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 قة بين التيار الكهربائي والمغناطيسية، وتطبيقاتهاالتعُّرف الع:  الكفاية التعليمية -

 اكتب المصطلح العلمي  لسؤال األولا

 . مغناطيس ينشا من لف سلك يحمل تياراً حول قلب من الحديد(  مغناطيس كهربائي)  -1

 . أداة تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية(    محرك كهربائي   ) -2

 . جهاز يحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية(     مولد كهربائي  )  -3

 تيار كهربائي يغير اتجاهه بشكل دوري منتظم .(    تيار متناوب    )   -4

 ( تيار كهربائي يمر في اتجاه واحد فقط .    تيار مستمر     )  -5

 المتناوب أو خفضه .( أداة تستخدم لرفع الجهد الكهربائي  محول كهربائي)      -6

  -: الثانيالسؤال 

 أجب عن االسئلة التالية: عيناً بما درستهالتالي ومستمن خالل الرسم  أ( 

 

 

 

 

 

 أي األشكال يكون فيها المغناطيس اقوى . في االشكال الثالثة . تيار متساوي في الشدة هاذا كان السلك يمر في -1

 3الشكل  -

 ماهي العوامل التي تتوقف عليها قوة المغناطيس الكهربي ؟ -2

i-  شدة التيار الكهربائي المار في السلك 

ii-  عدد لفات الملف 

iii- نوع القلب الحديدي 

 لمغناطيس الكهربي .ل المجال المغناطيسيكيف يمكن زيادة  -3

i- زيادة شدة التيار المار في السلك 

ii- زيادة عدد لفات الملف 

 ما الذي يتميز به المغناطيس الكهربي عن المغناطيس العادي ؟ب( 

i-  يمكن إيقاف عمله وتشغيلة 

ii- ن التحكم في قوة المغناطيس بالتحكم في شدة التيار المار في السلك يمك 

iii- يمكن عكس اقطابه بعكس اتجاه التيار الكهربائي المار في السلك  

 ج( من خالل الشكل المجاور أجب عن السؤال التالي :

وضح لماذا يمكن مغنطة اإلبرة التي تحتووي علوى الحديود فوي حوين ال يمكون مغنطوة قطعوة  -

 حجم اإلبرة من سلك نحاسي ؟ب

 

 

 مملكة البحرين

 وزارة التربية و التعليم

 مدرســة الرفاع
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 إعداد: أ/ أشرف أحمد عبدهللا

الثالث اإلعداديالصف:   
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 ألن الحديد مادة مغناطيسية يحتوي على مناطق مغناطيسية يمكن ترتيبها بينما النحاس  -

 مادة غير مغناطيسية ال تحتوي على مناطق مغناطيسية يمكن ترتيبها .

 -: السؤال الثالث

 من خالل الرسم المجاور أجب عم يلي :أ( 

 كل المجاور ؟ما اسم الجهاز الموضح في الش -1

 محرك كهربائي  -

 ما تحوالت الطاقة التي تحدث في الشكل المجاور ؟ -2

 من كهربائية إلى حركية  -

 كيف أمكن المحافظة على دوران المحرك ؟ -3

 بجعل السلك على شكل ملف  -

 وضح عمل المغناطيس الدائم في الشكل المجاور . -4

 ور حول نفسها فتتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركيةمر فيها تيار بقوة تجعلها تديؤثر المغناطيس الدائم في الحلقة التي ي -

 ( من خالل الرسم المجاور الذي يبين عمل الجرس الكهربي اشرح ب

 عمل الجرس الكهربي حسب الخطوات الموضحة علي الرسم .

 عند الضغط على المفتاح تغلق الدائرة الكهربائية  -1

 يبدأ عمل المغناطيس الكهربائي عند إغالق الدائرة  -2

 يجذب المغناطيس لكهربائي المطرقة فتضرب الناقوس  -3

 عندما تضرب المطرقة الناقوس تفتح الدائرة ويتوقف المغناطيس عن العمل  -4

 يسحب النابض المطرقة بعيداً عن المغناطيس وتغلق الدائرة  -5

 

 الرنين المغناطيسي ؟ ج( ما الهدف من استخدام تقنية 

 تصوير مقاطع داخل جسم االنسان وذلك للكشف عن تلف االنسجة او االمراض أو األورام الخبيثة  -

 د( ما هي خطوات انتاج الصور بالرنين المغناطيسي ؟

 الهيدروجين مع المجال  بروتوناتيعمل المجال المغناطيسي القوي داخل الجهاز على ترتيب  -1

 راديو على الجزء المراد تصويره من الجسم فتمتص البروتونات جزء من طاقة هذه األمواج فيتغير الترتيب تسلط موجات  -2

 عثة الطاقة التي امتصتها تعتمد كمية الطاقة على نوع النسيج عند غلق مصدر الموجات تعود البروتونات إلى االصطفاف مع المجال با -3

 ا إلى الحاسوب ليعمل على تحويلها إلى صورة يتم التقاط الطاقة المنبعثة وإرساله -4

 

أراد سامي دراسة العالقة بين طول السلك وشدة التيار الحثي الناشئ فيه ،  (هـ

فأخذ ثالثة اسالك مختلفة الطول والنوع ، وحركها بالسرعة نفسها بين قطبي 

)  مغناطيس في االتجاه الموضح بالشكل ، وسجل نتائجة في الجدول ادناه .

 حانات وطنية (امت

 

 

 

 

 

 ما الخطا الذي ارتكبه سامي في اثناء تجربته ؟

 ع استخدام اسالك مختلفة النو -بتحريك االسالك بالسرعة نفسها                                   -أ

 استخدام المغناطيس نفسه  -تحريك االسالك في االتجاه نفسه                                د -ج

 

 الومنيوم نحاس فضة نوع مادة السلك

 20 30 40 الطول ) سم (

 50 100 450 شدة التيار الحثي ) مللي أمبير (


