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 لكهرباء واملغناطيسّيةاكتاب تصليحات 
 (قانون كولون ) الثانيالفصل 

2)ب(  27ص  15س  0/ 2 2q q  . 

)ب(  27ص  17س  21
4 2

q q   . 

 

 (الحقل الكهربائي) الثالثالفصل 

52 46ص  10س 
3

6 10 Cq   . 

1في الرسمة يجب استبدال  47ص  14س  5q q   1بـ 8q q . 
 

 (اوسـچ)قانون  الرابعالفصل 

 الرسمة غير مالئمة لنص السؤال. 72ص  34س 
 

 (الكهربائيالطاقة الوضعّية الكهربائّية والجهد ) الخامسالفصل 

في حل القسمين )أ( َو )ب( يجب استبدال  75ص  1مثال  410  بـ 410  في كافة املعادالت. اإلجابات صحيحة ال حاجة

 لتغييرها.

 يّتجه نحو اليسار. السالبفي القسم )د( االتجاه املوجب وليس  89املثال ص 

 114ص  13س 
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 116ص  19س 
)د( )ج( صفر.    
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 )أ( غير صحيح. )ب( غير صحيح. )ج( صحيح.اإلجابات غير مسجلة وهي:  117ص  30س 

92)أ( مسجلة وهي:  اإلجابات غير 118ص  31س  10 CQ   )0.1. )بmR . 

سّرع أيون  118ص  34س 
ُ
ر..... موجبيجب تصحيح النص: ن

ّ
 بتوت

6)ج(  120ص  49س 

2 9.18 10 m/ secv   . 

( 2)ج 121ص  50س    1m 1.5m 61,869m/ secv x v x   . 1.75( 3)جmx . ( يجب تصحيح السؤال: 2)د قسم

1mxأقل سرعة ... لكي يصل إلى    2وليسmx  .  ملغي( 3)دقسم. 
 

 (التّيار، املقاومة، املصدر الكهربائي والقدرة) السادسالفصل 

حل قسم )أ( املعادلة يجب أن تكون:  142في صفحة  141املثال ص   4A 20V 80WP I   . 
 

  (دوائر التّيار املباشر) السابعالفصل 

 .0Rفي الرسمة في هذا السؤال يجب إزالة املقاومة  173ص  1مسألة 

11.8R)ه(  191ص  5س   . 

2R (ج) 192ص  6س  R . 

1)ه(  194ص  12س 
0 3

3R  . 

 .37.5W;15Vبـ  25W;15Vفي الرسمة يجب تبديل  195ص  14س 

26WP)ج(  195ص  15س  . 

0.4)ج(  198ص  27س  / cm  .  )3)د 53.14 10 cm 3.14 10 m       . 
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1)ج(  201ص  35س  2 35.6A, 6.4A, 0.8AI I I   . 

 ناقص رسمة األمبيرميتر. األمبيرميتر موصول بالتوالي مع املصدر. 201ص  36س 

 ناقص رسمة األمبيرميتر. األمبيرميتر موصول بالتوالي مع املصدر. 201ص  37س 

1.3AIقسم )أ( ملغي. )ب(  202ص  41س   )7.8. )جVV  )10.14. )دWRP  )80.5. )ه%. 

 صفرا. املتغّيرة الخارجّيةتصليح قسم)أ(: عندما تكون املقاومة  204ص  46س 
 

  (املكثفات واملواد العازلة) الثامنالفصل 

5)ب(  217ص  5س  5

24 10 C 4 10 CQ Q       .  

91.2)ج(  219ص  13س  10 VV  . 
 

 (الحقل املغناطيس ي والقّوة املغناطيسّية) العاشرالفصل 

200AI)ب(  272ص  18س  . 

400AI)ب(  272ص  19س  . 

/240m( 2)ج 273ص  23س  seca . 

 العمود من اليسار نحو اليمين.يجب أن يكون اتجاه التيار في )أ(  275ص  27س 

 شمالي؟  سالب وأي منهما هو جنوبي موجب حّدد أي من قطبي املغناطيس في الشكل هويجب تصليح قسم )ج(  275ص  29س 

جاه ( 7الحالة ) .30( الزاوية في الشكل هي 2الحالة ) 276ص  31س 
ّ
 .الداخلهو معامد على الصفحة نحو  القّوةات

 .0.01Tإلى  0.001Tمن  Bفي نص السؤال يجب تغيير قيمة  278ص  39س 

 .....بين لوحين بالوسط يدخل بروتون في نص السؤال يجب تصليح:  279ص  40س 

3)ج(  279ص  42س  5/ 2.346 10 TeB m k r   
 

 (تطبيقات للقّوة املغناطيسّية) الثاني عشرالفصل 

 .3وليس  .2اإلجابات النهائّية في الكتاب موجودة تحت رقم  316ص  3س 

 .4وليس  .3اإلجابات النهائّية في الكتاب موجودة تحت رقم  316ص  4س 

0.0267m 317ص  8س  2.67cmx  . 
 

 (قانون فارادي) الثالث عشرالفصل 

ة عبر عنقسم )أ( تصليح النص:  327املثال ص 
ّ
 .املستحثة الدافعة الكهربائّية مقدار القوة القّوة الدافعة املستحث

0.2V)أ(  339ص  5س  .  )د(max 0.266V . 

 . 8تحت س  7وإجابات  7موضوعة تحت س  8يجب تبديل اإلجابات النهائّية. إجابات السؤال  340ص  8و  7س 

 .بالداخلفي نفس السؤال يجب تبديل اتجاه الحقل املغناطيس ي نحو الخارج  347ص  34س 

 

 


