
1 من 2 صفحة     

 
  التمرين األول:

 أجب بصحيح أو خطأ ثم صحح الخطأ ان وجد:  
. .................عند طرفي المغناطيس تتجمع برادة الحديد-)1

      -    .......................................................................................

. .................اد المغناطيسية هي التي ال يجذبها المغناطيس مثل الخشبلموا-)2

      -    ....................................................................................... 

................. .اذا تركنا  مغناطيسا حرا يتجه قطبه الشمالي الى الجنوب الجغرافي-)3

-.......................................................................................

................. .مغنطة برادة الحديد دائمة-)4

-...............................................................................

................. .يمكن تجسيد الحقل المغناطيسي لمغناطيس ببرادة الحديد-)5

-....................................................................................

................. .ا باستعمال ابرة ممغنطةمللوشيعة وجهان يمكن تحديده-)6

-.................................................................................... 

                                                                             :ثانيالتمرين ال
ق بقضيب مغناطيسي نقوم بتقريبه من مسمار من الفوالذ ملتص )1ركيب الموضح في (الشكليالت - 

 .كومة من مشابك الورق

 ؟.....................................................................ماذا يحدثصف  -1

  علل:...............................................................    

                       ............................................................؟بماذا نسمي هذه الطريقة من التمغنط -2

   1الشكل          ر طريقة اخرى للتمغنط. ............................................................                        كأذ -3

 .                                         ...........................................................؟هذا المسمار  بكيف نكشف عن أقطا -4

 2017/2018 السنة الدراسة:                                                                             :متوسطة
 ساعة ونصف المدة:                                                                  متوسط ثانية المستوى:

 
 والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الثالثالثالثي  إختبار

 م           العالمة:2اإلسم واللقب:                                                            القسم: 
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صحيح أو خطأب بصحيح أو خطأ ثم صamرين األول:التمرين األول:
عندمع برادة الحديدتتجمع برادة الحديد

........................................

ي التي الطيسية هي التي ال يجذبها

.......................................

طبه الشمالي التجه قطبه الشمالي الى الج

.............................

..................................

................................ديد

.............

..

نبه من 

اإلسم واإلسم واللق ssmss
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2 من 2 صفحة     

 

 :لثانيا جزئال 
:الوضعية اإلدماجية

) فاحتار في سبب االنحراف ولم 2القاطعة الحظ انحراف العنصر( فلما قام بغلق) 2قام صالح بالتركيب الموضح في (الشكل 
 يعرف التفسير.

 المطلوب:

 سم العناصر المرقمة في التركيب.  -1 

 ): ...........................................1العنصر(  

 2الشكل): ...........................................                                                                    2العنصر(  

 ............................................................. قبل غلق القاطعة؟ .................. 2كيف كانت وضعية (اتجاه) العنصر -2 

 ..............................................................................................................  2فسر سبب انحراف العنصر -3 

  ....................................................................................................................................................... 

 .............................؟...................................................................1كيف يمكن الكشف عن وجهي العنصر -4 
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عرف

المطلوب:المطلوب:

سم العناصسم العناصر المر-1 

): ..........): ................1(1نصر(

......................... :(.......................

2 (اتجاه) العنصرضعية (اتجاه) العنصر

........................... . 2 2عنصر

...................................

..........؟......................1صر
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