
 الخواص العامة للمغناطيس: األول الدرس تطبيقات 

 . اختر اإلجابة الصحيحة:1

 الحديد كي توضحه:أي المجاالت اآلتية يستخدم فيها برادة  -1

 ب. مجال جذب األرض   ج. المجال الكهربائي     د.  ال شيء مما ذكر      أ. المجال المغناطيسي

 عند تقريب قطبين مغناطيسين شماليين لبعضهما -2

 ج. يتولد تيار كهربائي      د. ال يتفاعالن                    ب. يتنافرانأ. يتجاذبان                  

 كم قطبا للمغناطيس الواحد: -3

 أو أكثر 1د.                            3ج.                             2ب.                           1أ. 

 . ما الذي يحمي األرض من الجسيمات المشحونة اآلتية من الشمس:4

 الكهربائي    د. الغالف الجوي لألرض ج. المجال   ب. المجال المغناطيسي لألرضأ. الشفق القطبي           

 ضع الرقم المناسب أمام العبارة الصحيحة فيما يلي :. 2

 المنطقة المغناطيسية 3 المغناطيس منطقة محيطة بالمغناطيس وتظهر فيها آثار -1

 الغالف المغناطيسي لألرض  2 هو المنطقة المحيطة باألرض والتي تتأثر بالمجال  المغناطيسي لألرض -2

 المجال المغناطيسي 1 مجاالتها المغناطيسية مجموعة من الذرات تتوافق في اتجاه  -3

 

 الخواص العامة للمغناطيس: األول الدرس واجبات 

 صنف المواد التالية إلى مواد تتأثر بالمغناطيس ومواد  ال تتأثر بالمغناطيس 

 التي تتأثر بالمغناطيس : 

 العربة  –المفتاح  –البرغي  –المشبك  –الدبابيس 

 التي ال تتأثر بالمغناطيس :

 الكيس   -المسطرة الخشبية     -قلم التلوين    -الفانبلة   -الممحاة  



 التيار الكهربائي والمغناطيسية: الثاني الدرس تطبيقات 

 . من أنا:1

 المحول الكهربائي  أ( أنا جهاز أعمل عل تغير جهد التيار الكهربائي رفعا وخفضا

 الجلفانومينر ب( أنا عبارة عن مؤشر مرتبط بملف يدور في قلب مغناطيس دائم

 موصل فائلج( أنا مادة ذات مقاومة كهربائية تساوي صفر تقريبا 

 الشفق القطبيل األرض المغناطيسي د( أنا أضواء تظهر في السماء عند القطبين بفعل انحباس الشحنات بفعل مجا

 

 التيار الكهربائي والمغناطيسية: الثاني الدرس  واجبات

 

 : اكتب اسم األجزاء المشار إليها :1س
A       :مطرقة                               B :     ناقوس معدني 

 

 

E      :مغناطيس كهربائي                 U :     مصدر تيار كهربائي 

 

 
 

 : أجب مستعينا بالرسم التالي:3س

 هذا الجهاز؟أ( ما اسم 

 محول كهربائي

 ب( ما نوعه؟ وكيف تعرفت على نوعه؟

 عدد ملفات الثانوي أكبر من عدد ملفات االبتدائي    -    رافع 

 فولت فما قيمة الجهد الناتج؟ 30ج( إذا كان الجهد الداخل هو 

 (1ج÷  2( = )ج1ن÷  2) ن

 ( 30÷ 2) ج = (3÷  9) 

 فولت 90=  30×  3=  2ج

 

 

 

 

 



 الكهرومغناطيسية: ورقة عمل الفصل الثاني عشر 

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي:

 ( أما العبارات الخاطئة:( أمام العبارات الصحيحة و عالمة )ضع عالمة ) 

1-        .  يحيط باألرض  مجال مغناطيسي يشبه المجال المغناطيسي المحيط بالقضيب المغناطيسي 

2-  يدور ملفه داخل مجال مغناطيسي . ينتج المولد الكهربائي الكهرباء عندما 

3-   .   حركة الحديد المصهور في لب األرض الداخلي هي المسئولة عن توليد المجال المغناطيسي لألرض 

4-      يتكون الشفق القطبي عند تصادم الجسيمات المشحونة مع ذرات الغالف الجوي مما ينتج عنه أضواء الشمال 

 

 من الرسم أجب

 محرك كهربائياسم الجهاز: 

 حركيةالكهربائية إلى طاقة  تحويل الطاقة عمله:

 

 

 

 

 

 ماذا سيحدث؟

 

 

 

 

 

 تجاذب                                                                                                     تنافر 

 

 

 

 

 

 

 عند تقريب قطبين مغناطيسين شماليين أحدهما إلى األخر   : -1

 ال يتفاعالن  .  -د يتولد تيار كهربائي  -ج يتنافران .    –ب  يتجاذبان  .  –أ 

 المحول الكهربائي بين منزلك و أسالك الشبكة العامة   :  -2

 يحول التيار المستمر إلى متردد. -د يُبقي الجهد الكهربائي  -ج يخفض الجهد الكهربائي  –ب  يزيد الجهد الكهربائي –أ 

 أي المجاالت اآلتية يُستخدم فيها برادة الحديد لكي توضحه   :  -3

 ال شيء مما ذكر . -د المجال الكهربائي   -ج مجال جذب األرض  –ب    المجال المغناطيسي  –أ 

 ما الذي ينتج عند لف سلك يحمل تياًرا كهربائيًا حول قضيب حديدي    :  -4

الشفق القطبي –أ 
 
 المحرك الكهربائي   . -د الكهربائي   المغناطيس -ج الكهربائي   .المولد  –ب  . 

  يصنع قلب المغناطيس الكهربائي عادة من -5

 األلمونيوم -د   الحديد -ج النحاس –ب  الزجاج –أ 

  فيما عدا تزداد قوة المغناطيس الكهربائي بكل الطرق التالية  -6

 زيادة عدد اللفات -د   زيادة حجم القلب -ج زيادة التيار –ب  عكس التيار –أ 



 الكهرومغناطيسية: مراجعة الفصل الثاني عشر 

 اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي: :1س

 يتولد المجال المغناطيسي في .1

 اللب الداخلي ب. القشرة أ.

 اللب الخارجي د. الستار ج.

 التيار المتردد ينتج في  .2

 البطاريات ب. المولدات الكهربائية أ.

 الجلفانومترات د. المحوالت الكهربائية ج.

 وظيفة النابض في الجرس الكهربائي .3

 جذب المطرقة ب. ضرب الناقوس أ.

 إعادة المطرقة د. غلق الدائرة ج.

 المجال المغناطيسيأضواء تنتج عن انحباس الشحنات بفعل  .4

 أشعة جاما ب. التصوير بالرنين  أ.

 الشفق القطبي د. األشعة الكونية ج.

 الف فولت قبل النقل عبر األسالك بسبب 700رفع فرق الجهد إلى  .5

 تسهيل االنتقال كلما زاد فرق الجهد ب. تحول معظم الطاقة إلى حرارة في األسالك أ.

 توفير المال د. المنزلية لهذه الكمية من الطاقةحاجة األجهزة  ج.

 عدد الملفات االبتدائية أكبر من عدد الملفات الثانوية في .6

 محوالت الرفع ب. المولدات الكهربائية أ.

 الجلفانومترات د. محوالت الخفض ج.

 وظيفة المحول بين المنازل وأسالك الشبكة العامة .7

 تحويل التيار المتردد إلى مستمر ب. زيادة الجهد الكهربائي أ.

 تحويل التيار المستمر إلى متردد د. خفض الجهد الكهربائي ج.

 تستخدم برادة الحديد لتوضيح  .8

 المجال المغناطيسي لمغناطيس ب. المجال المغناطيسي لألرض أ.

 الشفق القطبي د. المجال الكهربائي ج.

 أهم عيوب الموصالت الفائقة .9

 مقاومتها شبه منعدمة ب. للتبريد المستمرحاجتها  أ.

 مقاومتها عالية جدا د. ضياع كميات هائلة من الطاقة فيها ج.

 أي من العبارات التالي صحيحة بالنسبة للمجال المغناطيسي لألرض .10

 تماسك طبقات الغالف الجوي ب. حماية األرض من الجسيمات المتأينة من الشمس أ.

 المغناطيسي بالرنين التصوير استخدامه في أجهزة د. القياسيستخدم في أجهزة  ج.

 يستخدم في   رالجلفانوميت .11

 مسرعات الجسيمات   ب. المغناطيسي بالرنين التصوير أجهزة أ.

 مؤشر الوقود في السيارة د. المغناطيسية القطارات ج.

 الحاسب     ألجهزة االلكترونية الشرائح يدخل في صناعة .12

 موصالت فائقة ب. الكهربائيالجرس  أ.

 المحول الكهربائي د. المحرك الكهربائي ج.

 عدد أقطاب المغناطيس .13

 أثنين ب. واحد أ.

 أربع د. ثالثة ج.

 عند تقريب أقطاب مغناطيسية متشابهة من بعضها .14

 يتولد تيار كهربائي ب. يتجاذبان أ.

 ال يتأثران د. يتنافران ج.



 عند تحريك سلك معدني في مجال مغناطيسي  .15

 يصبح السلك مغناطيس دائم ب. ينجذب أ.

 ال يحدث شيء د. يتولد تيار كهربائي ج.

 التيار المتدفق ذهابا وإيابا في دائرة هو .16

 مستمر ب. حثي أ.

 متردد د. متحول ج.
 

 الخاطئة: ( أما العبارات( أمام العبارات الصحيحة و عالمة ): ضع عالمة ) 2س

 1. األقطاب المختلفة تتنافر 

 2. في الحديد العادي تكون المناطق المغناطيسية  تترتب عشوائيا 

 3. تتركز قوة المغناطيس في وسطه 

 4. يوجد المغناطيس طبيعيا كجزء من معدن الهيميتيت 

 5.  ثابت رالمغناطيسي لألرض غيالمجال 

 6. هو مؤشر مركب على ملف قابل للدوران في مجال مغناطيسي دائم الجلفانوميتر 

 7. التيار الناتج من البطاريات متردد 

 8. المحرك الكهربائي عبارة عن ملف معدني ) حلقة ( يدر في وسط مجال مغناطيسي 

 9. الخالطات والمراوح من أمثلة المحركات الكهربائية 

 10. المغناطيس الكهربائي هو قلب معدني ملتف حوله سلك يمر به تيار كهربائي 

 11. ينشأ المجال المغناطيسي حول سلك عندما يلف 

 12.  القابلة للتمغنط قبل مغنطتها في كل االتجاهاتتصطف المناطق المغناطيسية في المواد 

 

لفة فما  1000فولت وكان عدد لفات ملفه االبتدائي  5000إذا كان الجهد الداخل إلى محول  هو : 3س

 فولت؟ 1250عدد لفات ملفه الثانوي إن كان الجهد الخارج منه 

 (1ج÷  2( = )ج1ن÷  2) ن

 ( 5000÷ 1250)  = (1000÷  2ن) 

 لفة 250=  0.25× 1000=  2ج

 : أجب مستعينا بالرسم:4س

 مولد كهربائي اسم الجهاز:

 

 إنتاج تيار كهربائي استخدامه:

 

 متردد نوع التيار الناتج منه:

 

 ما اسم هذه الظاهرة:

 الشفق القطبي 

 أسباب هذه الظاهرة:

 اصطدام الجسيمات المشحونة بالغالف المغناطيسي لألرض

 
 


