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اهم امفاهيم

め、と ゆめぐÜ ▲び  かにくぃà½を おむむ祈管粥を か＿『ぃゅよ、£½を かぴÄをめ½を お．ç½を ずùほ ，を ぶÄゆ ゜脅び ëâぴ¨  らぃ、と ．0  :  الكهربياحول 

むむ祈管½を ゆをめçÜ ゜脅び ë｀めぴけ ´を すめひ｀ îを î，む ▲Ü  むむ祈管Ü か＿『ぃゅよ、ñ 

 ôぃた½を éÜ粥を 〃桜 。＿ゅよ、£½を ~ゆめç½を î缶ぉ 。っろé½を。＿ゅよ、£½を ~ゆめç½を 〃矯を ´  ゞ』をめこぉ岳を éÜ粥を 〃桜． :   كفاءه احول

 ½めはを．½を ~ゆ，め~بを 〃桜 よùぎ ，́ぃろ¨ 。くめゐ ゆをめçÜ ¡めぴÜ îを ， ~，ゆむ éぐô ë¢ 。0ぃにくを 祈缶ぺこ｀ ゆぃ＿く:  التيار امردد

ぃ、にこé｀ ´や½を ぃ、ろùô ~ゆをよ玄圏を 。＿âñ め½．｀ ´や½を )  ~めゑ½を しぉぃせ ( よâころ粥を ゆぃ＿こ½を ~めゐ :    القيمه الفعاله للتيار امردد

を ゆぃ＿こ½をب  ぃ、ろùô 。＿àÜり½を ~祈管ù½を ¡顎ほ 。â＿ç½を わùô ぃ、½ 。＿Ü，‶ 。Ü，ぃçÜ 〃桜 むむ祈管粥 

ぃ＿ôぃ＿ぉ ゆ．だ½を íよÄ ëたâ｀ぇよß[ぉ  ~めゐ ， め、鹸圏を íよÄ ▲Ü ë¢ 畦金ひà粥 î缶½ぃここÜ î缶こâß î缶ぉ 。＿çÄを 。ÄぃろÜ    :  فرق الطور

 ゞょよ、£½を ゆぃ＿こ½を 

けをも つは ぃ、½ わヽ½ かÜ，ぃçÜ 〃曲  よ、£½を かßぃだ½を ぃ去技Ä ¡．ひこく，çÄ か゛  : امقاومه الصرفيه   ゆ^をよは かßぃぞ ゜矯〉 か＿『ぃゅぢ ب 

 Ü，めぴÜ。 ب L :  ゞけをや½を 。たは ëÜぃぴÜ îを つ＿は 畦近は 祈缶せ[く 。½ ´や½を éÜ粥をL  。＿Ü，岳を 。こÜ，ぃçÜ ， 祈缶っñRاملف احثي النقي  

XL اممانعه احثيه   :粥を ぃ、½やっ｀ 畦謹½を 。ぴüぃâ粥をÜ 。½顎ほ むむ祈管粥を ゆぃ＿こ½を ゆ，よ粥 é 

  っ｀ 畦謹½を£粥を ぃ0め。½顎ほ むむ祈管粥を ゆぃ＿こ½を ゆ，よ粥 éた (  Xc : 。ぴüぃâ粥を) اممانعه السعويه  

 بぃはおよ『をむ  ゆぃ＿く ~めゐ 祈竿ñを ぃ去技Ä よâ｀ ， ▲£â｀ ぃÜ ëßを ~よ『をめ½を 。Ü，ぃçÜ î．£く ぃÜめàび むむ祈管粥を ゆぃ＿こ½を½。 :  نحاله الرن

 よùぐ½を ▲Ü ぇ祈管çく かÜこñ ぃ、½ ， むを．粥を ぶÜ ëびぃùこく 岳 ， ぃ、½ 。à玄継 岳 きぃâ＿ろと:   النيوترينو

توووو  祈果果果竿こびを ~ゆや果果果Ü½ ても．果果果âô  ë果果果âひ｀ ， よ́果果果ほを ╋をり果果果とを 〃果果果矯を 。â＿果果果ろçく ▲果果果£â｀ 岳 ， ~むぃ果果果粥を ▲果果果Ü ╋り果果果と よぺ果果果ぎを ~ゆや果果果½を îを  :  ذره دال

  ~むぃ粥を がを．ほ 

 ب êこ去久 ´や½を êÜぴ½を ．0かれをゆめぉ  ， ぱぃぴゐ岳を î缶ぉ 。ß顎ぴ½を ~むぃ粥を  امطافيه:علم 

 ｀顎çころÜ めと．｀ îを ▲£â ب ßぃだ½を ▲Ü ゆをめçÜ よぺぎを ．0 ， î缶ぴÜ ぱぃぴゐを。:   الفوتو 

 ù½を 。ßぃぞ î缶ぉ 。っろé½を~むむよく ， î．く． :   ثابت بانك
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îを  ▲£â｀ ゆ をめçÜ よぺぎを 〃曲 ， ずぴっ½を ぃ、とぴゃ ▲び 。ÜぐùàÜ 。ßぃだ½を ▲Ü 。ÜぐこÜ ， 。ぴゃぃここÜ きぃとっô :   الفوتونات 

。ßぃだ½を ▲Ü 顎ぐùàÜ めと．｀  ب 

 ぃâ去戯＿ぉ め、鹸圏を íよÄ î缶こだçô î缶ぉ î，祈管£½を ëçà½ ¡，やっ粥を ëぺゑ½を1 volt :  االكرو  فولت

 ب りÜÄ ▲Ü きぃô，祈管£½岳を すぃぴっôを 。à＿ぴÜ きをかに＿さô えれぃàÜ むむよく 。½ ╋．ざ ぜ．çれ  : يالتأثر الكهروضوئ

 きぃô，祈管£½岳をかたぴっà粥を かに＿さô  ぜ．çれか＿『．と½を  î缶ぴÜ りÜÄ ふだれ 〃脅び  :   االكرونات الضوئيه

りÜù½を ふだれ ▲Ü î，祈管£½岳を よ ب かßぃだÜ½ ゆをめçÜ ëßをかÜら顎½を :   داله الشغل よ^ひこ½ 

 ب ｀〉ぽぃç｀岳を  きぃô，祈管£½岳を ぽぃç｀を 〃矯を ´む  ( :  きぃô，祈管£½岳を ぽぃç｀を 〃矯を ´む〈｀ め、と 祈竿ñを ， جهد القطع ) 

 おゆや½を ゜桜 きぃô，祈管£½岳を むめび ，‶ おゆや½を おを．ô  ب 桜 きぃô．く，祈竿½を むめび゜:   ( Zالعدد الذرى للعنصر )

 おゆや½を おを．ô 〃桜 )きぃô．＿Ü¢．＿à½を( きぃô，よく．＿à½を， きぃô．く，祈竿½を むめび  ب     : (Aالعدد الكتلى للعنصر)

きぃô．｀を ，‶( きをゆも    :)こまÜ， ・ゆや½を むめぴ½を 〃桜 か( ½I so topsぴ½を わùàالنظائر ) ，^ぃろさÜ よぐà〃脅こ£½を むめぴ½を 〃桜 かùÜ ب 

  ぃろけ層層匝   î．ゅよ£½を ~ゆも 。Üこñ ▲Ü卦掃層匝́，         : الذريهوحده الكتل 

 êろ鹸圏を 。Üこ£½ 。【Äぃó粥を 。ßぃだ½を 〃曲  ب:   طاقه  السكو 

نوووووي لوووربو ال قوووه ا ب ‶， 顎果果ぐÄ ぃ果果果去虐ぃô．＿Ü¢．＿ô ë果果ぐÄ， おを．果果果à½を よ果果ろ£½ か果果果Üら顎½を か果果＿Üó½を か果果果ßぃだ½を か果果果ßぃだ½を ゆをめ果果çÜ :  طا 歌ぃ果果果Üぃく  

缶べ きぃô．＿Ü¢．＿ô ぶâにく ▲Ü おゆよ玄県を 祈  ぶÜ かだぉを祈管Üب おを．à½を ▲ ．^£こ½ ずぴっ½を ぃ、とぴゃ 

祈簡ñ‶ ふっぐこ½ およçころÜ 祈缶べ か  : النشاط ااشعاعي ．^ô梶 〃巨ゆぃほ よせ〈Ü ´‶ î，む ▲Ü よâころÜ ゞ』ぃçÜく ¡顎ひâざを か＿Üâび

かÜこ£½を ëçく ， ぃ去虐ぃô．Ü¢．＿ô î缶ぉ ´，．à½を ぢゅよ½を 。ßぃぞ むをむりく つ＿は をゆをよçこれを   

 おを．à½を ゆをよçこれを öめび かに＿さô 〃境＿っぞ بëóゑょ， 〃巨ゆぃほ ëほめく î，む ´，．à½を ¡．ひこ½を す，めは :   ااحال الطبيعي
おめ｀めと よ『ぃどô， よぎぃàび ゜矯を ぃ、½．ひく ゜矯を か:   ااحال  ااصطناعي ，^．ô きぃâ＿ろにぉ よぎぃàび か ．^ô‶ ぽやß かに＿さô ب 

ぃろ¨ ¡顎ひô岳を ëっß おを．àÜ½ ゆ́や½を むめぴ½をゃ かにくぃà½を か́， : العدد الذري بقاء   قانو   ．^ô鰍½ か ゆ^や½を むをめび岳を ぱ．âにÜ¡顎ひô岳を めぴ 

むめぴ½を 〃脅こ£½を  ëっß おを．àÜ½¡顎ひô岳を  むをめび岳を ぱ．âにÜ ，́ぃろ¨。＿Üこ£½を   かにくぃà½を か :  الكتليالعدد  بقاء   قانو   ．^ô鰍½

 めぴゃ¡顎ひô岳を 
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，ù½を かßぃぞ ぱ．âにÜ ，́ぃろけ ¡顎ひô岳を ëっß か＿Üó½を おを．à½を かßぃぞ ．く î   きぃßぃだ½を． :   الكتلة و الطاقة بقاء   قانو  

[ぉ ぃâÜび かにくぃà½を か ．^ô鰍½ か＿Üó½をî   ．£ろ½を かßぃぞ， か＿ñよ玄圏を かßぃだ½を ぱ．âにÜ ，́ぃろけ か＿Üó½を かßぃだ½を î ب 

   Ü をよぐàび ゞだぴ＿½ ぃâ0めはを ëひà｀ 畦謹½を よぎぃàぴ½を 。び．âにÜ よçころÜ よぐàぴゃ 畦試こé｀ 畦謹は よほを ぃぴゑ: ساسل ااحال ااشعاعي

か :    زمن عمر النصف ．^ô‶ éぐô ëひàこ½ öら顎½を ▲Üり½をきをゆも ぴ½をぶゑ粥を よぐà ب 
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   (((   يأتيعلل ما )))     

 عدم وجود حول مثالي  ؟ 
القدره الداخله علي املف اابتدائي ا تساوي القدره  

 علي املف الثانوي ؟
ا مكن أ   ا مكن عمليًا صنع حول مثاى )أى
 (%100تصل كفاءة احول احقيقى إى

-ßぃだ½を ▲Ü ╋りと îをめçÄゐ ゜脅び か＿『ぃゅよ、£½を か ëó
 か＿Ü，梶を かÜ，ぃç粥を えあろゃ î缶ùÜ粥を Ñ顎れ‶ ゜桜 おゆをよは

Ñ顎れ鰍½ 
- ëóゐ ゜脅び か＿『ぃゅよ、£½を かßぃだ½を ▲Ü ╋りと îをめçÄ

 め｀め玄圏を えÜç½を ゜桜 おゆをよは・ب

- ¡顎ほ 渓銀岩ヽぞぃàぺ粥を ¡ぃ鹸県を ぜ．だほ ずぴゃ ぇよろけ
Üぎ， öめび， ╋を．、½をب・．ôぃた½を éÜâÜ½ ぃ、 

نقل القدره من حطات انتاج الطاقه علي شكل يتم
يار مردد و ليس تيار مستمرت

 。ぴÄをめ½を ~．ç½を ぶÄゆ 。＿½ぃび 。『ぃù£ぉ ぃ、Üçô êこ ，^
き岳．玄県を öをめまこれぃぉ ぃ、とùほ ，を 。＿ゅよ、£½を 

 。だれを．ぉ め＿½．こ½を 。だひÜ めàび め、鹸圏を ぶÄよぉ ú½も ，
 ゆぃ＿こ½ぃぉ ëâぴけ 岳 き岳．玄県を ， き岳．玄県をよâころ粥を 

تستخدم حوات رافعة للجهد عند حطات توليد  
طاقة الكهربائية بتيار عاى الطاقة )يفضل نقل ال

 اجهد منخفض الشدة  ؟

 ▲Ü ëÜç｀ をや0 ，かßぃだ½を おむ．çù粥を  Ñ顎れ岳を 〃桜
かÜßぃà½を ~ゆをよは ëóゐ 〃脅び 

 ぃろさく 畦謹は éた£粥を かぴれ 祈缶＿ぺこ½ XL   ぶÜXć，  وجود مكثف فى دائرة الرنن .  

امكثف يسمح مرور التيار امردد خال دائرته , 
 مستمر .ولكن ايسمح مرور التيار ا

 きぃ＿Üâび えßぃぴけ えあろゃ éた£粥ぃぉ よâ｀ むむ祈管粥を ゆぃ＿こ½を
 岳 よâころ粥を ゆぃ＿こ½を，  éた£âÜ½ ぼ‾よùこ½を， ▲玄繋½を  よâ｀

こ½を むむよく， î缶は．Ü½を î缶ぉ か½らぃび おむぃÜ む．と， えあろゃ ゆぃ＿ 
 =よâころ粥を0 か＿『ぃ去丘岳 か ．^ぴろ½を 。ぴüぃâ粥を î．£こÄ 

واممانعة السعوية  L(X(اممانعة احثية للملف النقى 
ا  من امقاومات الصرفة فى عترات c(X(للمكثف 

 دوائر التيار امردد

 ゞけをや½を つ玄圏を ▲び [ゑéく か＿た玄圏を かぴüぃâ粥を î梶
 ， éÜâÜ½ か ．^ぴろ½を  岳 ， éた£粥を かぴれ ▲び  ¡．ひく

½ か＿『ぃゅよ、£½を かßぃだ½を 。ßぃだか ゆ^をよは 
يبدى امكثف الكهربائى مانعة كبرة مرور التيارات 

ろ½を かぴüぃâ粥を î梶＿ろ£び えれぃàさく か الكهربائية منخفضة الردد . ．^ぴむむ祈管½を ぶÜ 歌ぃ 

يستفاد من امكثفات فى فصل التيارات عالية 
التيارات منخفضة الردد فى أجهزة  الرددعن

 ااستقبال ااسلكى  .

 むむ祈管½を ぶÜ 歌ぃ＿ろ£び えれぃàさく か ．^ぴろ½を かぴüぃâ粥を î梶
 かぴüぃâ粥を よぺぐ½ むむ祈管½を か＿½ぃぴ½を きをゆぃ＿こ½を よâこÄ

か ．^ぴろ½を を かとùまà粥を きをゆぃ＿こ½を よâく 岳， 祈竿£½ むむ祈管½
。 ．^ぴろ½を 。ぴüぃâ粥を 
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 يشيع استخدام التيار امردد عن التيار امستمر ؟
 

ぇ．Üだ粥を め、鹸圏を íよÄ 〃脅び ¡．ぐ玄圏を 。½．、れ 
き岳．玄県を öをめまこれぃぉ -       。＿½ぃび ~╋ぃù£ぉ ëçà½を 。½．、れ 

よâころÜ ゆぃ＿く 〃矯を 。Ü ．^ひく 。½．、れ 

مكن استخدام املف احثى كمقاومة متغرة ) 
 تيار امردد .ريوستات( فى دوائر ال

 ゆぃ＿こ½を むむよく ぶÜ ぃ｀むよぞ えれぃàさく 。＿た玄圏を 。ぴüぃâ粥を î岳
 むむよく 祈缶ぺこぉ 。＿た玄圏を 。ぴüぃâ粥を 。â＿ß 祈缶ぺけ ▲£â｀ ú½や½

ゆぃ＿こ½を 

املف احثى النقي ا يستهلك الطاقة الكهربائية 
 على شكل حرارة

 よ、£½を 。ßぃだ½を î岳 〃桜 。＿ゅよ、£½を 。ßぃだ½を î季緩まく 。＿ゅ
ぺÜ 。ßぃぞ ëóゐ 〃脅び 畦銀岩ヽぞぃàぺ粥を ¡ぃ鹸県を 。＿ろヽぞぃà 鍬 噺� 層匝 �靴�掘匝 

تنعدم اممانعة احثية للملف عند توصيله مصدر 
 تيار مستمر ثابت الشدة ) بطارية(

ゆ ぃ＿こ½を むむよく î岳  öめぴàく ú½や½ よùぎ ，́ぃろ¨ よâころ粥を
 éÜâÜ½ 。＿た玄圏を 。ぴüぃâ粥を 

مكن استخدام امكثف كمقاومة متغرة فى  -
 دوائر التيار امردد.

ろ½を 。ぴüぃâ粥を î岳＿ろ£び えれぃàさく 。 ．^ぴ ゆぃ＿こ½を むむよく ぶÜ ぃ
 むむよく 祈缶ぺこぉ  。 ．^ぴろ½を 。ぴüぃâ粥を 。â＿ß 祈缶ぺけ ▲£â｀ ú½や½

ゆぃ＿こ½を 

امكثف ا يستهلك الطاقة الكهربائية على شكل  -
 حرارة .

 لكهربائيةا الدائرة تصبح العالية الرددات عند
 مفتوحة دائرة مردد ومصدر حث ملف من امكونة

 î季管まく 。＿ゅよ、£½を 。ßぃだ½を î岳  ， ▲玄継 ， éた£粥を 〃桜
 ぼ‾よùくéた£粥を 

 〃矯ぃこ½ぃゅ， むむ祈管½を おむぃ り^ぉ むをむりく か＿た玄圏を かぴüぃâ粥を î‶ ぃâぉ
 よâ｀ 顎Ä か＿½ぃぴ½を きをむむ祈管½を か½ぃは 〃桜 をめと お祈缶っñ î．£く

かは．こùÜ およ『をめ½を ふっぐく， ゆぃ＿こ½を  - 

 حث ملف من تتكو  دائرة ي الرنن تردد عند
 ي متفقة امردد التيار شدة تكو  ومكثف ومقاومة

 .امردد اجهد فرق مع  رالطو

 か＿た玄圏を かぴüぃâ粥を ・，ぃろさく î缶ôよ½を むむよく めàび 。ô梶
  か＿Üó½を かÜ，ぃç粥を ，́ぃろけ 〃矯ぃこ½ぃゅ， か ．^ぴろ½を かぴüぃâ粥を，
 ゆ．だ½を 〃桜 ゆぃ＿こ½を， め、鹸圏を Çùこ｀ ú½やゅ， か＿Ü，岳を かÜ，ぃç粥を 

 على حتوي الي الكهربائية الدائرة تكو  عندما
 هافي التيار شدة فا  رنن حالة ي ومكثف ملف

 . مكن ما  أكر تكو 

 = か ．^ぴろ½を かぴüぃâ粥を î．£く î缶ôよ½を か½ぃは 〃桜 。ô梶
  か＿Üó½を かÜ，ぃç粥を î．£く ぃ0めàび， か＿た玄圏を かぴüぃâ粥を

 かÜ，ぃç粥を î‶ 畦金ぴ¨ をや0， か＿Ü，岳を かÜ，ぃçâÜ½ か ，^ぃろÜ
 ぃÜ 祈竿ñ‶ ゆぃ＿こ½を おめゐ î．£く 〃矯ぃこ½ぃゅ， ▲£â｀ ぃÜ よぺぎ‶

▲£â｀   

 امصدر تردد تغر مهما واحدة قيمة ااومية للمقاومة
  قيم ها يكو  السعوية أو احثية اممانعة بينما

 .  امصدر تردد تغر عند متعددة

 ぃâàヽぉ ゆめぐ粥を むむよく ゜脅び めâこぴけ 岳 か＿Ü，岳を かÜ，ぃç粥を î梶
 むむ祈管½を ぶÜ ぃ＿ろ£び えれぃàさく か ．^ぴろ½を かぴüぃâ粥を

。ぴÜ ぃ｀むよぞ えれぃàさく か＿た玄圏を かぴüぃâ粥を， 
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ه فشل النظريه الكاسيكيه ي تفسر انبعاث ااشع
 اماده ؟من

طيف اهيدروجن اثبت فشل النظريه الكاسيكيه ي 
تفسر انبعاث ااشعاع من  اماده  ؟

 ゆめぐ｀ ぱぃぴゐ岳を îを 。＿£＿れ顎£½を 。 よ^どà½を しざ祈管Äを 
きぃà玄繋½を ▲び  ，  ~むぃ粥を ëほをむ ~季管、粥を を  をや0 î．£｀

 ë¢ 〃脅び ．́こひ｀ ´‶ ( ëぐこÜ ëóゑゃ すぃぴっô岳を
粥を öをめまこれぃぉ ▲£½ ， ) 。à£â粥を きをむむ祈管½を î缶っく ぽぃ＿だ

 é＿ぞ ëぉ ëぐこÜ ▲£｀ ê½ î缶と，ゆめ＿、½を らぃべ é＿ぞ îを
ゞだほ 

 استطاع اينشتن تفسر الطيف الغر متصل  ) اخطي  ( ؟
كيف يتكو  الطيف الغر متصل ) اخطي  ( ي الغازات   

 ؟
 

 。ßぃぞ ．́ころÜ ▲Ü î，祈管£½岳を ¡ぃçこôを かに＿さô ねこé｀
 î缶 ．^ころ粥を î缶ぉ íよù½を ， ゞüむを 。ßぃぞ ´．ころÜ 〃矯を 〃脅びを

ȟE っ｀ つぴ むめひÜ むむよく 。½ î．く．Ä ╋．ざ ~ゆ．ぐぉ
: 。ß顎ぴ½ぃぉ ゞだぴ¨ッ櫛�î，祈管£½を 噺 刑�係 噺�刑�卦�疏 噺 櫛 î．く．Ä 

يستطيع الضوء اأزرق اخافت انبعاث االكرونات من 
يستطيع ضوء امر ساطع سطح حساس للضوء بينما ا 

 عمل ذلك ؟

 めâこぴ¨ りÜù½を ふだれ ▲Ü きぃô，祈管£½岳を すぃぴっôを î岳
 ， ぢßぃろ½を ╋．と½を 。ßぃぞ 〃脅び  〃脅び めâこぴ¨ 岳 ， ~むむよく

  むめび ，を 。び．だれ ，を ぢßぃろ½を ╋．と½を ~めゐ
きぃô．く．ù½を  ö 祈竿ñを íらゆ岳を ╋．と½を むむよく îを つ＿は ，

よâは梶を むむよく 

 ا حرر االكرونات من سطح فلز اذا سقو عليه ضوء
 تردده اقل من تردد  ؟

 ▲Ü ëßを î．く．ù½を 。ßぃぞ î．£く 。½ぃ玄圏を ~や0 〃桜 î岳
を 。ßぃぞ î．く 〃矯ぃこ½ぃぉ ， ëぺゑ½を 。½をむ ， 。っ½ぃれ 。ñよ玄圏

 ë＿ひころ¨ をや0 ب

مكن التعبر عن كتله اجسم بكميه الطاقه 
 امكافئه ؟

 きぃ＿Üâぴ½を ▲Ü 祈缶た£½を 〃桜 。で．ùひÜ 祈缶べ 。Üこ£½を î岳
。 ，^．à½を 。ßぃぞ 〃矯を 。Üこ£½を ▲Ü ╋りと ¡．ひこ｀ つ＿は 

عدد النيوترونات اكر من عدد الروتونات ي اانويه 
 الثقليه ؟

 ．́ß め り^く :  。＿Üçた½を 。 ．^ô岳を 〃桜 î缶ぉ よÄぃàこ½を
こひく ú½や½ きぃô．く，祈竿½を 祈竿ñを きぃô，よく．＿ô むめび 〃矯を てぃ

~を．à½を ゆをよçこれを 〃脅び  ばÄぃひこ½ きぃô．く，祈竿½を むめび ▲Ü 
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 اتمن جموع كتل النيوكليونكتلة نواة الذرة أقل 
 امكونة ها وهي منفردة  ؟

 ぃ去虐ぃô．£Ü 。Üこñ ▲び ~を．à½を ëこñ 〃桜 げçà½を î岳
ぶÜ ~を．à½を きぃô．£Ü ぢゅよ½ 。ßぃぞ 〃矯を ¡．ひこ｀  ぃ、とぴゃ

めっ粥 ぃçっぞ ずぴっ½を‶  î缶ぉ 〈Äぃóこ½をかÜこ£½を  ，かßぃだ½を 
   î缶こゑé｀梶櫛 噺 �ッ�型�卦匝 

 سعيًا وراء ااستقرار
ميل انوية العناصر اخفيفة غر امستقر إى ااندماج  

 النووى النووى
 بينما  

ميل انوية العناصر الثقيلة غر امستقرة اى اانشطار 
 النووى

  : かù＿ù諺圏を よぎぃàぴ½をこ£½を ぃ0むめび め り^く óゞ½ むをむ季管Ä 〃脅
 ふっぐこÄ  î．＿Üó＿ô ëó½ ´，．à½を ぢゅよ½を 。ßぃぞ かâ＿ß

をゆをよçこれを 祈簡ñ‶ 
: かÜ＿çた½を よぎぃàぴ½を  〃脅こ£½を ぃ0むめび ▲Ü ëÜçく óゞ½

  î．＿Üó＿ô ëó½ ´，．à½を ぢゅよ½を 。ßぃぞ かâ＿ß むをむ季管Ä
をゆをよçこれを 祈簡ñ‶ ふっぐこÄ 

ي  C滞怠態الي نسبه الكربو   C滞怠替نسبه الكربو  
 يه  نسبه ثابته  ؟امخلوقات اح

 ぶÜ î．ゅよ£½を め＿ろñ‶ ゞüぃた½ よâころ粥を ¡むぃっこ½を えあろゃ
ぢ＿玄県を ぢれ．½を 
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 ماذا حدث

 
 إضاءة مصباح موضوع ي دائرة تيار مردد حتوي على ملف عند زيادة الردد ؟ -1

 お╋ぃざ潟を ëçく  ب  : * احدث
Ü½ か＿た玄圏を かぴüぃâ粥を おむぃ  * التفسر: ら^ ゜矯〉 ´む〈く むむ祈管½を おむぃ ら^お╋ぃざ潟を ëçこÄ ゆぃ＿こ½を ëç＿Ä éÜâ . 

 
 الردد ( ؟ -معامل احث الذاتي  -لشدة التيار امردد ي حالة الرنن عند تغر )  سعة امكثف  -

 .  ゆぃ＿こ½を おめゐ ëçく:  * احدث
こ½を おめゐ ëçこÄ î缶ôよ½を か½ぃは 〃桜 およ『をめ½を ふっぐく 岳 ， か＿Üó½を かÜ，ぃç粥を おむぃ  * التفسر: ら^ ゜矯〉 ´む〈｀ すめひ｀ 祈缶ぺけ ´‶ゆぃ＿ . 

 
 ي الشكل امقابل إذا كا  امصدر عالي الردد ؟ -

 .  ( のぃっぐ粥をb  ( のぃっぐ粥を ， 桂銀棄｀ )a 桂銀棄｀岳 )  : * احدث
 éた£粥を か½ぃは 〃桜 î梶               ゞùÄ  か½ぃは むむ祈管½を  ぶùくよ粥を -1  * التفسر:

   î．£く cX お祈缶ぺぎ ふâろけ  ゆぃ＿こ½を ゆ，よâぉおよ『をめ½ぃぉ  
 

≪-   〃桜  か½ぃは  éÜ粥を  نダ f   X L ぶùくよ粥を むむ祈管½を か½ぃは ゞùÄ   
 î．£くXL   お祈缶っñ  í．ぴけ  ゆ，よÜ ゆぃ＿こ½を 

 
 
 

 ؟ الفلز سطح  الساقو الضوء تردد تغر عند االكرو  حركة وطاقة لتحررماذا حدث  -
 

 かっこぴ½を むむよく ▲Ü 祈竿ñ‶ むむ祈管½を  وجه المقارنة
f     f0 

 かっこぴ½を むむよく ，́ぃろ¨ むむ祈管½を 
f  =   f0 

 祈管½を‶ むむ かっこぴ½を むむよく ▲Ü よぺぎ 
f  <   f0 

 ゆよひこく î，祈管£½を  Ñよひこく，  ゆよひこく î，祈管£½を ， 岳  Ñよひこく 岳  ゆよひこく  î，祈管£½岳を  تحرر اإلكترونات
î岳 かßぃぞ  î．く．ù½を 祈竿ñを ▲Ü  か½をむ   ëぺゑ½を السبب

E     

î岳 かßぃぞ  î．く．ù½を = か½をむ  ëぺゑ½を 
E  =    

î岳 かßぃぞ  î．く．ù½を ëßを ▲Ü か½をむ 

  ëぺゑ½をE <   

 
 ة الضوء الساقو على سطح الفلز  حيث كا  تردد الضوء الساقو أكر من تردد العتبة؟ادة شد -

 ｀ぃâàヽぉ ゞ』．ざ，よ、£½を ゆぃ＿こ½を おめゐ むをむ季管Ä おゆよ玄県を きぃô，祈管£½潟を むめび むをむ季缶Ä かだßぃろ½を きぃô．く．ù½を むめび むをむり : * احدث  
 î．く．ù½を むむよく (-  か＿ñよ玄圏を 。こßぃぞ–  きぃô，祈管£½潟を かびよれ–   ) î．く．ù½を かßぃぞ  ب 祈缶ぺこく 岳 

 ぢßぃろ½を ╋．と½を おめゐ ゜脅び éß．こく 岳 î．く．ù½を かßぃぞ  * التفسر:

f
Xc

1
 

  

むむ祈管½を 〃矯ぃび ゆめぐÜ 

C 

L 
a 

b 
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   العوامل الي يتوقف عليه كل من

 امقاومه الصرفه
درجه  –نوع الماده  -الطول   –مساحه المقطع 

 الحراره
 معامل الحث الذاT –الBدد   اممانعه احثيه

 سعه المكثف –الBدد  اممانعه السعويه
 معامل الحث الذاT –الشده الفعاله للتيار  عناطيسيه امختزنه ي املف احث النقيه امالطاق

 سعه المكثف – لفرق الجهدالشده الفعاله  الطاقه الكهربيه امختزنه ي امكثف 
 معامل الحث الذاT –سعه المكثف  الردد الرنيي
 الطول الموجي -الBدد   طاقه الفوتو 

 ) حرر االكرو  من الفلز ( رونات انبعاث االك •
 الطاقه احركيه لالكرونات امنبعثه •

  تردد الضوء الساقط –طاقه الضوء الساقط 
     الطول الموجي للضوء الساقط – 

 تردد العتبه  (  -) داله الشغل    نوع الفلز    
 فقط نوع الفلز تردد العتبه -داله الشغل 

 رتبه المدار كروناتانصاف اقطار امدارات لال
 لمشعانوع العنu  زمن عمر النصف

 القوه النوويه -طاقه الربط النوويه لكل نيوكليون  :  استقرار اانويه ي الطبيعه

 سرعة اإلكرونات-الطاقة احركية  -القطع  جهد
 طاقة الفوتون الساقط   - الفلز  مادة نوع

 ) تردده (
 

 ((( كل  من  هما وظيف)))   

يستخدم 9 نقل الطاقة  -جهاز يعمل ع> رفع او خفض القوه الدافعة الكهربية المBددة  : احول الكهربي  
 الكهربية من محطات التوليد ا; اماكن ااستهاك 

 الBدد عن تلك المرتفعة  هفصل التيارات منخفض :  ي دوائر التيار امردد املف احثي
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 :  مهامنحنيات البيانيه  اها
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 :احول 

 احد تطبيقات احث امتبادل •

 ي احول امثالي القدره علي املف اابتدائي = القدره علي املف الثانوي  •

 احول ا يغر من تردد التيار  و ا يعمل علي التيار امستمر  •

          �������V 噺 I�R      الكهربيه القدره                                              -اجهد الكهربيP 噺 I�態R 

2:        مثالياذا كا  احول 

1

1

2

1

2

I
I

N
N

V
V

==
 بفرض عدم فقد طاقة 

Ʉ:       مثالي  غراذا كا  احول   噺� 沢鉄沢迭 噺 諾鉄諾迭 �抜 � 瀧鉄瀧迭 噺�択鉄択迭 �抜 � 瀧鉄瀧迭� 

 يار امستمر: و احول ا يعمل علي الت مه بطاريه تعي تيار مستمر
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن

التيار امردد:

(     CX -LX –Rمها كا  نوعها )    الكهربية امقاومةللتيار و تعتمد علي  الفعالةتعي الشده :    قراءه اامير
 عكسيه عند ثبوت فرق اجهد

 تيار مردد مر ي ملف حث نقي ؟ دائرةيتقدم فرق اجهد علي شده التيار ي   علل :

く えあろゃ ~．ß め＿½．かñよ玄県を か 祈`缶せ[こ½を ゆぃ＿こ½を ゆ，よÜ Ç＿ぴこÄ ゆぃ＿こ½を ~めゐ 〃桜 祈缶ぺこ½を わñぃぴけ 

ß め＿½．くかñよ玄県を か．~ :   منشئ اممانعة احثية 祈`缶せ[こ½を ゆぃ＿こ½を ゆ，よÜ Ç＿ぴこÄ ゆぃ＿こ½を ~めゐ 〃桜 祈缶ぺこ½を わñぃぴけ 

 يتقدم شده التيار علي فرق اجهد ي دائرة تيار مردد مر ي مكثف ؟

〃挙だれ 〃脅び きぃà玄繋½を êñをよく ▲玄繋½を ゆぃ＿く ゆ，よÜ ö，ぃç｀ 畦銀岩£び め、と íよÄ すめは， éた£粥を 

 玄繋½を ゆぃ＿く ゆ，よÜ ö，ぃç｀ 畦銀岩£び め、と íよÄ すめは， éた£粥を 〃挙だれ 〃脅び きぃà玄繋½を êñをよく▲ :   منشئ اممانعة السعويه

戟喋 噺 �なに �詣�荊追陳鎚態
 

معامل  –للتيار  الفعالةالشده 
戟帳 ث الذاTالح 噺 �なに �系�撃追陳鎚態

 
  –لفرق الجهد الفعالةالشده 

 سعه المكثف

   :ني حاله الرن

- ( か ．^ぴろ½を かぴüぃâ粥を = か＿た玄圏を かぴüぃâ粥をC=  X  LX ب ) 

介-( ぢçÄ か＿Ü，梶を かÜ，ぃç粥を ・，ぃろけ， ▲£â｀ ぃÜ ëß‶ か＿Üó½を かÜ，ぃç粥をZ = R  ) ب 

会-( ▲£â｀ ぃÜ 祈竿ñを ゆぃ＿こ½を おめゐ
R

Vt I =ب ) 

解- ( ▲£â｀ ぃÜ 祈竿ñを おゆをよは ëóゐ ゜脅び かÄ，よぐ粥を おゆめç½をR rms
2P = I) 

回- ( ゆ．だ½を ゜桜 îぃçùこÜ ゆぃ＿こ½を おめゐ， ゜脅£½を， め、鹸圏をɎ = 0 ب ) 

壊- ぃ去久やぺ¨ ・や½を ゆぃ＿こ½を むむよく = およ『をめÜ½ ゜境＿っだ½を むむ祈管½を      血 噺 � 怠態訂ヂ挑�寵
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن

 

 

عند تردد اكر من تردد الرنن 

:60hz 

عند تردد يساوي تردد الرنن 

:40hz 

عند تردد اقل من تردد الرنن 

20hz : 

 ゆぃ＿こ½を  ▲び よほ[こ｀ め、鹸圏を íよÄب ゆぃ＿こ½を  Çùこ｀ め、鹸圏を íよÄب ゆぃ＿こ½を  öめçこ｀ め、鹸圏を íよÄب

。っと．Ü ゆ．だ½を íよÄ 。 ，^をら よùぎ ゆ．だ½を íよÄ 。 ，^をら 。っ½ぃれ ゆ．だ½を íよÄ 。 ，^をら 

CX  伴  LX C=  X  LX CX  隼  LX 

 

 اذا كانت الدائره ي حاله رنن وتغر اي شئ ي امكثف او املف فا  : •

を î缶ôよ½を 。½ぃは 祈缶ぺこく ， )  ëçく (  祈管＿Ü岳を ~╋をよß ， )  むをむりく ( ~よ『をめÜ½ 。＿Üó½を 。Ü，ぃç粥 

 

 اذا كانت الدائره ي حاله رنن وتغر اي شئ ي امقاومة فا  : •

~よ『をめÜ½ 。＿Üó½を 。Ü，ぃç粥を こく (î缶ôゆ 。½ぃは 〃桜 ~よ『をめ½を ゞçっく ， )  ))。＿ろ£び (( 祈缶ぺこく (  祈管＿Ü岳を ~╋をよß ， )   祈缶ぺ 

 

掘慶型慧 ي حاله الرنن حساب شده التيار  • 噺�勲慶型慧栗  

 

 

 

 

 

 

 

20    40   60 

CX - LX 

f ( Hz ) 
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن

 : سؤال امتحانات

•   Tه الذاEدد تحوي ملف معامل تأثBدائرة تيار م

هDي و مكثف سعته   4


ميكر وفاراد فإذا كانت  شدة التيار المار      1

 9 الدائرة  أكA ما يمكن فان تردد التيار  بوحدة الهرتز يساوي : 

  100                    200              250                       500    

دائرة تيار مBدد تتكون من ملف معامل الحث الذاT له )   •
1

( هDي و مكثف سعته  )   
1

(   R( ميكرو فاراد و مقاومة )   

ا; مع مصدر تيار مBدد فإذا كانت شدة التيار المار 9 الدائرة قيمة عظمى فإن تردد التيار يكون   تتصل جميعها ع< التو

  
ً
 بوحدة الهرتز مساويا

   ┙┿┦    100     200         500 

  مث> ( فإذا استبدل الملف بآخر معامل حثه الذاT يساوي   ة رنQ تتكون من ملف تأثEي ومكثف وترددها ) دائر •

 قيمته لأول كما استبدل المكثف بآخر سعته مث> سعة اأول فإن تردد الدائرة يصبح : 

   0.75                 2               0.5                  4      
ما كان عليه    فإذا أردنا أن نضاعف ترددها بحيث يصبح مث>  (  F  .  16كهربائية مهHة تحتوي ع< مكثف سعته )دائرة  •

 فيجب استبدال المكثف الموجود بآخر سعته : 

     F  .  4                  F  .  32             F   . 64             F .  8 
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الذرية الفيزياء 
 د تيار كهربي عند سقوط ضوء فوق بنفسجي علي لوح معدني حساس للضوء  ؟علل يتول •

 ▲Ü 。＿Äぃ¢ 。＿âñ ゞだぴ¨ ╋．と½をかßぃだ½を  きぃô，祈管£½割½  りÜù½を ▲Ü ゆよひこ½ぃぉ ぃ、½ しひâれ 
 العوامل الي يتوقف عليها انبعاث االكرونات  : •

  ぢßぃろ½を ╋．と½を 。ßぃぞ–  ぢßぃろ½を ╋．と½を むむよく–りÜù½を ぱ．ô 
 ا الطاقه احركيه لالكرونات امنبعثه :العوامل الي يتوقف عليه •

 ╋．と½を 。ßぃぞを  ぢßぃろ½–   ぢßぃろ½を ╋．と½を むむよく-  ëぺゑ½を 。½をむ 
 علي ا  يبعث عدد من االكرونات اكر من ضوء خافت له نفس الردد ؟ علل :الضوء الساطع له القدره •

粥を きぃô，祈管£½岳を むめび î．£｀ ú½や½ きぃô．く．ù½を ▲Ü 祈竿ñを むめび úÜâ｀ ぶぞぃろ½を ╋．と½を î岳祈簡ñを 。たぴっà 
 االكرو  متص الفوتو  كاما او ا متص نهائيا  ؟   •

╋をりにこく 岳 î．く．ù½を 。ßぃぞ î岳 
 احركيه العظمي لالكرونات الضوئيه بزياده تردد الضوء الساقو ؟علل : تزداد الطاقه   •

 。ßぃぞ ~むぃ ら^ 〃矯を ´む〈く むむ祈管½を ~むぃ ら^ î岳 î．く．ù½を ぃこ½ぃゅ， î．く．Ä げこâ｀ î，祈管£½を ë¢ 〃矯ぃこ½ぃぉ ，むをむりく 〃矯 
かßぃだ½を  。＿ñよ玄圏を 

 الي جب تزويدها بها ليتحرر الطاقةحدد كميه  بالذرةارتباط االكرونات علل : •

 ぜぃっくゆ岳を ~め｀めゐ きぃô，祈管£½岳をおゆや½ぃぉ  。ßぃぞ 〃矯を てぃこひく ▲Ü 祈竿ñをかßぃだ½を  。ôゆぃçÜきぃô，祈管£½潟ぃぉ 。Ü＿Üß 
ぜぃっくゆ岳を 

ぃ粥を ぱ．ô 〃脅び きぃô，祈管£½岳を すぃぴっô岳 。Üら顎½を 。ßぃだ½を めâこぴけ ´‶~むب 

 اكثر من ضوء خافت له نفس الردد  ؟فسر : يبعث الضوء الساطع الكرونات  •

ë¢ î岳 祈竿ñを ~ゆよ玄県を きぃô，祈管£½岳を むめび î．£｀ Ñや½ )  祈竿ñを 。くめゐ ( 祈竿ñを きぃô．く．Ä úÜâ｀ ぶぞぃろ½を ╋．と½を 
めはを， î，祈管£½を ゆよひ｀ î．く．Ä 

靴كميه احركه الزاويه 噺 仔�酸�匝慈
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النووية  ي

 الكتله و  الطاقهمن التفاعل النووي نستخدم قانو  بقاء   احررةطاقة حسا ب ال •
  الي نظرا عند انطاق جسيم الفا ثم جسمن بيتا السالبه تتحول النواه •
 النقص ي كتله النواه عن كتله مكوناتها()  تتناسب طاقه الربو النووي طرديا مع •

 

 畦健怠戴態胎茎結態替ماذا حدث •

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

 حساب اكثر العناصر استقرار  : 

 و ااكر تكون اكثر استقرار     -لكل نيوكليون   النوويةحسب طاقه الربط  •

 لي النفاذ :القدره ع
 
 
 
 

 ماذا حدث ي كل من احاات التاليه مع ذكر السبب  : •

 تعرض  مسار اشعاعات جاما  جال مغناطيسي  : •
 ا يتغر مسار اشعه جاما: احدث   •
 امغناطيسي  باجال تتأثرانها غر مشحونه فا  : السبب   •

 لكتله و شحنه نواه مشعه انبعث منها جسيم الفا : •

 عل كتلتها اصغر و يقلل من شحنتها اموجبه : جاحدث  •

 : النواه خسر اثنن من بروتوناتها و اثنن من نيوتروناتها السبب  •
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景鯖 عاقة تستخدم حساب الردد الطبيعى للدائرة الرنن ثم اذكر العوامل التى يتوقف عليها : استنتج  • 噺�散察�                        創鯖 噺� 層磁�算�                        ��創匝 噺� 層鯖�算�                     創 噺� 層ヂ鯖�算�   匝粗讃 噺 � 層ヂ鯖�算 

讃宋 噺� 層匝粗ヂ鯖�算 

 
 حساب نصف قطر مدار االكرو  حول نواه ذره اهيدروجن بداله رتبه امدار ؟ •

r

mv

r

Ke 2

2

2

=
قوه الجذب الكهربيه = قوه الجاذبه المركزيه     

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 اﾜ≠ﾟ～ار 

2
0

4
529.0

kme

h
A


=  ］≦ｺرو～≦ギﾟا ケر‖ﾟ ولドار ا～≠ﾟا ｜（ﾛ ぃ÷カ えوｯ±》 و ／ｱｯｷ را～ﾜヱ (1r  ) 
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 للجهد خافضة حوات حوات للجهد رافعه حوات امقارنة وجه

 والثانوي اابتدائي املف لفات عدد
1N  2N  1< N2 N 

 جهدي املفن 
1V  2V  1< V2 V 

 تياري املفن
1< I2 I 1I 2 I 

 

 نظريه اينشتنفروض  نظريه بانكفروض 
 。＿びぃぴゐ岳を かßぃだ½を   ë＿れ 。【＿0 〃脅び げこâく 岳 ， つぴっéく 岳

  畦潅ろけ かßぃだ½を ▲Ü きぃとっô 。【＿0 〃脅び ëぉ ëぐこÜ ， よâころÜ
  êñ ，‶ î．く．Ä 

 。【＿0 〃脅び ぃ0ゆむぃぐÜ ▲Ü つぴっéく か＿『．と½を かßぃだ½を
 きぃô．く．Ä 

 
 ~むむよく ぶÜ ぃ｀むよぞ えれぃàさく î．く．ù½を 。ßぃぞ  ~むむよく ぶÜ ぃ｀むよぞ えれぃàさく î．く．ù½を 。ßぃぞ 

 

 ɀاشعاعات جاما  Ⱦت بيتا اشعاعا Ƚاشعاعات الفا 
  。っと．Ü きぃâ＿ろと

  ▲Ü î．£こく かà玄繋½を
  ， î缶ô，よく．＿ô ， î缶ô．く，よぉ

  ~を．ô ëせぃâく 〃曲
  ö．＿Ü＿、½を屈祁匝想 

 îぃび．ô 〃曲，   ぃ去丘を ´‶ 祈缶っñ むむよく ぃ、½ 。ßぃぞ 〃曲
  りùß ▲Ü ねàさく 。à玄継 わヽ½ きぃô．く．Ä
  ．́ころÜ ▲Ü ~を．à½を 〃桜 きぃô．＿Ü¢．＿à½を
  ， íを 。ßぃぞ ．́ころÜ 〃矯を î缶ぴÜ 。ßぃぞ

  ▲Ü ╋りと 〃曲½を  é＿だ
  畦銀岩ヽぞぃàぺÜ，よ、£½を 

  。っ½ぃれ きぃô，祈管£½を
  かà玄繋½を祁貸層宋 

  ¡顎ひâざを ▲Ü ねこéく，
  か＿ぴ＿っだ½を 。 ．^ô岳を 

  。っと．Ü きぃô，祈管£½を
  かà玄繋½を祁層宋 

  ¡顎ひâざを ▲Ü ねこéく，
 か＿びぃàだぎ岳を 。 ．^ô岳を 

 

 ااصطناعيالتحول  التحول الطبيعي 

 التعريف
  〃巨ゆぃほ ëほめく î，む ´，．à½を ¡．ひこ½を す，めは

＿さô 〃境＿っぞ ëóゑょ， おを．à½を ゆをよçこれを öめび かに ب 

  ゜矯を か ，^．ô きぃâ＿ろにぉ よぎぃàび か ．^ô‶ ぽやß かに＿さô

 おめ｀めと よ『ぃどô， よぎぃàび ゜矯を ぃ、½．ひく ب

 مثال

  めぴゃ ö． ゆ^．せ 〃矯を かぴゑ粥を ö．＿ôをゆ．＿½を ~を．ô ¡．ひく

 ぃù½を ê＿ろと  つぴっéく îを ب 

ù½を きぃâ＿ろにぉ î缶と，祈管＿à½を 。 ．^ôを むゆ．Äゆもゆ ぽやß  ぃ

  ， î缶鹸経ñを î．£こ＿½ 。ぴゑÜ ~むぃÜ ▲Ü 。たぴっàÜ

î缶と，ゆめ＿0 殺蚕�匝想  ب  �髪 錆�挿層想 蝦�鮫�掻層挿 �髪 �殺層層 �髪 撮   

 اهدف منه
。 ゆをよçこれを 祈簡ñを  ب   ．^ô 〃脅び ¡．ぐ玄圏を    〃桜 ~よÄ．こÜ 祈缶べ よ『ぃどô，を よぎぃàび 〃脅び ¡．ぐ玄圏を

 ぴ＿っだ½を。 ب 
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 اوميتن مقاومتا  وجه امقارنة
 صرفيتن

 ومقاومة نقي حث ملف
 اومية

 اومية ومقاومة مكثف

 〞╂う┶   ┕【ﾄプ   ┘ベぇ┃╊ベポ بربع التيار يسبق اجهد الطور ي متفقان 
 دورة

 التيار عن يتأخر اجهد
 دورة بربع

 ぅ】プ┚ 〞     ┘‒┯╊プ ╀┙┾ صفر 
 叶 噺 髪�講に 叶 噺 伐�講に 

  『╊└ベ┷‶ 】 ┕【ﾄプ 『╊└ベ┷‶
 ┘ベぇ┃╊プ 

荊 噺 � 荊陳� s�n岫降建�岻 
 惨三 噺�惨仕 史餐仔岫磁�嗣岻 

荊 噺 � 荊陳� s�n岫降建�岻 
 惨残 噺 惨仕 史餐仔 岾磁�嗣髪 慈匝峇 

荊 噺 � 荊陳� s�n岫降建�岻 
 惨察 噺 撃陳 史餐仔 岾磁�嗣伐 慈匝峇 

 〞‶】ベ╃ﾇプ ]‒〉ベ╂ 三 噺 �惨餐薩餐 噺�惨司仕史薩司仕史 噺�惨仕珊姉薩仕珊姉  

 

�挑 噺 降�詣� 噺 に講�血�詣 

 
薫察 噺 層察�磁 噺 � 層匝慈讃�察� 

 

 ┙┷│ 〞‶】ベ╃ﾇプ  ┽ぅ 
 حول الي امقاومة
 الكهربية الطاقة

 الي طاقه حرايه بأكمله
 وليس ها حث ذاتي

 يبديها الي اممانعة
 امردد التيار مرور املف

 خاله

 يبديها الي اممانعة
 التيار مرور امكثف

 خاله امردد
 ┘ベぇ│  
 └└┙┃‶ 

 └└┙┃╊プ ‾ベ┶ مر ا مر الدائرة مفتوحة مر 

 ┿┓《‶ └└┙┃╊プ ┩ ا مر الدائرة مفتوحه مر مر 

 ┙[┃┟ﾇプ ┘ベぇ┃╊プ ا مر مر مر 
  └└┙│ ｴ┻┃ポ 〞‶】ベ╃ﾇプ ｴ┻│

 ┘ベぇ┃╊プ 
 مقاومه متغره مقاومه متغره مقاومه ثابته

 〞┾】┙┧ﾇプ 〞╂ベ┯╊プ  تصرف الطاقة الكهربية
 علي شكل حراره

ا تصرف الطاقة بل 
 ختزن ي املف

ا تصرف الطاقة بل 
 امكثفختزن ي 

 
 『ぇポ┙【╇╊プ 》┙ピプ┕╊プ 

 
 

   

 
  】 ┕【ﾄプ ╀┙┾ ─ベぇ《┏《‶

 ┘ベぇ┃╊プ 》┕┢ 
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن

 التحويات  
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欠兼憲� 掴�苔戴怠┻泰乢孺孺孺孱 警結懸 

掴�怠┻滞�掴�怠待貼迭典乢孺孺孺孺孺孺孺孱 蛍 閥�怠┻滞�掴�怠待貼迭典屏孺孺孺孺孺孺孺孺屶 

閥�苔戴怠┻泰屏孺孺孺屶 
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن

 التيار امردد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التياراذا اعطاك معادله الجهد او  

 

 

 

 

 

 

撃 噺 �撃陳��� s�n岫���降����建 髪 �砿岻 
撃追陳鎚� 噺� 撃陳ヂに 

隙鎮 噺 �降�健 隙頂 噺� な降�潔 
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن

 :الكهروضوئي  التأثر

 

 

 : النووي لكل نيوكليون للنيوكلونات و طاقه الربططاقه الربط النووي 

 

 

  

 

 

 

 من التفاعل  النووي : احررةطاقه 

  =من التفاعل النووي   الطاقه الناتجه

 。 ．^ô岳を 。Üこñ  (。にくぃà½を  -  。 ．^ô岳を 。Üこñ。Üびぃùこ粥を)               ��算匝    ×
操惣層┻捜算匝 ��捌蚕士 。ñよ玄圏を 。ßぃぞ+ 。ù｀やçÜ½        

                                                       

 

継 

月�血 

計帳  砿 

月�潔膏  

なに �兼�懸態 結�撃頂 月�血待 

噺 髪 

و طاقه  الفوتون الساقط ا

 طاقه الضوء 
 داله الشغل طاقه الحركه لالكBونات

隙跳凋  

軽津 噺 畦 伐 傑 

軽牒 噺 傑 

兼掴 噺  مطلوب او معطي 

継長 噺 兼�潔態 

継長 噺 岷岫�軽�兼券 髪 権�兼鶏��岻 伐�兼捲峅�潔態 �抜 �ひぬな┻の潔態 ��警結懸 

継長ｄ 噺 継長畦  

継 噺 兼�潔態 髪�計帳  
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن
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مثال 
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 اهم امسائل الي وردت ي ااختبارات  السابقه
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن
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 ثانويه حمد عبد اه امهيي بنن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr . Wael  _fardy 
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