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     .ت المغناطيسيةالربط بين سلوك المغانط والمجاالتعليمية:  الكفاية -

 اختر اإلجابة  الصحيحة فيما يلي :  لسؤال األولا 

  عند تعليق مغناطيس تعليقاً حراً فإنه يتخذ وضعاً ثابتاً يشير تقريباً إلى : -1

 جنوب ، غرب( د                         شمال ، جنوب( ج                      شرق ، غرب ب(         شمال ، شرق (أ 

 ؟ لمجاالت اآلتية يستخدم فيها برادة الحديد لكي توضحه أي ا  -2

 مجال جذب األجسامد(        المجال الكهربائي   ج(  مجال جذب األرض          ب(           المجال المغناطيسياأ( 

 عند تقريب قطبين مغناطيسيين شماليين احدهما إلى اآلخر : -3

 ال يتفاعالند(                      يتولد تيار كهربي  ج(                            يتنافرانب(              يتجاذبان أ( 

  ؟ كم قطباً للمغناطيس الواحد  -4

 واحد أو أكثر( د                                         اثنان( ج                      ثالثة          ب(             واحد      (أ 

 يحمي األرض من الجسيمات المشحونة القادمة من الشمس ؟ما الذي  -5

 ج( المجال الكهربائي                د( الغالف الجوي لألرض       ب( المجال المغناطيسي لألرضالشفق القطبي      أ( 

 تشير إبرة البوصلة نحو الشمال الجغرافي ألن : -6

 ب( القطب الشمالي لألرض هو األقرب                 أ( القطب الشمالي لألرض هو االقوى               

 د( إبرة البوصلة تتجة مع مجال األرضج( القطب الشمالي فقط يجذب البوصلة                              

  9-7لألجابة عن االسئلة  المجاوراستخدم الشكل  -

تسمى المنطق المحيطةة بةاألرض التةي ت هةر فيهةا اثةار المجةال  -7

 غناطيسي لألرض:الم

  ب( الغالف المغناطيسي للكرة األرضية       أ( االنحراف       

 ج( الشفق القطبي       د( اللب الخارجي 

 ما الشكل الذي يشبة المجال المغناطيسي لألرض ؟ -8

 ادة شديدة التوصيلب( المجال المغناطيسي لمغناطيس مصنوع من م      أ( المجال المغناطيسي لألرض على شكل حدوة فرس    

 (  المجال المغناطيسي لمغناطيس على شكل قرص دائري       د  ( مجال قضيب مغناطيسي على شكل متوازي مستطيالتج    

 أي طبقات األرض التالية يتولد فيها المجال المغناطيسي لالرض  ؟ -9

 د( اللب الداخلي                            ب الخارجيج(  الل     لوشاح               أ( القشرة                      ب( ا

 ( أي العبارات األتية صحيحة بالنسبة للمناطق المغناطيسية لمادة ممغنطة ؟ 10

 أ( أقطابها في اتجاهات عشوائية .                                     ب( أقطابها في اتجاهات يلغي بعضها بعضاً . 

 د( ال يمكن أن يتغير توجيه أقطابها .                                       ابها في أتجاه واحدج( تتجه أقط

  -: الثانيالسؤال 

 في المجال المحيط بالمغناطيس ارسم خطوط المجال المغناطيسي محدداً مناطق القوة ومناطق الضعف أ ( 

 

 عند القطبين  :مناطق القوة   -   

 في وسط المغناطيس:  مناطق الضعف  -   
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 ب( كيف تستدل على وجود مجال مغناطيسي ؟

 باستخدام برادة الحديد  -1

 باستخدام البوصلة -2

 ؟ج( ما القطب الجغرافي الذي يشير إليه القطب الشمالي للمغناطيس عند تعليقه تعليقاً حراً في الهواء 

 الشمال الجغرافي -

 د( بم تفسر 

 قطبي االرض .ظهور أضواء جميلة عند  -1

 لها . اطيسيبسبب تصادم جسيمات مشحونة مع ذرات الغالف الجوي عند القطبين بسبب احتجاز الغالف المغن -

 تستطيع بعض الحيوانات التعرف على المجال المغناطيسي . -2

 بسبب وجود قطعة صغيرة من معدن المجناتيت في أدمغتها   -

 .تجذب المغانط الحديد وال تجذب الورق  -3

 يسيةألن الحديد مادة قابلة للتمغنط يمكن ترتيب مناطقها المغناطيسية بينما الورق مادة غير قابلة للتمغنط ال يمكن ترتيب مناطقها المغناط -

 السؤال الثالث

 سنة الخرى . يختلف من موقع أقطاب المجال المغناطيسي لالرضناقش الدليل على أن أ( 

  ات الحديد في الصخور القديمة التي بردت وتجمدت في العصور القديمةلذردراسة الترتيب المغناطيسي  -

 

ة ، حيث كان القطب )ص( جنوبي ، والقطبان )ع( و ) ل( استقامة واحدة كما هو موضح أدنا وضعت ثالث مغنطيسات على -ب( 

 ) امتحانات وطنية ( يتجاذبان .

 

 يتنافران  -     ما نوع القوة بين القطبين )س( و)ص( ؟  -1

 شمالي -       ما نوع القطب ) ن (  -2

 ) امتحانات وطنية ( ج( ارسم خطوط المجال المغناطيسي بين القطبين الموضحين في الشكل التالي :

 

 

 

 

 ذبة لمغناطيس معلق تعليقاً حراً .يوضح الشكل التالي عدداً من المسامير منج -د

 حانات وطنية () امت ما نوع القطبين المغناطيسيين عند الطرفين س ، ص ؟ 

 
 الطرف )ص( الطرف )س( 

 شمالي شمالي أ

 جنوبي جنوبي ب

 جنوبي شمالي ج

 شمالي جنوبي د


