
 

 

منوذج اسرتشادي لطالب كلية الرتبيه الفرقة الرابعة شعبة 

 الفيزياء

 َمغخ نكم َمغخ درجزبٌ 44االيزذبٌ ٚزكٌٕ يٍ 

ايبو انؼجبراد  ٔ خغأ ايبو انؼجبراد انصذٛذخ  ضغ ػاليخ صخ انسؤال االٔل:

 انخبعئخ:

ثؼضضا ايضضبنخ انٕٛراَٛضضٕو رصضضذر اصضضؼبػٛب ثصضضٕرِ رهمبعٛضضّ ال رؼزًضضذ ػهضضٙ دبنضضخ انٕٛراَٛضضٕو        -1

 انكًٛٛبعٛخ أ انفٛزٚبعٛخ 

)              ح انٓٛهٕٛوْٙ ػجبرِ ػٍ َٕاح رر ß جسًٛبد ثٛزب -2    
 ) 

د أنفضب ٔ رزذضٕل انضٙ َضٕاح اخضج٘ جذٚضذح ٚمضم ػضذدْب انكزهضٙ          االَٕٚخ انزٙ رخضج  يضٍ جسضًٛب    -3

  4ثًمذار 

 َٕٚخ انزٙ رخج  يٍ جسًٛبد ثٛزب رزذٕل انٙ َظٛج انُٕاح االو ٔ ٚزداد ػذدْب انكزهٙ اال -4

رخج  جسًٛبد ثٛزب انسبنجّ ػُذيب ركٌٕ انُٕاح رذزٕ٘ ػهٙ ػذدا زاعذا يٍ انُٕٛرجَٔبد ٔ  -5

 انُٕٛرجٌٔ انٙ ثجٔرٌٕ   فٛٓب ٚزذٕل 

 عٛف جسًٛبد ثٛزب انًزصم رزغٛج فّٛ انغبلخ يٍ لًٛخ صغجٖ انٗ لًٛخ ػظًٗ   -6

 انزفكك االنكزجَٔٗ ٚذذس ػُذيب رذزٕٖ انُٕاح ػهٗ ػذدا زاعذ يٍ انججٔرَٕبد. -7

 بد انزفكك انجٕزٚزجَٔٗ ٚذذس ػُذيب رذزٕٖ انُٕاح ػهٗ ػذدا زاعذ يٍ انججٔرَٕ -8

 فٗ االسج االنكزجَٔٗ رخج  انُٕاِ جسًٛبد ثٛزب انسبنجخ. -9

I = I. eانصٛغخ انؼبيخ نمبٌَٕ االيزصبص ْٕ  -14
-mx

   

 رُمسى االصؼبػبد  فٗ انغجٛؼخ انٗ ثالثخ إَٔاع  -11

 انجسًٛبد انًشذَٕخ انخفٛفخ يثم جسًٛبد انفب ٔانججٔرَٕبد   -12

 كلية العلوم قسن الفيزياء جاهعة سوهاج
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 م االنكزجَٔبد ٔانجٕزثزجَٔبد انجسًٛبد انًشذَٕخ انخفٛفخ يث -13

 رزُبست سجػخ االَججاف ػكسًٛب يغ صذح انًجبل انكٓجثٙ. -14

 +nٔاألَٕٚبد   _nٚزُبست يؼذل إػبدح االنزذبو رُبسجًب عجدًٚب يغ صذح كم يٍ اإلنكزجَٔبد -15

 رزُبست سجػخ االَججاف عجدًٚب يغ ضغظ انغبز. -16

 رزٕلف انذجكٛخ ػهٗ سجػخ االَججاف. -17

 رذذس ظبْجح االنزصبق أثُبء دجكخ االنكزجَٔبد ٔاألَٕٚبد فٙ انغبز. -18

اصغذاو انكزجٌٔ دج يغ جزئ يزؼبدل أ ررح يٍ جزٚئبد انغبز ٔٚزكٌٕ جزئ سبنت ٚؼضجف   -19

 رنك ثظبْجح االَسٛبق.

 بق ػُضذ رصضضبدو انكزضجٌٔ ٔادضضذ ثجضضز٘ء  َسضضٛبق ػجضبرح ػضضٍ ادزًضبل دضضذٔس االنزصضض  يؼبيضم اال  -24

 يزؼبدل.

ثسضضجت ظضضبْجح األَزشضضبر رُزشضضج كضضم اإلنكزجَٔضضبد ٔ األَٕٚضضبد يضضٍ انٕسضضظ األلضضم رجكٛضضزًا إنضضٗ      -21

 انٕسظ

    سهسهخ انثٕرٕٚو -22
        رُزٓٙ ثبنزيٕد     

   سهسهخ انٕٛرإَٛو    -23
       رُزٓٙ ثبنجصبص      

  زذ ارا كبَذ زأٚخ انزشزذ كجٛجحُٛزجٌٔ عبلخ أكجج ثؼذ انزشٚفمذ ان -24

 بد نهُٛزجَٔبدفضم انًٓذعانًٕاد انًكَٕخ يٍ انٓٛذرٔجٍٛ يٍ أ -25
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                              َٕٚخ انًٕجٕدح فٙ انًبدح انًشؼخانزيٍ االنزو نزذهم َصف ػذد اال......... -2

 لَذالثبثذ اال –         يزٕسظ انؼًج انزيُٙ – ة   َصف انؼًج انزيُٙ -ا

                                                                      َٕٚخ ػهٙ ػذدْب يجًٕع اػًبر كم اال ........ -3

 لالَذثبثذ اال –       يزٕسظ انؼًج انزيُٙ  –ة   انؼًج انزيُٙ  َصف-ا

                                  يزٕسظ ػًج انُٕاح انٕادذح ..... يٍ ػًج انُصف نهًبدح انًشؼخ كهٛخ  -4

   اكجج –                          ٚسبٔ٘ -ة                      الم -ا

     سهسهخ انُجزَٕٕٛو -5
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                                            اسزخذو ٔٚهسٌٕ انغجفخ انسذبثٛخ نهكشف ػٍ ...........  -14
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 ثبنزٕفٛك ٔ انُجبح   ,,,

 أ. د. َجٛم َٕر انذٍٚ ػجذانالِ


