
 :اآلتية  العبارات  أكمل (1)

..............   الكهربية الدوائر في وتوصيله................ جهازب التيار شدة تقاس (1)
  .............   قياسه ووحدة  ،.............. ...........  ورمزه

  عبر کولوم ١٠٠ مقدارها الكهربية من كمية مرور عن الناتج  الكهربي التيار شدة) ٢(
  ......................................  ثوان 4 قدره زمن في موصل من  مقطع

  و ...............................................  الكهربي التيار مصادر  من)  3(

  .................  الجهد إلى ...................... الجهد  من  الكهربية الشحنات تنتقل)  4( 

  

  يأتي مما لكل واحدا استخداما  اذكر) ب(

 الفولتميتر ) 1( 

    الكهربی المحول )٢(

 المنقطعة  غير  الكهربية التغذية جهاز)  3(

   النووی  الترابط قوى (4)

  

    التاليتين  الدائرتين  في) ج(

 يتر في كل دائرة   األم قراءة احسب) 1(

 البطارية في  بينما......................   علی) ١( الدائرة في معا   األعمدة تتصل )  ب( 
 ) علي ...................٢(

 التعليل؟  مع أكبر الفولتميتر قراءة تكون الدائرتين أي في) ج(

    أوم؟ قانون لتحقيق األولى للدائرة إضافته تقترح ماذا) د(

  

  

  



  :    يأتي مما لكل العلمي المصطلح اذكر) 1(

  موصل  مقطع  عبر کولوم ١ قدرها الكهربية من  كمية مرور عن الناتج التيار شدة) 1(
  . واحدة  ثانية قدره زمن في

  وصل إذا إليه أو  منه الكهربية انتقال  اتجاه تبين  التي الكهربية الموصل حالة)  ٢(
  .آخر بموصل

ول  للوص الطبيعة في الموجودة المشعة العناصر بعض  ألنوية  تلقائي تحول  عملية (3)
   استقرارا أكثر ترکيبالي 

  .  بواسطة جسم االنسان   الممتص اإلشعاع  قياس وحدة)  4(

  

  ؟ ... أن معنى ما) ب(

  . أمبير ٢  هی ثوان  10  في كهربية  دائرة في ما موصل عبر المار التيار شدة (1)

  

  .فولت ١٢ سيارة لبطارية الكهربية الدافعة القوة )٢(

  

   *متصلة كهربية أعمدة  لثالثة الكهربية الدافعة القوة احسب) ج( 

  تو  تم واذا. فولت ۵١ منها  لكل الكهربية الدافعة  القوة أن علمت  إذا

  . الحالة هذه في الكهربية   الدافعة القوة فاحسب التوازی

  

  

  

  

  



  مع الخطا العبارة أمام)     (  وعالمة  الصحيحة العبارة أمام)   (  عالمة ضع) ١( ٣ 
  - التصحيح :

  بين الجهد وفرق أمبير  1 شدته كهربی   تيار  به يمر موصل  هومقاومة األوم ) ١(
   .فولت 1  طرفيه

  الكهربية  الدافعة القوة بطارية على  تحصل التوالي على أعمدة عدة توصيل عند)٢ (

  يمكن  ما أكبر لها

  . . الذرة في للطاقة مخزنا النواة تعتبر)  3( 

  .العظام نخاع الجسم خاليا  جميع إلى األكسجين  حمل  عن المسئول) 4( 

  بين قارن) ب( 

  .والمستمر المتردد التيار) ١( 

  

  

  

  . اإلشعاعی  للتلوث والخلوية والوراثية  البدنية التأثيرات )٢(

  

  

  

  اإلشعاعي؟  النشاط ظاهرة  مكتشف من)  ج( 

  

  

  

  

  



  الكلمات   باقي   بين يربط  ما اذكر ثم  المناسبة، غير الكلمة  استخرج) ١( 

  .التيار شدة/   الكهربية المقاومة/  الجهد فرق/  الضغط (1)

  األعمدة /مستمرا تيارا تنتج/   مترددا تيارا تنتج/  لكهربية الكيميائية الطاقة تحول)  ٢( 
  الكهربية 

  . الزركونيوم/  الصوديوم/  اليورانيوم/  الراديوم) 3( 

  /البترول عن  التنقيب/  اآلفات على القضاء/  األمراض بعض  وتشخيص عالج)  4( 
    الهولوجرامی التصوير

  يأتي  لما علل) ب(

  . الكهربية الدوائر في متغيرة  مقاومة  تستخدم)  1(

  

  

  . الكهربية الدائرة في التوالي  على  الكهربية األجهزة بعض توصل)  ٢(

  

  

  اإلشعاعی  التلوث مصادر من  النووية التجارب ر) تعتب 3(

  

  

  .  نووی انفجار بها يحدث  لم مناطق في إشعاعي تلوث يحدث   قد )4(

  

  

  

  عاعي ؟ اإلش التلوث من  الوقاية طرق  هي ما) د

  



  الثاني  االختبار

  الصحيحة   اإلجابة تخير) ١(و

    جهدا..............  الموصل إلى جهدا..........   الموصل من  الكهرباء تنتقل )١(

  )  األعلى األعلى،     - األقل األقل،    - األن األعلى،     - األعلى  ،  األقل(          

  يمكن ما أكبر........................ للشكل الكهربية الدافعة القوة تكون)  ٢(

  

 

  

  

  

  .العالم في الفيزياء علماء أعظم بأنه....................  العالم أينشتين العالم وصف)  3(

 ) بيکوريل هنری -مندل - أوم - مشرفة  مصطفى على                                          (

 

   ؟ ...عند يحدث ماذا) ب( 

  كهربي  ال التيار لشدة بالنسبة  كهربية دائرة في المدمج الريوستات سلك طول زيادة) ١(

  او 

  أطول بآخر  کهربی مصباح بها مغلقة كهربية بدائرة  موصل النحاس من سلك استبدال( 
 ). منه 

  

 

  .التوالي على بطاريات  عدة توصيل)  ٢( 

  



 التيار شدة بين  العالقة الستنتاج  المستخدمة الكهربية الدائرة بالرسم وضح)  ج( 
  على البيانات كتابة  مع طرفيها  بين الجهد وفرق ما موصل مقاومة في المار الكهربى 

  الرسم 

 

 

 

 

  

  التالية  العبارات   في خط تحته  ما صوب (1)

  ثوان ١٠ في أمبير ٢ به المار التيار  شدة كانت اذا سلك في المارة الكهرباء کمية (1)
  كولوم ١٠ هی

  .به التيارالمار شدة زادت موصل في الكهرباء كمية مرور  زمن زاد كلما)  ٢( 

    مترددا) االعمدة الكهربية تنتج تيارا 3(

 ووالدة  الكروموسومات تركيب  في التغير اإلشعاعي للنشاط الخلوية التأثيرات من)  4( 
  هين . مشو  أطفال

    ؟...  من بكل المقصود ما) ب(

  الفولت ) ١(

  

  

  التوالي على التوصيل) ٢( 

  

 

  المشعة  العناصر (3)



  

  يأتي  لما علل) ١( 

  التجارية والمحالت  المنازل بعض في المنقطعة غير الكهربية التغذية جهاز  يستخدم (1)
 . والشركات

 

 .المتردد بالتيار المنازل إنارة في المستخدم التيار يعرف)  ٢(

 

 

 .مستقرة المشعة النفايات لحفظ المختارة المنطقة تكون  أن يجب)  3( 

 

 

  

 .  وراثية  تأثيرات لإلشعاع (4)

 

  :يأتي مما  كل  بين قارن) ب(

 .)» الدينامو « الكهربية والمولدات  الكهربية األعمدة( الكهروكيميائية الخاليا (1)

  

 .  والصناعية  الطبيعية اإلشعاع مصادر )٢(



  طرفي  بين  الجهد فرق فيها يكون  كهربية دائرة في الموصل األميتر قراءة ما) ج(

 . فولت ٣ يساوی  أوم ٢ مقاومته  موصل

 

 

 

 

  ؟ ...عند يحدث ماذا) 1(

  الطاقة مستوى وإلكترونات النواة بين  الذرة في التجاذب قوى ضعف أو  انعدام) ١(
   الخارجية

 

 .  التوازی على  كهربية  أعمدة عدة توصيل)  ٢(

 

 .الستقرارها الذرى العدد على ما  عنصر ذرة نواة في النيوترونات عدد زيادة) ٣(

 

 

 . الحمراء الدم كرات عدد نقص )  4(

 

   التالية الكميات قياس وحدات اذكر) ب(

  الكهرباء  كمية) ٢(                                                ك.د.ق)  1(

  التيار شدة (3)

  

  حدوثه؟ وماسبب االنفجارة هو  ما ؛ ١٩٨٩ عام شهير نووی مفاعل  انفجار حادثة)  ج(
  لإلنسان؟ آثاره انتقلت وكيف



  الثالث االختبار
  :يأتي مما لكل العلمي  المصطلح اذكر) ١( 

  . الموصالت في مروره  أثناء الكهربي التيار يلقاها التي الممانعة (1)

  . فولت) ١( طرفيه بين   الجهد وفرق أوم) ١(  مقاومته  موصل في المار التيار شدة) ٢( 

)  1( شدته  كهربی تيار به  يمر أوم) ١(  مقاومته  موصل طرفي بين  الجهد فرق) 3(
  .أمبير

  .  الكهربية الدائرة في  فقط واحد اتجاه في  يسري  واالتجاه، الشدة ثابت کهربی تيار (4)

  

  .  النووية النفايات من اآلمن التخلص  كيفية  اذكر) ب(

  

  

  

  

  

  :الكلمات  باقي بين يربط ما اذكر ثم المناسبة،  غير الكلمة استخرج 

  . نيوترونات/  إلكترونات/  بروتينات/  بروتونات (1)

  .  زمن/   شغل/  كهربية  كمية/  تيار شدة) ٢(

  الجهاز  تدمير/  للهيموجلوبين الكيميائي  التغيير /الطحال  تدمير/   العظام نخاع  تدمير)  3(

  .  المركزي العصبي

  منه   التخلص /بتدويرها القمامة من التخلص /  النووية لإلشعاعات التعرض عدم)  4(

  .النووية  المفاعالت طريق عن الساخنة المياه تبريد/   آمنة بطرق المشعة النفايات

  



  

  

  


