ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ :ﻧﻮاورﻳﺔ اﻟﻄﻴﺐ ﺗﻴﺎرت

اﻟﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

اﻟﺘﻤﺮﻳــﻦ اﻷول)07ن(

اﻟﻤﺴﺘﻮى :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﺪة  :ﺳ ـﺎﻋﺔ ﻳﻮم 2017/04/18:

-Іامأل الفراغات التالية :
 -1املغناطيس يصنف ٔالاجسام إ ى أجسام  ......................و أجسام غ ﺮ ........................
 -2الفوالذ تكون مغنطته  ......................بينما تكون مغنطة  ...................مؤقتة.
 -3يمكن مغنطة مسمار حديدي بإحدى الطرق التالية:
 .........................أو............................أو...........................
 -4عندما نضع ابرة ممغنطة بعيدا عن املواد املغناطسية فإ ا تأخذ الوضع .....................
متأثرة ........................................

-ІІنحقق التجربة كما ي الشكل املقابل:
 – 1سم التجربة.
 – 2ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟

الشكل 4

 -3نقلب اقطاب املولد ونغلق القاطعة ؟ ماذا يحدث؟

 -4اكمل العبارة :كل ناقل يجتازﻩ.................................................................................................

اﻟﺘﻤﺮﻳـ ـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 06) :ن(
 -Іيمثل الشكل  1قضيب مغناطيﺴ له قطبان دائمان قطب شما ي وقطب جنوبي.
 – 1كيف تم تحديد هذين القطب ن).اذكر تجربة واحدة(
 – 2كيف تسمى املنطقة املحيطة باملغناطيس وكيف يتم تجسيدها؟
 – 3كيف تسمى مجموعة الخطوط ال تشكلها برادة الحديد حول املغناطيس؟
 -ІІيمثل الشكل 2إحدى طرق مغنطة مسمار فوالذي.
 – 1سم هذﻩ الطريقة.
 – 2هل مغنطة املسمار دائمة أم مؤقتة؟
 – 3حدد ع ى الرسم قطبا املسمار .

N

S

الشكل 1
N

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدﻣﺎﺟﺔ 07) :ن(

S

الشكل 2

ندلك قضيب ن  Aو Bبقضيب مغنا طيﺴ ثم نقرب كل م ما من مساسيك ورقية املالحظة نال حظ انجذاب املساسيك للمسمار A
وعدم سقوطها وعدم انجذاب املساسيك للمسمار .B
 -1استنتج مادة صنع املسمار  Aواملسمار .B
 -2ما الطريقة املستعملة للمغنطة ي هذﻩ التجربة.
 -3عندما نقرب القضيب  Aمن القضيب  Bماذا يحدث ?
 برر إجابتك -4كيف يمكن تحديد قط القضيب املمغنط؟

اﻧﺘﻬﻰ

أﺳﺘﺎذ اﻟﻤﺎدة
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ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴ ـ ـ ـ ــﻖ

اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ ﻟﻠﻔﺮض اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮى  :اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﺟﺎﺑﺔ

اﻟﺮﻗﻢ

اﻟﻌﻼﻣﺔ

اﻟﺘﻤﺮﻳــﻦ اﻷول)07ن(

امأل الفراغات التالية :
 -1املغناطيس يصنف ٔالاجسام إ ى أجسام مغناطسية و أجسام غ ﺮ ال مغناطسية
 -2الفوالذ تكون مغنطته دائمة بينما تكون مغنطة الحديد مؤقتة.
 -3يمكن مغنطة مسمار حديدي بإحدى الطرق التالية:
.بالدلك أو باملس أو بالتأث ﺮ
 -4عندما نضع ابرة ممغنطة بعيدا عن املواد املغناطسية فإ ا تأخذ الوضع الطبي ي
متأثرة ب ــالحقل املغناطيﺴ الار

0.5ن
1ن
1.5ن
1ن

-ІІ

 – 1تسمى هذﻩ التجربة .بتجربة ال بالص.
 – 2عند غلق القاطعة تنحرف الابرة عن وضعها الطبي ي .

1ن

الشكل
4

-3عند قلب اقطاب املولد ونغلق القاطعة نالحظ انحراف الابرة ي الاتجاﻩ املعاكس لألول.

1ن

 -4اكمل العبارة :كل ناقل يجتازﻩ ..تيار كهربائي يتولد حوله حقل مغناطيﺴ .

1ن
 -Іيمثل الشكل  1قضيب مغناطيﺴ له قطبان دائمان قطب شما ي وقطب جنوبي.
 –1يتم تحديد قطبا املغناطيس :.

N

S

الشك
ل

اما نعلقه ي خيط بعيدا عن املواد املغناطسية ون ﺮكه ح يستقر .
او نضعه فوق قطعة فل ن ي حوض مائي ون ﺮكه ح يستقر
ونقارنه مع اتجاﻩ الابرة املمغنطة عندما يكون اتجاهها طبي ي )شمال جنوب (
 – 2تسمى املنطقة املحيطة باملغناطيس بالحقل املغناطيﺴ يتم تجسيدها ب ﺮادة الحديد.

اﻟﺘﻤﺮﻳ ــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ 06) :ن(

 – 3تسمى مجموعة الخطوط ال تشكلها برادة الحديد حول املغناطيس بالطيف املغناطيﺴ .
 -ІІيمثل الشكل 2إحدى طرق مغنطة مسمار فوالذي.

N

S

1ن
1ن

1ن

1ن

S

 – 1تسمى هذﻩ الطريقة .املغنطة باللمس
 – 2مغنطة املسمار دائمة ألنه مصنوع من الفوالذ

N

الشكل 2

 – 3حدد ع ى الرسم قطبا املسمار .
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1ن
1ن

الوضعية ٕالادماجة :
-1

مادة صنع املسمار  Aمن الفوالذ
مادة صنع املسمار  .Bمن مادة ال مغناطسية

1.5ن
1ن
1ن

 -2الطريقة املستعملة للمغنطة ي هذﻩ التجربة .املغنطة بالدلك
 -3عندما نقرب القضيب  Aمن القضيب  : Bال يحدث ش ﺊ الن القضيب  Bال يتأثر باملغناطيس ألنه

2ن

اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻹدﻣﺎﺟﻴﺔ :

من املواد ال مغناطسية
 -4يمكن تحديد قط القضيب املمغنط :بواسطة ٕالابرة املمغنطة .
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1ن

