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 : اخلطأ العبارة أمام(  ×)  وعالمة الصحيحة العبارة أمام(   √ضع عالمة ) 

 عنـدما يمـأل الزجـاج الحـيز بـين لوحــيه .F (48 )إلي.F (8 )تــزداد السـعة الكهربائيـة لمكـثف هـوائي من -1
 ) ....... (             6فيـكون ثابــت العازلـية للزجـاج مســاويًا                                                        

 ، فإذا ُأعيـد توصـيلها علي .F (4.5)مكـثفات متسـاوية السـعة الكهربائية علي التـوازي كانـت سـعتها المكافئـة ( 3) اتصـلت  -2
                                                             ) ....... (    .F (0.5        .)التــوالي ، فإن سـعتها المكافئـة تصـبح                                             

 اخرت االجابة الصحيحة من بني االجابات التالية   

 فإن كتلة الجليد المذاب  (  37800Jإذا علمت أن الطاقة الحرارية الالزمة النصهار كمية من الجليد  تساوي ) -1

 للجليد ( :  5Lf = 3.36 x 10تساوي بالكيلو جرام علما بأن  .)                    

 112.5               1.125          11.25               0.1125 

 لنيوتن :          فإنه يتأثر بقوة مقدارها بوحدة ا N/C (200 )إذا وضع بروتون في مجال كهربائي شدته  -2

 21-3.2 x10                           17-3.2 x10                          22-x108                       200   

 علل اما يأتي تعلياًل علميًا صحيحاً 

 الطاقة املخزنة يف عدة مكثفات على التوازي اكرب من الطاقة املخزنة يف حالة التوالي  -1

𝑪𝒆𝒒  توالي    الن         < > 𝑼 تواليعند ثبات الجهد فان  Uتتناسب طرديا مع    Cوبما ان  𝑪𝒆𝒒  توازي     𝑼 توازي

 لمتجه القوة في الشحنة  االتجاهيالنه ناتج الضرب       : (  كمـية متجـهةEشـدة اجملـال الكهربائي )-2

 يتحرك االلكرتون حتت تأثري جمال كهربائى فى عكس اجتاه اجملال  -3
  يكون من اللوح الموجب الى اللوح السالب وبما أن االلكترون جسيم سالب فأنه يتأثر بقوة تجذبه نحو اللوح الموجب الكهربائيألن اتجاه المجال 

 

    C 100الى بخار ماء درجة حرارته  -C 30درجة حرارتها  g 100احسب الطاقة الالزمة لتحويل قطعة من الثلج : مسالة

𝐂𝐢𝐜𝐞 علما بان = 𝟐𝟎𝟗𝟎𝐣/𝐤𝐠. 𝐤   𝐂𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 = 𝟒𝟏𝟗𝟎𝒋/𝒌𝒈. 𝐤                        𝐋𝐟 = 𝟑. 𝟑𝟑𝐱𝟏𝟎𝟓𝒋/𝒌𝒈   𝐋𝐯 = 𝟐. 𝟐𝟔𝐱𝟏𝟎𝟔 𝐉/𝐤𝐠   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 علل ثبوت درجة احلرارة اثناء حتول املادة احلالة الصلبة اىل احلالة السائلة دون تغري درجة حرارتها 
 الن الطاقة المكتسبة تستغل في زيادة المسافات وإبعاد الجزيئات وكسر الروابط                 

 علل ثبوت درجة احلرارة اثناء حتول املادة احلالة السائلة اىل احلالة الغازية دون تغري درجة حرارتها 
 لجزيئات وكسر الروابطالن الطاقة المكتسبة تستغل في زيادة المسافات وإبعاد ا                 

            اجتاه اجملال الكهربائي عند وضعه بني لوحي مكثف مشحون . مع متزايدةبسرعة  الربوتونيتحرك -
 المقدار واالتجاه تكون مع اتجاه المجال فتزداد عجلة الحركة ةالن القوة المؤثرة علية ثابت      

 

 الكامنة لالنصهاراحلرارة  احلرارة الكامنة للتصعيد املقارنة

وحتوهلا من احلالة السائلة  mكمية من الطاقة تعطى اىل وحدة الكتل  التعريف

 للغازية دون تغري درجة حرارتها

وحتوهلا من احلالة الصلبة  اىل  mكمية من الطاقة تعطى اىل وحدة الكتل 

 السائلة  دون تغري درجة حرارتها

𝑳𝐕 القانون =  
𝐐

 𝐦 
  𝑳𝐟 =  

𝐐

 𝐦 
   

 نوع املادة نوع املادة العوامل

 )+( في حالة امتصاص المادة للطاقة مثل تحول المادة من سائل لغاز   Q= mL     هامه ملحوظة
 ( في حالة انطالق المادة للطاقة مثل تحول المادة من غاز لسائل-)                        

ول داخل وعاء معز   0Cمن الثلج عند درجة   g 150الذي يجب ان يضاف الى  100Cاحسب كمية البخار عند درجة حرارة 
 ........................................................................................ 50Cللحصول على ماء درجة حرارته 

.............................................................................................................................. 
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 أكمل الفراغات يف العبارات التالية مبا يناسبها علميا :

 ثابتة.........................أثناء تغير الحالة الفيزيائية للمادة تكون  -1
 الحرارة الكامنة النصهار المادة نفسها........................تكون الحرارة الكامنة للتصعيد لمادة معينة  -2

 اخرت االجابة الصحيحة من بني االجابات التالية   

v  (50  )( بين نقطتين في مجال كهربائي منتظم فرق الجهد الكهربائي بينهما  2 ) µcالشغل المبذول لنقل شحنة مقدارها  -1
 بوحدة الجول تساوي  :

    
5105                   

4101                   100                          
4104 

 المكـثف المسـتو الذي لـه أكـبر سـعة كهربائيـة من المكـثفـات التاليـة هـو  : -2
 
 
 
 

 

 علل اما يأتي تعلياًل علميًا صحيحاً 

 تعتمد السعة الكهربائية على كمية الشحنة أو فرق اجلهد بني اللوحني؟ ال -1
 يزداد فرق الجهد بين اللوحين بحيث تظل النسبة بينهما ثابتة القيمة وهي السعة الكهربائية للمكثف. ألنه بزيادة كمية الشحنة للمكثف

الن الحرارة المكتسبة عملت على كسر الروابط بين الجزيئات : باكتساب املاء لكمية من احلرارة تتحول من احلالة السائلة اىل الغازية؟ -2

 الة السائلة الى الغازية و لسحب الحرارة من الماء تعود للحالة السائلة مرةو ابعدتها عن بعضها البعض فتحولت من الح
  ؟احلرارة الكامنة للتصعيد ملادة معينة تكون عادة اعلى من احلرارة الكامنة لالنصهار للمادة نفسها -3

 الغازيةحيث تتطلب طاقة اكبر لكسر كل الروابط و ابعاد الجزيئات عن بعضها البعض و تحويل المادة للحالة 

 (وqA=3X10-8( ومقدار الشحنتين )AB=10cm( حيث)A,Bشحنتان كهربائيتان موضوعتان عند النقطتين ):    مسالة

 (8-2X10-qB=( ويبعدان عن النقطة )M( على التوالي)=6cm1d(و )=8cm2d: كما بالشكل ) 

 (M(احسب مقدار شدة اجملال الكهربائي الناتج عن الشحنتني عند النقطة )1) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 هربائي.(حدد عناصر متجه حمصلة اجملال الك2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 مسار منحنيا باجتاه القطب املخالف له يف الشحنة يأخذ:  عند قذف جسيم مشحون عموديا على مجال منتظم
 Eالقوى المؤثرة عليه مع اتجاه المجال    F وجب ) بروتون (اجلسيم امل

 Eاتجاه المجال  عكسالقوى المؤثرة عليه  F ( الكرتون)  لسالباجلسيم ا

 يتحرك في خط مستقيم ( )ؤثرة عليهال تالقوى  F ( نيرتون) املتعادل اجلسيم

 من الجليد إلى ماء مستعينا بالبيانات على الرسم إذا علمت أن 0.1kg: كمية الطاقة الحرارية الالزمة لتحويل  احسب 

𝐂𝐢𝐜𝐞 علما بان = 𝟐𝟎𝟗𝟎𝐣/𝐤𝐠. 𝐤   𝐂𝐰𝐚𝐭𝐞𝐫 = 𝟒𝟏𝟗𝟎𝒋/𝒌𝒈. 𝐤                        𝐋𝐟 = 𝟑. 𝟑𝟑𝐱𝟏𝟎𝟓𝒋/𝒌𝒈   𝐋𝐯 = 𝟐. 𝟐𝟔𝐱𝟏𝟎𝟔 𝐉/𝐤𝐠   
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