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امتحان مسابقة االلتحاق بكميات اليندسة بالجامعات المصرية ()2017/2016
لطالب المعاىد الفنية والثانوية الصناعية
مادة الفيزياء
الدرجات  100درجة

الزمن  3ساعات
اجب عمي جميع االسئمة
أجب عن جميع األسئمة التالية:
 .1ما طبيعة الكمية الفيزيائية التى تنشأ كحاصل ضرب فرق جيد كيربى في شحنة كيربية:
أ .تيار كيربى

ب .طاقة كيربية

ت .مجال كيربى
ث .قدرة كيربية

 .2مجموعة من المقاومات متصمة عمى التوالى ،اي من الكميات الفيزيائية التالية يكون متساوى فى كل المقاومات:

أ-

التيار الكيربى خالليم

ب -فرق الجيد عمييم
ت -مقاومو كل منيم

ث -القدرة المستيمكة فييم

 .3عند اى عقدة فى دائرة كيربية ،فان مجموع التيارات الداخمة عمييا يساوى مجموع التيارات الخارجة منيا  .أي من العبارات
التالية صحيح؟

أ .ىذا ىو قانون كيرشوف االول الناتج من مبدأ بقاء الشحنة

ب .ىذا ىو قانون كيرشوف االول الناتج من مبدأ بقاء الطاقة

ت .ىذا ىو قانون كيرشوف الثانى الناتج من مبدأ بقاء الشحنة
ث .ىذا ىو قانون كيرشوف الثانى الناتج من مبدأ بقاء الطاقة
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من فضمك اقمب الصفحةوتأكد من وجود باقي االسئمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4خالل زوبعة رعدية تم نقل شحنة  12 Cخالل زمن  . 2.0 × 10–3 sما ىو متوسط التيار الناتج من ىذه
الزوبعة ؟

أ.

1.7 × 10–4 A

ب2.4 × 10–2 A .
ت6.0 × 103 A .
ث9.6 × 103 A .

 .5سمك معدنى طولو  Lو مساحة مقطعو

أL / A .

 . Aالمقاومة الكيربية لمسمك تتناسب طرديا مع

بL × A .
تA / L .
ثL +A .

 .6الشكل المقابل يمثل تالقى أفرع فى دائرة كيربية .حدد التيار فى الفرع PQ

أ.

 9 Aنحو P

ب 9 A .نحو Q
ت 5 A .نحوP

ث 5 A .نحو Q

 .7سمك يحمل تيار 2.0 A
أ1.3×1018 .

 .كم عدد االلكترونات التى تمر عبر مقطع السمك خالل  1ثانية

ب2.0×1018 .
ت1.3×1019 .

ث.
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2.0×1019

من فضمك اقمب الصفحةوتأكد من وجود باقي االسئمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .8أي من العالقات البيانية المقابمة يمثل العالقة بين مقاومة سمك من النحاس و طول السمك؟
أA .

بB .
تC .
ثD .

 .9عند رفع درجة حرارة ممف من النحاس وبممورة من السيمكون تدريجيا ،فإن التوصيمية الكيربية
أ .تزداد لمنحاس وتقل لمسيميكون

ب .تقل لمنحاس و تزداد لمسيميكون
ت .تزداد لكال منيما
ث .تقل لكال منيما

 .10تم توصيل  4مقاومات كما فى الشكل المقابل ما المقاومة الكمية بين النقطتين  X,Y؟
أ3 Ω .

ب4 Ω .
ت6 Ω .
ث24 Ω .
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من فضمك اقمب الصفحةوتأكد من وجود باقي االسئمة
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 .11فى الدائرة المقابمة إذا كانت قراءة االميتر
أ.

A1

ىى 10 A

 ،فما قراءة االميتر A2

؟

6.0 A

ب10. A .
ت20. A .
ث4.0 A .

 .12جمفانومتر ذو ممف متحرك أقصى زاوية انحراف لو من وضع الصفر ˚ 80فإذا وجد بو تيار  20 mAكانت زاوية
انحرافو عن وضع الصفر ˚ ، 40احسب أقصى تيار يتحممو ممف الجمفانومتر بوحدات
أ.
ب.

ت.

ث.


mA

60
40
80
30

 .13فى الدائرة المقابمة  ،عند غمق المفتاح  Sفماذا يحدث لمتيارات فى  R1و R2
؟

أ .يزيد التيار فى  R1وينعدم التيار في R2
ب .يزيد التيار فى  R2وينعدم التيار في R1

ت .يزيد التيار فى  R2ويظل التيار فى  R1كما ىو
ث .يزيد التيار فى  R1ويظل التيار فى  R2كما ىو

 .14أي من العالقات التالية تعد صحيحة لمربط بين وحدات الفيض المغناطيسى وكثافة الفيض المغناطيسى:
أ.

ب.

1 Wb = 1 Tm-3

ث.

1 Wb = 1 Tm3

ت.
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1 Wb = 1 Tm-2
1 Wb = 1 Tm2
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 .15عند دخول مجموعة من البروتونات و االلكترونات تتحرك بسرعات كبيرة فى مجال مغناطيسى موازى التجاه سرعة
الشحنات  .أي من العبارات التالية صحيح؟
البروتونات فقط تنحرف عن مسارىا

أ-

ب -االلكترونات فقط تنحرف عن مسارىا

ت -البروتونات وااللكترونات ينحرفون عن مسارىم

ث -ال ينحرف اي من البروتونات او االلكترونات

 .16أي من االوضاع المبينة يمثل أقصى فيض مغناطيسى عمى الممف المستطيل ؟
أA .

بB .
تC .
ثD .

 .17سمك يحمل تيار  15 Aطولو  0.25 mو موضوع عموديا عمى مجال مغناطيسى منتظم
المغناطيسية الناشئة عمى السمك ؟

أ.

0.2 Tما ىى القوة

0.12 N

ب0.75 N .
ت3.0 N .
ث6.0 N .
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 .18الشكل يبين عروة تحمل تيار مقداره  5 Aفى اال تجاه المبين موضوعة فى مجال مغناطيسى منتطم كثافة فيضو 0.002
 Tوكانت العروة فى البداية فى مستوى الصفحة والمجال يتجو من أعمى إلى أسفل فى مستوى الصفحة ما مقدارالعزم

علىالعروة ؟
أ0.0 N.m .

ب0.001N.m .
ت0.005 N.m .
ث0.01N.m .

 .19الزمن الدوري الذى تأخذه شحنة فى مجال مغناطيسى منتظم معروف ىو إحدى الطرق لتحديد كتل االيونات الثقيمة .ما
ىى كتمة أيون أحادى التأين إذا صنع  7دورات فى زمن  1.3x10-3 sعند إطالقو عمودياً عمى مجال مغناطيسى

كثافة فيضو  4.5x10-2 T؟
أ.

2.1x10-25 kg

ب.

1.3x10-24 kg

ث.

5.0x10-20 kg

ت.
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6.5x10-23 kg
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 .20ثالثة اسالك متماثمة تقع فى مستوى الورقة وتحمل تيارات متساوية كما بالشكل .فإن المجال المغناطيسى عند النقطة
 Pالتى تقع منتصف المسافة بين السمكين
السفميين

أ .صفر
ب .عمودياعمى الصفحة لمداخل

ت .عموديا عمى الصفحة لمخارج
ث .نحو اليسار

 .21بروتونات تتحرك فى مسارات دائرية نصف قطرىا  1.2x10-2 mفى منطقة عموديا عمى مجال مغناطيسى منتظم كثافة
فيضو  . 8.5x10-3 Tما مقدار سرعة البروتونات ؟

أ.

9.9x101 m s-1

ب.

4.2x103 m s-1

ث.

1.8x107 m s-1

ت.

9.8x103 m s-1

 .22قانون فاراداى لمحث الكيرومغناطيسي يصف كيف ينشأ مجال كيربى عند نقطة بسبب:
أ .شحنة كيربية

ب .مجال مغناطيسى ثابت
ت .مجال مغناطيسى متغير
ث .تيار مستمر

 .23المولد الكيربي يحول:

أ .الطاقة الكيربية إلى طاقة ميكانيكية

ب .الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كيربية
ت .التيار المستمر إلى تيار متردد

ث .التيار المتردد إلى تيار مستمر
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 .24أى الكميات اآلتية يزداد فى الممف الثانوى لمحول خافض مثالي عند توصيل ممفو االبتدائي بمصدر تيار متردد؟
أ .القدرة الكيربية

ب .تردد التيار

ت .القيمة الفعالة لمتيار

ث .القيمة الفعالة لمجيد
 .25يقترب القطب الشمالى لمغناطيس من عروة مغمقة كما بالشكل .عند النظر إلى العروة من أعمى فإن التيار الناشئ بالحث
يكون:

أ .مع عقارب الساعة

ب .عكس عقارب الساعة
ت .صفر

ث .ال يمكن تحديده


 .26ممف نحاسي دائري نصف قطره  0.050 mوعدد لفاتو 200

موضوع عموديا عمى مجال مغناطيسي كثافة

فيضو  . 0.087 Tإذا تناقص مقدار متجو كثافة فيض المجال إلى صفر خالل زمن  0.63 s؟ ما متوسط القوة
الدافعة الكيربية الناشئة بالحث خالل تمك الفترة ؟

أ.

0.0 V

ب.

1.1x10-3 V

ث.

1.4 V

ت.
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0.22 V
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 .27الشدة المتوسطة لمتيار المتردد خالل دورة كاممة تساوي......
أ0.707Imax .

ب.
تzero .

ثImax/2 .

 .28ما عالقة الطور بين التيار و الجيد إذا كان ) v = 5 sin(60t + 55°و
)sin(60t + 30°

أ v .يسبق i

بـ

ب i .يسبق v

بـ

ث i .يسبق v

بـ

ت v .يسبق i

بـ

i = 1.4

85°
85°

25°
25°

 .29إذا كانت القيمة العظمى لتيار متردد في مقاوم مقاومتو

 556 ىى  . 0.6 Aما ىى القدرة المستيمكة فى

المقاومة؟

أ100 W .

ب200 W .
ت337 W .
ث400 W .
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


 .30دائرة كيربية تتكون من مصدر تيار متردد القيمة العظمى لقوتو الدافعة الكيربية  ، 28 Vممف حث مفاعمتو الحثية 12
 Ωوميمل المقاومة األومية ومكثف مفاعمتو السعوية  .16 Ωفتكون القيمة العظمى لمتيار فى الدائرة ىي:

أ0 A .
ب1 A .

ت1.4 A .

ث7 A .


 .31محول كيربي يحول  220 Vإلي 17.6 Vوالنسبة بين عدد لفات ممفيو 1:10
أ95 % .

فإن كفاءتو تساوي

ب80 % .

ت123.5 % .
ث70 % .


 .32إذا وصل مصدر جيد متردد قوتو الدافعة تتغير مع الزمن كما بالشكل بين طرفي مقاوم مقاومتو 5.0 Ωفماالقدرة
الكهربيةالمستهلكةفيالمقاوم؟
أ22.5 W .
ب45 W .
ت75 W .

ث375 W .
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 .33وحدات ثابت بالنك مثل وحدات:
أ .طاقة  xزمن

ب .القدرة

ت .كمية الحركة
ث .التردد

 .34بناء عمى تصور اينشتاين لمضوء ،فإن موجة الضوء أحادى الطول الموجى تتكون من مجموعة من الفوتونات ليا طاقة
تعتمد عمى :

أ .تردد الموجة فقط

ب .تردد الموجة و شدتيا معا
ت .تردد الموجة و مداىا معا

ث .شدة الموجة فقط


 .35سقطت آشعة فوق بنفسجية ليا طول موجى 
تحريرىم؟

أ .زيادة

وشدة  Iعمى سطح معدني فمم تتحرر اى الكترونات .كيف يمكن



ب .نقصان 

ت .تثبيت  مع زيادة I

ث .تثبيت  مع نقصان I



 .36في تأثير كومتون  ،يحدث لفوتون أشعة جاما زيادة فى:
أ .كتمتو

ب .سرعتو

ت .طولو الموجى

ث .تردده
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 .37يقع طيف مجموعة براكت لمييدروجين فى منطقة...............
أ .فوق البنفسجية

ب .تحت الحمراء

ت .الطيف المنظور
ث .طيف أشعة x

 .38غاز يتكون من ذرات ىيدروجين وكانت الذرات فى المدار األول  .n=1ما ىى طاقة الفوتونات المطموبة لنقل الذرات إلى
أ.

المدارات  n=3عن طريق امتصاص الفوتونات؟
13.6 eV

ب.
ت.

10.2 eV
12.8 eV

ث.

12.1 eV


 .39قدرة أشعة الميزر لموصول إلى مسافات بعيدة تشير إلى :
أ .كبر شدتو

ب .ارتفاع تردده
ت .كبر طولو الموجى

ث .انبعاث الفوتونات بشكل متواز )(collimated
 .40اإلسكان الطبيعي (العادي) ىو أن تكون الذرات في الحاالت التالية:
أ .الذرات في الحالة المستثارة عددىاأكبر.

ب .الذرات في الحالة األرضية أكبر.
ت .عدد الذرات في الحالة المستثارة يساوي عدد الذرات في الحالة األرضية
ث .عدد الذرات في الحالة األرضية يساوي صفر.
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 .41اإلسكان المعكوس ىو أن تكون الذرات في الحاالت التالية:
أ .عدد الذرات في الحالة المستثارة أكبر.

ب .عدد الذرات في الحالة األرضية أكبر.
ت .عدد الذرات في الحالة المستثارة يساوي عدد الذرات في الحالة األرضية
ث .عدد الذرات في الحالة األرضية يساوي صفر.
 .42يتم تحقيق حالة اإلسكان المعكوس من خالل:
أ .الضخ الضوئي.
ب .التصادم غير المرن بين ذرتين.
ت .التصادم بين االكترونات.
ث .التفاعل الكيميائي.
 .43في جياز ليزر الياقوت الصناعي  Ruby Laserتتم استثارة الذرات بواسطة:
أ .قضيب من الياقوت الصناعي.

ب .مصباح وىاج.
ت .مرآة مفضضة.
ث .مرآة نصف شفافة.
 .44يمكن استخدام آشعة الميزر في:
أ .االشطار الووي.

ب .االندماج النووي الحراري.
ت .االستقطاب.
ث .انتاج الضوء األبيض.
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 .45جيد العائق لوصمة ثنائية مصنوعة من الجرمانيوم يكون:
أ3 V .

ب3.5 V .
ت0.3 V .
ث0.0 V .

 .46كيف تتكون وصمة ثنائية ()p-n gunction
أ .عند وجود فرق جيد أمامي ()forward bias
ب .عند وجود فرق جيدعكسي () reverse bias
ت .في منطقة قاحمة ()depletion region
ث .عند التقاء منطقتين ذواتا تطعيم مختمف من شبو موصل.

 .47في مادة من نوع  p-typeتكون غالبية حامالت الشحنة:
أ .الكترونات سالبة.

ب .فجوات موجبة.
ت .األيونات الموجبة لمشوائب.
ث .األيونات السالبة لمشوائب.
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 .48الوصمة الثنائية تحاكي مفتاح مغمق ( )closed switchعندما يكون:
أ .عائق الجيد عالي.

ب .عمييا فرق جيد عكسي.
ت .عمييا فرق جيد أمامي.
ث .عند وجود منطقة قاحمة عريضة.

 .49أي من البوابات المنطقية يكون خرجيا ( LOW )outputعندما يكون أحد الدخمين (LOW )inputs؟
أ .بوابة التوافق AND gate
ب .بوابة االختيار OR gate
ت .بوابة العاكس NOT gate
ث .بوابة االختيار  OR gateمتبوعة ببوابة العاكسNOT gate

Page 15

من فضمك اقمب الصفحةوتأكد من وجود باقي االسئمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .50أي من الدوائر المنطقية التالية يعطي خرجا ( High )outputعندما يكون أحد الدخمين (:Low )inputs

A

أA .

D

B

C

بB .
تC .
ثD .
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