 

 :αو معامل التناسب  ) كسب التيار (  βالتكبري 

𝛽 =  
𝐼𝐶
𝐼𝐵

         →     𝐼𝐶 =  𝛽𝐼𝐵

𝛼 =  
𝐼𝐶
𝐼𝐸

 =
 𝐼𝐶

𝐼𝐵 + 𝐼𝐶
=  

𝛽𝐼𝐵
𝐼𝐵 +  𝛽𝐼𝐵

= 
𝛽

𝛽 + 1
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 (   التدفق املغناطيسي وكثافة التدفق املغناطيسي ]شدة اجملـال املغناطيسي[ : 1

 ]شدة اجملذال املغناطيسي[  التدفق املغناطيسي وجه املقارنة

 التعريف

عدد خطوط اجملال املغناطيسي اليت 

 متر عموديا علي مساحه ما 

طوط اجملال املغناطيسي اليت متر عموديا علي عدد خ

 وحده املساحات 

 نـوع الكمية
 كميه متجهه كميه عدديه

 وحـدة/وحدات القياس
 = نيوتن امبري مرت  2مرت\التسال = ويرب  الويرب

 Φ B الرمز

 العالقة الرياضية بينهما
B A cosθ=Φ 

 احملول الكهربي احملرك الكهربي  املولد الكهربي  وجه املقارنه

حتويل جزء من الطاقه  الغرض منه 

امليكانيكيه الي طافه 

 كهريبه

حتويل جزء من الطاقه 

الكهربيه الي طاقه 

 ميكانيكيه 

 فض اجلهدخرفع او 

القوه املغناطيسيه املؤثره  احلث الكهرومغناطيسي  املبداء الذي يقوم عليه 

علي ملف مستطيل قابل 

ربي للدوران مير فيه تيار كه

 يف جمال مغناطيسي

 احلث املتبادل بني ملفني 

 نقل الطاقه الكهربيه االالت امليكانيكه توليد التيار الكهربي  االستخدام 

ملف  –قطيب مغناطيس  التركيب 

حلقتان  –مستطيل 

فرشتان من  –معزولتني 

 الكربون

ملف  –مغناطيس قوي 

نصفي حلقه  –مستطيل 

فرشتان من  –معزولتني 

 نالكربو

قلب من احلديد ملفوف 

 -عليه ملفان ) ابتدائي  

 ثانوي 

ε القوانين  = 𝑁𝐵𝐴𝜔 sin 𝜃 τ = 𝑁𝐵𝐴𝐼 sin 𝜃 
𝑉2

𝑉1
=

𝑁2

𝑁1
= 

𝐼1
𝐼2

= 
𝜀2

𝜀1
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 اتساع فجوه الطاقه احملظوره يف

 المواد العازله  المواد شبه الموصله  المواد الموصله 

  ev 12ايل    ev 4يرتواح بني   ev 4اكرب من الصفر و اقل من  منعدم  تقريبا 

 (Pشبه موصل من النوع ) (Nبلورة شبه موصل من النوع) وجه املقارنة

بتطعيم بلورة شبه موصل نقية بنسبة قليلة  كيفية احلصول عليه 

 من ذرات عنرص خمايس التكافؤ مثل الزرنيخ

ل نقية بنسبة قليلة من بتطعيم بلورة شبه موص

 ذرات عنرص ثاليث التكافؤ مثل الجاليوم

 قابلة مانحة اسم الذرة الشائبة 

 الثقوب اإللكرتونات الحرة حامالت الشحنه االكثريه 

ألن التيار ينتقل خاللها بواسطة اإللكرتونات  سبب التسمية بهذا االسم 

 الحرة السالبة

ثقوب التي ألن التيار ينتقل خاللها بواسطة ال

 تعمل عمل الشحنات الموجبة 

تمرر التيار نتيجة لحركة اإللكرتونات الحرة  اثر تسليط فرق جهد بني طرفيها

عكس اتجاه المجال الكهربايئ المتولد 

 داخلها

تمرر التيار نتيجة لحركة الثقوب يف اتجاه 

 المجال الكهربايئ المتولد داخلها

 الرسم التوضحي
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 وجه املقارنة

توصيل االتجاه األمامي )االنحياز 

 األمامي(

توصيل االتجاه العكسي )االنحياز 

 العكسي(

 كيفية التوصيل

 الرسم التوضيحي

 

 

 

 

 

 

 مسك منطقة اإلفراغ

 مقاومة الوصلة

 التيار املار فى الدائرة

 الوظيفه
on off 

 XL > XC XL < XC XL = XC وجه املقارنه
tan Ф صفر سالبه موجبه 

 الجهد يتفق مع شده التيار الجهد يتاخر عن شده التيار  الجهد يسبق التيار  التيار ام اجلهد ايهما يسبق

 

 معادله فرق اجلهد

 و الرسم االجتاهي

 

𝑉 = 𝑉𝑚 sin(𝜃 +  𝜑 ) 
 
 
 
 

𝑉 = 𝑉𝑚 sin(𝜃 −  𝜑 ) 
 

𝑉 = 𝑉𝑚 sin(𝜃 ) 
 

 

 

P N 

E داخلي 

E خارجي 

N P 
E داخلي 

E خارجي 
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 اومية ومقاومة مكثف اومية ومقاومة نقي حث لفم صرفيتني اوميتني مقاومتان وجه املقارته 

  الدائره الكهربيه

 

 

 

  

 دورة بربع التيار عن يتأخر الجهد دورة بربع التيار يسبق الجهد يتغيارن الطور في متفقان عالقة الجهد بالتيار

   صفر زوية  فرق الطور

  رسم اتجاهي
 
 
 
 
 
 
 

  

𝐼 معادله الجهد و معادله التيار  =  𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡 ) 
𝑉 =  𝑉𝑚 sin(𝜔𝑡 ) 

 

𝐼 =  𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡 ) 
𝑉 =  𝑉𝑚 sin(𝜔𝑡

+ 90 ) 
 

𝐼 =  𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡 ) 
𝑉 = 𝑉𝑚 sin(𝜔𝑡

− 90 ) 
 

 قانون المقاومه

A

L

I

V

I

V

I

V
R

rms

rms 


max

max 
fLLX L  2 

fCC
XC

 2

11
 

 الطاقة تحول التي المقاومة لمقاومهتعريف  ا

بأكمله و ليس لها  الكهربية

 حث ذاتي 

 يبديها التي الممانعة

 التيار لمرور الملف

 خالله المتردد

 يبديها التي الممانعة

 التيار لمرور المكثف

 خالله المتردد
عالقة التيار المتردد 

 والمقاومة
 
 
 

  

تيار 

 متردد

 يمر ائره مفتوحهال يمر الد يمر عالي التردد

 ال يمر الدائره مفتوحه يمر يمر منخفض التردد

 ال يمر  يمر يمر التيار المستمر

تغير المقاومه بتغير تردد 

 التيار 
 مقاومه متغيره مقاومه متغيره مقاومه ثابته

تصرف الطاقه الكهربيه علي  الطاقه المصروفه 

 شكل حراره 

ال تصرف الطاقه بل تختزن 

 في الملف 

ال تصرف الطاقه بل تختزن 

 في المكثف
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 االصطالحي رمزه  - 

 وظيفتها في الدائرة الكهربائية 

 

 

 تقويم التيار املرتدد 

 

 تكبري اجلهد و القدره  

 

   N-P-N P-N-P 

 موجبه  سالبه   ريحة الباعثنوع ش

  الرمز االصطالحي 

 

 

 

الطاقة االشعاعيه ال تنبعث و ال متتص علي 

هيئه سيل مستمر و متصل بل علي هيئه 

 نبضات من الطاقة تسمي فوتون أو كم 

الطاقة الضوئية تنبعث من مصادرها علي 

 هيئه فوتونات 

 

 طاقه الفوتون تتناسب طرديا مع تردده  فوتون تتناسب طرديا مع تردده طاقه ال

 

αβγ

𝐻𝑒2
4

𝑒−1
0𝑒1

0 
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 االصطناعيالتحول  الطبيعي التحول 

 التعريف
حدوث التحول النووي دون تدخل خارجي وبشكل 

 .طبيعي نتيجة عدم استقرار النواة 

نتيجة قذف أنوية عنارص بجسيمات نووية اىل تحولها اىل 

 . عنارص ونظائر جديدة

 مثال

ايل ثوريوم بعد ان  المشعةتحول نواه اليورانيوم 

 . تنبعث  جسيم الفا

ذرفورد انويه النيرتوجني بجسيمات الفا منبعثه من قذف ر

 .ماده مشعه ليتكون اكسجني و هيدروجني  

𝐻𝑒 2
4  + 𝑁 7

14 → 𝑂 8
17  +  𝐻1

1  + 𝐸    

 . الحصول عيل عنارص اونظائر غري متوفره يف الطبيعه  . الحصول عيل نويه اكرث استقرار   اهلدف منه

 

 ماج النووياالند االنشطار النووي 

ف
ري

لتع
ا

 

)) تفاعل نووي تنقسم فيه نواة ثقيله غري مستقرة بعد قذفها بجسيم 

) نيوترون ( اىل نواتني أو أكرث أخف كتلة و أكرث استقرارا و مرتافقه 

 مع اطالق طاقه .  ((.

اتحاد انويه صغريه لتكوني نواه اكرب و انطالق طاقه 

 محرره  و جسيمات  .

ثال
م

 

 𝒏𝟎
𝟏 + 𝑼𝟗𝟐

𝟐𝟑𝟓  
→  𝑩𝒂 𝟓𝟔

𝟏𝟒𝟏  +  𝑲𝒓𝟑𝟔
𝟖𝟗 + 𝟑𝒏𝟎

𝟏

+  𝑬 

  
𝑯𝟏

𝟐 + 𝑯𝟏
𝟐  →  𝑯𝒆𝟐

𝟒  
 

 

 

 التحويالت  

 
 

 

 

 

 

 

 

𝑎𝑚𝑢  

𝑥 931.5
      

𝑀𝑒𝑣 

𝑥 1.6 𝑥 10−13

          
𝐽 

÷ 1.6 𝑥 10−13

           
÷ 931.5
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 sinsin max NBA

 2

maxV
Vrms  

2

maxI
I rms  

LC
f

2

1
 

RIP rms

2 RtIE rms

2 

A

L

I

V

I

V

I

V
R

rms

rms 


max

max
 

fLLX L  2 

fCC
XC

 2

11
 

22 )( CLR VVVV  
R-L-C  

22 )( CL XXRZ  
R-L-C R

CLCL

V

VV

R

XX 



tan 

 

 

 

 

 

 

t
N







 

 

τ = 𝑁 A 𝐵 𝐼     
ε
2

=  − 𝑁2

∆ 𝜑

∆ 𝑡
 =  −𝑀

∆ 𝐼1
∆ 𝑡

 

 sinBlv 

t

I
L



 

cos. BAABB 
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 التيار املرتدد:

 : حدد مكونات الدائرة :1

𝑋𝑙  املمانعه احلثيه    - R املقاومه الكهربيه = 2 𝜋 𝑓 𝑙 =  𝜔 𝑙  -   املمانعه السعويه    𝑋𝑐 = 
1

2 𝜋 𝑓 𝑐
=

1

𝜔 𝑐
  

Z = √𝑅2  حساب المقاومة الكلية : -2 + (𝑋 𝑙 − 𝑋𝑐)
2 

 .اللي مش موجود نضعه مكانه ) صفر ( او تلغي  من القانون  

𝐼𝑟𝑚𝑠                  :حساب قراه االميرت   ) الشده الفعاله  ( للتيار   -3 = 
𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑍
 =

𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑅
في الرنين

   

   حساب زاويه فرق الطور   -4
R

CLCL

V

VV

R

XX 



tan

 

 ل  الدائره  :حساب الجهد  الفعا -5
22 )( CLR VVVV  

 يف حاله الرنني : ) يجب ذكر رشط من رشوط الرنني (

 

 

 

 حساب القيمه الفعاله للتيار المرتدد يف حاله الر نني :

𝐼𝑟𝑚𝑠  =
𝑉𝑟𝑚𝑠

𝑅
في الرنين

 

 اذا اعطاك معادله الجهد او التيار

 

 

 

𝐿 =  
𝑋𝑐

2 𝜋𝑓
=

𝑋𝑐

𝜔
  

 حساب معامل الحث الذاتي  :

𝑐 =  
1

2 𝜋𝑓𝑋𝑙
=

1

𝜔𝑋𝑙
  

 لمكثف    :حساب سعه ا

 

𝑉 = 𝑉𝑚   sin(   𝜔    𝑡 +  𝜑) 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = 
𝑉𝑚

√2
 

𝑋𝑙 =  𝜔 𝑙 

𝑋𝑐 = 
1

𝜔 𝑐
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 الرتانزستور :

𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶

𝛽 = 
𝐼𝐶
𝐼𝐵

𝛼 = 
𝐼𝐶
𝐼𝐸

 =  
𝛽

𝛽 + 1

𝐼𝐶 =  𝛽𝐼𝐵

𝐼𝐸 = 𝐼𝐵 + 𝐼𝐶

 التاثري الكهروضوئي :

 

 

 : للنيوكلونات و طاقه الربط النووي لكل نيوكليونطاقه الربط النووي 

 

 

 

 

 

𝐸 

ℎ 𝑓 

𝐾𝐸  𝜑 

ℎ 𝑐

𝜆
 

1

2
 𝑚 𝑣2 𝑒 𝑉𝑐 ℎ 𝑓0 

= + 

طاقه  الفوتون الساقط او 

 طاقه الضوء 
 داله الشغل طاقه الحركه لاللكرتونات

𝑋𝑍
𝐴  

𝑁𝑛 = 𝐴 − 𝑍 

𝑁𝑃 = 𝑍 
𝑚𝑥  مطلوب او معطي  =

𝐸𝑏 = 𝑚 𝑐2 

𝐸𝑏 =  ( 𝑁 𝑚𝑛 + 𝑧 𝑚𝑃  ) − 𝑚𝑥  𝑐
2  ×  

931.5

𝑐2
  𝑀𝑒𝑣 

𝐸𝑏
\
=
𝐸𝑏
𝐴
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 من التفاعل  النووي : احملررةطاقه 

  =من التفاعل النووي   الطاقه الناتجه

𝑐2               كتله االنويه الناتجه من التفاعل  ( -)  كتله االنويه المتفاعله      ×
931.5

𝑐2   𝑀𝑒𝑣   +

                                                               طاقه الحركه للقذيفه

 

 

 

 

 

   مع ارق التمنيات بالنجاح و التفوق      

 وائل الفردي 

  𝐸 = 𝑚 𝑐2 + 𝐾𝐸  
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