ِؾبفظخ اإلعىٕذسٌخ
إداسح اٌغّشن اٌزؼٍٍٍّخ
رىعٍخ اٌؼٍىَ
أعئٍخ اٌصف اٌغبدط اٌفصً اٌذساعً اٌضبًٔ
ٌٍؼبَ َ4102-4102
 -0اٌغؤاي األوي :صؾؼ ِب رؾزخ خط فً اٌؼجبساد اٌزبٌٍخ:
(الثاوي)
 )0وغبسح اٌجٕذق ِٓ سوافغ إٌىع األوي
(خامل)
ٌ )4ىضغ فً اٌّصجبػ اٌىهشثً غبص ٔشط إلطبٌخ ػّش اٌفزٍٍخ
(الثاوي)
 )3رىفش سوافغ إٌىع اٌضبٌش اٌغهذ دائّب
 -4اٌغؤاي اٌضبًٔ :أخزش اإلعبثخ اٌصؾٍؾخ
 ِٓ )0سوافغ إٌىع األوي...............
(ِبعه اٌؾٍىي – المقص – وغبسح اٌجٕذق)
 )4رىضغ فزٍٍخ اٌّصجبػ اٌىهشثً ِٓ ِبدح ..............
(اٌؾذٌذ – إٌؾبط  -التىجستيه)
ٌ )3ؾذس ٌٍمّش....................
(وغىف – خسوف – اإلصٕبْ ِؼبً)
 -3اٌغؤاي اٌضبٌش:أروش اٌّصطٍؼ اٌؼًٍّ اٌذاي ػٍى اٌؼجبساد اٌزبٌٍخ:
(قاوون الروافع)
 )0اٌمىح × رساػهب = اٌّمبوِخ ×رساػهب.
(المواد العازلة)
ِ )4ىاد ال رغّؼ ثغشٌبْ اٌىهشثبء خالٌهب.
(الثغور)
 )3فزؾبد صغٍشح ِىعىدح ػٍى عطؾً أوساق إٌجبد.
 -2اٌغؤاي اٌشاثغ :أوًّ ِبًٌٍ:
 )0أوي ِٓ أخزشع اٌّصجبػ اٌىهشثً هى اٌؼبٌُ تومس ألفا أديسون
 )4رؼزجش الروافع أوي األالد اٌجغٍطخ اٌزى أخزشهب اإلٔغبْ
ٌ )3زُ رىصًٍ اٌّصبثٍؼ اٌىهشثٍخ فً إٌّبصي ػٍى التوازي
 -2اٌغؤاي اٌخبِظ :ضغ ػالِخ (√ ) أِبَ اٌؼجبسح اٌصؾٍؾخ وػالِخ (×) أِبَ اٌؼجبسح غٍش اٌخبطئخ-:
(×)
ٌ )0ىىْ ِؾىس األسرىبص ٌٍشافؼخ دائّب ثٍٓ اٌمىح واٌّمبوِخ
(×)
 )4اٌّىاد اٌؼبصٌخ رغّؼ ثّشوس اٌزٍبس اٌىهشثً خالٌهب
(√)
 )3رىفش سوافغ إٌىع اٌضبًٔ اٌغهذ دائّب
 -6اٌغؤاي اٌغبدط :لبسْ ثٍٓ وً ِٓ:
 )0اٌّىاد اٌصٍجخ واٌّىاد اٌؼبصٌخ ٌٍىهشثبء
اٌّىاد اٌؼبصٌخ
اٌّىاد اٌصٍجخ
اٌّىاد اٌزى رغّؼ ثّشوس اٌزٍبس اٌىهشثً ِٓ اٌّىاد اٌزى ال رغّؼ ثّشوس اٌزٍبس اٌىهشثً
خالٌهب
خالٌهب
 )4سوافغ إٌىع األوي واٌضبًٔ واٌضبٌش
إٌىع اٌضبٌش
إٌىع اٌضبًٔ
إٌىع األوي
وعهخ اٌّمبسٔخ
اٌمىح ثٍٓ اٌّمبوِخ
اٌّمبوِخ ثٍٓ اٌمىح
ٌمغ ثٍٓ اٌمىح
ِؾىس األسرىبص
ؤمطخ األسرىبص
ؤمطخ األسرىبص
واٌّمبوِخ
 -7اٌغؤاي اٌغبثغ  :أخزش ِٓ اٌؼّىد (ة) ِب ٌٕبعت اٌؼّىد (أ)

 )0اٌّصجبػ اٌىهشثً
 )4اٌؼبٌُ اٌزي أخزشع اٌزٍٍغىىة اٌفٍىً
 )3سوافغ رىفش اٌغهذ دائّب

أ) إٌىع اٌضبًٔ
ة) ٌؾىي اٌطبلخ اٌىهشثٍخ إٌى ضىئٍخ
ط) أدٌغىْ
ء) عبٌٍٍٍى

 -8اٌغؤاي اٌضبِِٓ :برا ٌؾذس ٌى:
 )0رُ فزؼ اٌذائشح اٌىهشثٍخ ِٓ خالي اٌّفزبػ اٌىهشثً؟
ٌٕطفً اٌّصجبػ اٌىهشثً.
ٌ ٌُ )4ىٓ هٕبن صغىس األوساق إٌجبرٍخ؟
ٌُ ٌمىَ إٌجبد ثؼٍٍّخ إٌزظ.
 )3رُ إطفبء ؽشائك اٌىهشثبء ثبٌّبء؟
رضداد اٌؾشائك إشزؼبي وال رٕطفئ.
 -9اٌغؤاي اٌزبعغ
 )0أؽغت صساع اٌمىح فً اٌشافه اٌزى ٌىىْ ِمذاس اٌمىح فٍهب ٍٔ 211ىرٓ وأْ لٍّخ اٌّمبوِخ 411
4
ٍٔىرٓ إرا ػٍّذ أْ دساع اٌّمبوِخ = 41عُ
 اٌمىح × رساػهب = اٌّمبوِخ × رساػهب
 ×211ط = 41×411
=01عُ
=
ط=
رساع اٌمىح = 01عُ

