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 علوممادة الفي لصف الثالث اإلعدادي االمتحان  النهائيةمراجعة ال

- :اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة. تمثل العبارات التالية سؤاالً من نوع االختيار من متعدد: السؤال األول

 شكل أدناه؟المرحلة الموضحة في الما اسم . 1
  شوط الحقن- أ

 

 شوط الضغط- ب

 شوط االشتعال- ج

 شوط العادم- د

 ة للحرارة بين البدائل؟الموصلالمواد أفضل ما . 2
 نحاسال- أ

 

 حديدال- ب
 لنيووماأل- ج
 خشبال- د

 .ا  طاقةــــكبرهوأ اقصر موجات الطيف الكهرومغناطيسي وأعالها تردد. 3
 أشعة جاما- أ

 

 (إكس) األشعة السويوة - ب
 فوق البيفسجوة- ج
 تحت الحنراء- د

 ؟قصر النظرب أي من اآلتية ينطبق على المصاب. 4
 ال يرى الشخص األجسام القريبة- أ

 

 تقع الصورة خلف الشبكوة- ب
 يرى الشخص األجسام البعودة- ج
 لشبكيةتقع الصورة قبل ا- د

 ؟قوم بتضخيم الصوتأي من أجزاء األذن ي. 5
 األذن الخارجوة- أ

 

 عظمات األذن الوسطى- ب
 القيوات الهاللوة- ج
 الطبلة- د

 ؟سرعة الضوء في الفراغكم تبلغ . 6
 .ث /كم  333333- أ

 

 .ث / كم  000111- ب
 .ث /كم  01111- ج
 .ث / كم  0001111- د
 

 مذكرة العلوم للصف الثالث اإلعدادي 1 سيد زهير حسن: إعداد األستاذ 



 

 
 

 ؟مقياس الحرارة السيليزي على درجة تجمد الماءما . 7
 03- أ

 

 الصفر- ب

 300- ج

 303- د

 ؟خارج االسطوانة الغازات الناتجة عن االحتراق إلى  في أي األشــــواط تخرج. 8
 الحقن- أ

 

 الضغط- ب
 االشتعال- ج
 العادم- د

 .وتسخين الطعام لاليا  الهاتف الجواــر خــبــي نقل المعلومات عــتستخدم ف. 9
 أشعة جاما- أ

 

 (إكس) األشعة السويوة - ب
 فوق البيفسجوة- ج
 الميكرو ويف- د

 ؟وحدة قياس الطول الموجي للضوءما . 13
 الديسوبل- أ

 

 الهرتز- ب
 الوات- ج
 النانومتر- د

 ؟سعة الموجات الطولية ينطبق علىأي العبارات التالية . 11
 تقاربا  تزداد إذا كانت التضاغطات أقل- أ

 

 تزداد إذا كانت التخلخالت أكثر  تباعدا- ب
 كلنا قلت سعتها زادت الطاقة التي تحنلها النوجة - ج
 هي  نصف النسافة العنودية بون القنة والقاع د

 ؟الضوء المرئي إلى كم لوناً يمكن أن يتحلل. 12
 ألوان 6- أ

 

 ألوان 7- ب
 ألوان 8- ج
 ألوان 0- د

 العلوم للصف الثالث اإلعداديمذكرة  2 سيد زهير حسن: إعداد األستاذ 



 شعاع ساقط

 :أمام العبارات الخاطئة(  ×) بارات الصحيحة وعالمة أمام الع(  ) ضع عالمة : السؤال الثاني
 

1- () الباهت الخاليا العصوية في الشبكوة حساسة للضوء. 
2- () لها طاقة اكبر بكثور من األشعة السويوة أشعة جاما. 
3- () الصوت بوحدة الديسوبل تقاس شدة. 
 هرتز .هو الوحدة التي تستخدم في قواس الترد المتريعتبر  (×) -4

 

 :آلتيةاالكلمات  العبارات التالية مستخدماً  أكمل:  ثالثالسؤال ال
 (انكسار  –االنعكاس –الحيود  –الصدى  –الصفر المطلق  –اسبوع  39 – 38 –درجة الحرارة  ) 

 ..........االنعكاس .........يسنى  ارتداد النوجة بعد اصطدامها بجسم عاكس .0

 .........انكسار .............يسنى  مروره بون وسطون مخلتفي الشفافوة تغور اتجاه الضوء عيد .3
 .....الصفر المطلق ....هي  كلفن وعيدها يكون كل شيء ساكنألجسام أن تقترب ميها في مقواس اقل درجة حرارة ينكن ل .0
 .مقواس لنتوسط قونة الطاقة الحركوة للجزئوات.... .درجة الحرارة ... .4

 .............الحيود ...........يسنى  حول األجسامانعطاف النوجة  .5
 .سناع الصوت بعد انعكاسه عن السطوح العاكسة ......الصدى ....... .6
 

 :عن جميع األسئلة التالية كما هو مطلوباجب : رابعالسؤال ال
 

          تاستخدم ما أسم األشعة التي -أ
 ام؟ـــظـــعـــر الــويـــصــتــل    

------- األشعة السينية------

 
 

 ا اسم الظاهرة النوضحة ـم -ب

 ؟ اكتب جاورالن شكلفي ال      

 ؟شكلى الـلـات عــانـوـبـال      
 ----اإلنكسار----

 
 :أكنل الفراغ في العبارات التالوةمستعوياً بالشكل النجاور؛  -جـ

آلة ...ن مراحل عنل ــم.. ..األخيرة...و النرحلة ــوه..... العادم....الصورة تنثل شوط 
 مفتوح... العادم...ام وصن .....أعلى....اتجاه حركة النكبس إلى حوث يكون  ...اإلحتراق الداخلي

 ......خارج األسطوانة....الغازات الياتجة عن االحتراق إلى  فتيدفع

 :أجب عن األسئلة التالية:خامسالسؤال ال
  :ما يلي فسر لكل( أ

 .ية بالحنلالغاز و السائلةبوينا  ،حرارة بالتوصول عادة في النواد الصلبةيحدث انتقال ال -0
---------------------- والجزيئات بعضها من بعض حيث تتصادم فتنقل الطاقة الحراريةالذرات  بسب تقارب ----------

 .حتراقاال ةمحرك الديزل شنعفي ال يستخدم  -3
-------------------------------------------- تراق لدرجة عالية حتى يشتعلالن الهواء يضغط في حجرة اإلح---------

 .بكنوات كبورة عدم وصول النوجات فوق البيفسجوة إلى سطح األرض -0
---------------  يمتص معظم األشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس( طبقة األوزون) الن الغالف الجوي ---------

 .القاعات الكبورة والنسارحفي بنواد لويه  واألسقف لداخلوةتبطن الجدران ا -4
---------------------  حيث أن هذه المواد تمتص طاقة موجات الصوت وتمنع انعكاسهالتجنب حدوث الصدى؛  -------

  أم  السقفوضع فتحات التدفئة قرب أرضوة الغرفة أم قرب : إذا كان النطلوب تدفئة غرفة بشكل ميتظم فأيهنا أفضل ( ب
   تيارات حمل، حيث أن الهواء البارد  ؛ لتوليدقرب أرضية الغرفة -------لناذا؟  ؟ في الوسط بون السقف واألرضوة      
----------------------------------------- في األسفل الن كثافته عالية والهواء الساخن في األعلى ألن كثافته أقل       
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 شعاع منكسر



 
 :التالية األشكالاكتب البيانات على   :دسالسؤال السا

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ......اإلنعكاس:...أسم الظاهرة 
 

 :أجب عن األسئلة التالية: سابعالسؤال ال

 سرعة النوجة  ؟ هورتز ، احسب   3,8ر ، وترددها مت 1,4موجة طولها النوجي  -0

-------------------------------------------------------------  ث/م  2,8  =1,12 3,4= د  λ = ع  ------

 :ما قونة هذه الدرجة على؛ في يوم صوفي حار س 40o زيسولوالنقواس السجلت درجة الحرارة على  -3

 تي؟ونقواس الفهرنهال( أ 

---------------  فo 116,6=   32+  84,6=  32( + 47 × 9/5= )  32( + س × 9/5= )ف  ---------

 مقواس كلفن؟( ب

----------------------------------------------------  ك o 323=  273+  47=   273+ س = ك  ---------
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 مستعرضة قمة

 سعة الموجة

 قاع

 سعة الموجة

الموجة

 الموجة

 االهتزاز

 الشعاع الساقط

 العمود المقام

الشعاع المنعكس  

النعكاسزاوية ا زاوية السقوط



 -:اختر اإلجابة الصحيحة لكل عبارة. تمثل العبارات التالية سؤاالً من نوع االختيار من متعدد: ثامنالسؤال ال

 ؟يتولد المجال المغناطيسي لألرضأين  .1
 اللب الداخلي .ب القشرة .أ
 اللب الخارجي .د الستار .ج

 :تشير إبرة البوصلة إلى .2
 لألرض الجنوب المغناطيسي .ب لألرض الشنال النغياطوسي .أ
 حسب موقع الشخص من خط االستواء .د لألرض الجيوب الجغرافي .ج

 أي األجهزة يستخدم إلنتاج التيار المتناوب؟ .3
 البطاريات .ب ةالمولدات الكهربائي .أ
 الجلفانومترات .د النحوالت الكهربائوة .ج

 ؟وظيفة النابض في الجرس الكهربائيما  .4
 جذب النطرقة .ب ضرب الياقوس .أ
 إعادة المطرقة .د غلق الدائرة .ج

 :لألرض أضواء تنتج عن انحباس الشحنات بفعل المجال المغناطيسي .5
 اــامــأشعة ج .ب التصوير بالرنون  .أ
 الشفق القطبي .د ة الكونوةــعـاألش .ج

 ؟فولت قبل النقل عبر األسالك ألف 733إلى  الجهد الكهربائي ليصلرفع  ما سبب .6
 تسهول االنتقال كلنا زاد فرق الجهد .ب تحول معظم الطاقة إلى حرارة في األسالك .أ
 توفور النال .د حاجة األجهزة النيزلوة لهذه الكنوة من الطاقة .ج

 ؟الثانوية لفات الملفاالبتدائية أكبر من عدد  ملفيكون عدد لفات ال أين .7
 ةفعانحوالت الرال .ب النولدات الكهربائوة .أ
 الجلفانومترات .د ةفضامحوالت الخال .ج

 ؟وأسالك الشبكة العامة الذي يوضع بين المنزلوظيفة المحول ما  .8
 إلى مستنر تحويل التوار النتردد .ب زيادة الجهد الكهربائي .أ
 تحويل التوار النستنر إلى متردد .د خفض الجهد الكهربائي .ج

 :تستخدم برادة الحديد لتوضيح .9
 المجال المغناطيسي لمغناطيس .ب النجال النغياطوسي لألرض .أ
 الشفق القطبي .د النجال الكهربائي .ج
 ؟صحيحة بالنسبة للمجال المغناطيسي لألرض ةأي من العبارات التالي .13

 تناسك طبقات الغالف الجوي .ب حماية األرض من الجسيمات المتأينة من الشمس .أ
 المغناطيسي بالرنين التصوير أجهزةاستخدامه في  .د يستخدم في أجهزة القواس .ج
 أين يستخدم الجلفانومتر؟ .11

   مسرعات الجسيمات .ب المغناطيسي بالرنين التصوير أجهزة .أ
 الوقود في السيارة عّداد .د المغناطيسية القطارات .ج
 :من خصائص خطوط المجال المغناطيسي .12

 تخرج من القطب الشمالي متجهة إلى القطب الجنوبي .ب ة إلى األقطابهتخرج من الوسط متج .أ
 تخرج من القطب الجيوبي متجهة إلى القطب الشنالي .د تخرج من األقطاب متجهة إلى الوسط .ج
 الواحد؟ عدد أقطاب المغناطيسما  .13

 أثنين .ب واحد .أ
 أربع .د ثالثة .ج
 ؟عند تحريك سلك معدني في مجال مغناطيسيماذا يحدث  .14

 يصبح السلك مغياطوس دائم .ب نحو النجال النغياطوسي ييجذب .أ
 ال يحدث شيء .د في السلك يتولد تيار كهربائي .ج

 

 مذكرة العلوم للصف الثالث اإلعدادي 5 زهير حسنسيد : إعداد األستاذ  



 

 :أما العبارات الخاطئة( ×)عالمة  أمام العبارات الصحيحة و( ) ضع عالمة : تاسعالسؤال ال

-------------------------------------------------------------------- تتجاذب----- .تتنافراألقطاب النختلفة  (×) .0
3. ()   عشوائواً  ةرتبمفي الحديد العادي تكون النياطق النغياطوسوة.  ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------ األطراف---- .وسطهتتركز قوة النغياطوس في  (×) .0
---------------------------------------- المجناتيت----- .الهيميتيتكجزء من معدن  يوجد النغياطوس طبوعواً  (×) .4
5. () ثابت رالنجال النغياطوسي لألرض غو.  -----------------------------------------------------------------
6. () الجلفانومتر هو مؤشر مركب على ملف قابل للدوران في مجال مغياطوسي دائم.  ----------------------------
--------------------------------------------------------- مستمر------ .متناوبالتوار الياتج من البطاريات  (×) .0
8. ()  ر في وسط مجال مغياطوسيويد( حلقة ) النحرك الكهربائي عبارة عن ملف معدني.  ------------------------
0. () الخالطات والنراوح من أمثلة النحركات الكهربائوة.  -----------------------------------------------------
01 .() لب معدني ملتف حوله سلك ينر به توار كهربائيالنغياطوس الكهربائي هو ق.  --------------------------------

 

 :أجب عن جميع األسئلة التالية: عاشرالسؤال ال

 :؛ أجب عن اآلتيمستعوياً بالشكل النجاور :أوالً 
-------- المحرك الكهربائي-------الشكل ؟ هذا الذي ينثله  اسم الجهازما  -أ

------------ تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركية--------؟ما مبدأ عنله -ب
---------------------- مستمر------ما نوع التوار الياتج عن البطارية؟  -ج

 

 ماذا تستيتج من الصورة النجاورة؟: اً ثانو
       يؤثر على برادة الحديد؛ وأن قوة  أن للمغناطيس مجاالً مغناطيسياً    

----------------------------. ي األقطابــــالجذب المغناطيسي تتركز ف   
 ----------------------------------------------------------------------

 

مــا سـبـب تـغـوـر اتـجـاه البوصلة عيد وضعها في أماكن مختلفة حـول : اً لثثا
 النغياطوس كنا هو موضح في الشكل النجاور؟

تتجه إبرة البوصلة مع خــطــوط الـمـجـال الـمـغـناطيسي أينما وضعت  
-----------------------------------------------------  .حول المغناطيس

 ----------------------------------------------------------------------
 

 :تُبون الصورة النجاورة ظاهرة طبوعوة تحدث في النياطق القطبوة: رابعاً 
---------------------------- الشفق القطبي-------؟ما اسم هذه الظاهرة -أ

   .هذه الظاهرةحدوث ب أذكر سب -ب

 الغالف ذرات عــالشمس م من القادمة المشحونة الجسيمات دمتصا نتيجة

-----------  .مختلفة ألوان ذات أضواء وتصدر الذرات هذه الجوي فتتوهج
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 :أجب عن جميع األسئلة التالية: عشر السؤال الحادي
------ دائرة كهربائية------ماذا ينثل الشكل النجاور؟  -0
 .على الشكل النشار إلوها باألسهم أسناء األجزاءأكتب  -3
 ريان التوارـر عنلوة سـفـس -0

 في( حركة اإللكترونات )     
 .ـدائرة عـيـد غــلــقـهــاـالـ    
 عند غلق الدائرة الكهربائية تنتج البطارية مجاالً    

 كهربائياً داخل السلك يؤثر بقــــوة على اإللكترونات     

 .على الحركة نحو القطب الموجب للبطارية فيجبرها   

 .وضح النقصود بالنقاومة الكهربائوة -4

 .هي الممانعة التي تبديها مادة السلك لسريان التيار الكهربائي خاللها

  .النقاومة أذكر العوامل التي تعتند علوها  -5

 نوع المادة المصنوع منها السلك -3    سمك السلك                   -2             طول السلك              -1

 .أحسب الجهد الكهربائيأوم؛  311أمبور ومقاومة مادة السلك  1,8إذا علنت أن التوار الكهربائي النار في السلك شدته  -6

 فولت  332  =163 8,3=  م ت=  جه

 -:أجب عن األسئلة التالوةمستعوياً بالشكل النجاور؛  -0

 توالي    النصابوح في الشكل النجاور؟ طريقة توصولنوع ما ( أ

 مسار واحد   ؟ عدد النساراتكم ( ب

 اآلخرالمصباح ينطفئ ؟ عيد نزع أحد النصباحون ماذا يحدث ( ج

  اإلضاءةتقل شدة ؟  على اإلضاءة مصباح آخرأثر إضافة  ما( د

 -:أجب عن األسئلة التالوةمستعوياً بالشكل النجاور؛  -8

 توازي  وصول النصابوح في الشكل النجاور؟ طريقة تنوع ما ( أ

 مسارين     ؟ عدد النساراتكم ( ب

 لن يتأثر المصباح اآلخر؟ عيد نزع أحد النصباحون ماذا يحدث ( ج

 لن تتأثر شدة اإلضاءة؟  على اإلضاءة مصباح آخرأثر إضافة  ما( د
 

 

 

 مصباح -1

 مفتاح -2

 بطارية -4

 توصيل كسالأ -3
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 :أجب عن جميع األسئلة التالية: السؤال الثاني عشر
 :مل الفراغ في العبارات التالية بكلمات مناسبة أك: أوالً 

 .لاللكترونات فوها  ---  التفاعل المنتج ----من خالل  -- بالطاقة ----تزود البطارية الدائرة الكهربائوة  -0

 . -------------------أوم ------تقاس النقاومة الكهربائوة بوحدة  -3

 .وال يسبب حرائق يسخن للكهرباء فهو ال الموصلة تبر من أفضل النوادلذلك يع منخقضةلليحاس مقاومة كهربائوة  -0

 :وينثل بالعالقة الرياضوة التالوة ---أوم--قانون يسنىالقانون الذي يربط بون التوار الكهربائي والجهد والنقاومة  -4

---------- المقاومة× التيار = الجهد  -------

  .التي تنيع ارتفاع درجة حرارة األسالك أو حدوث حريق (القواطع) المنصهرات  نستخدم لحناية الدوائر الكهربائوة  -5

 اإلنسانهو مرور تيار كهربائي عبر جسم  كيف يمكن تجنب الصدمة الكهربائية؟ما المقصود بالصدمة الكهربائية؟ : ثانياً 

 

 
 

 إذا كنت خارج المنزل، ورأيت البرق أو سمعت صوت الرعد، ماذا تعمل؟ :ثالثاً 

 تجنب االماكن المرتفعة والمكشوفة -1

 تجنب االجسام الطويلة -2

 تجنب االجسام المعدنية وخزانات المياه -3

- :أجب عن األسئلة التالية. (" KWh)ساعة .الطاقة بوحدة كيلووات ينتبيع شركة الكهرباء على المستهلك" : رابعاً 

    كمية  ) ني لتدفق الطاقة الكهربائية في دائرة كهربائية، أو هي المعدل الزم ما المقصود بالقدرة؟ ما وحدة قياسها؟ -1
 . ”W“وتمثل بالرمز وحدة قياسها حسب النظام الدولي للوحدات هي واط (.الطاقة المستهلكة في الثانية الواحدة     

 التيار المار به   فولت  وشدة 113أحسب القدرة الكهربائية التي يستهلكها مصباح موصل بمصدر جهده الكهربائي  -2

 .أمبير 3,55يساوي      

 واط 63,5=   113×    3,55= جه × ت = القدرة 

 ة الكهربائية التي تساوي اسـتـهـالكــتعني مقدار الطاق    ؟KWhما معنى  -0

 .واط  من القدرة بشكل مستمر لمدة ساعة واحدة 1333                            

 ساعات  7الل ــلكهربائية التي يستهلكها مصباح خأحسـب ثـمن الـطـاقـة ا -4

 فولت  وشدة التيار المار به يساوي 113موصل بمصدر جهده الكهربائي     

 .فلس 3يساوي سـاعة .أمبير؛ إذا كان سعر الكيلوواط 3,55    

 فلس 1,2735=  3×  7×  3,3635=   3×  7×  63,5= ف × ز × جه × ت  = ثمن الطاقة الكهربائية المستهلكة    

                                                  1333                  1333 
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 ويمكن تصنيع، (المجناتيت ) بيعة في معدن يسمى يوجد المغناطيس في الط" :السؤال الثالث عشر

 :اليةالت األسئلةأجب عن ". بأشكال وأحجام مختلفةالمغانط                              
 .أذكر خصائص المغناطيس -1

  .واألقطاب المختلفة تتجاذب تتنافر األقطاب المتشابهة -ب.            شمالي وجنوبي كل مغناطيس له قطبان -أ

 .المغناطيس( منتصف ) وتقل في ( القطبين ) قوة المغناطيس في  تركزت -جـ

 .محيطة بالمغناطيس وتظهر فيها آثار المغناطيسال منطقةال              ما المقصود بالمجال المغناطيسي؟ -2

 برادة الحديد أو البوصلة  مباستخدا        على وجود المجال المغناطيسي؟ كشفكيف ت -3
 باستخدام البوصلة           كيف يمكن تحديد اتجاه خطوط المجال المغناطيسي؟ -4
 :من الحاالت التالية في كل مبيناً اتجاههاالمغناطيسية  ارسم خطوط المجال -5

 

 

 

 

 

 تخطيط المجال المغناطيسي للمغناطيس

 

 

 

 

 

 تـــجـــاذب                                                      رـــافــنــت                              

 : بالشكل أجب عن األسئلةمستعينا ً ، يوضح الشكل التالي سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربائي : السؤال الرابع عشر

 .أرسم شكال تخطيطيا ً للمجال المغناطيسي الناشئ حول السلك -أ

 كيف يمكن تحديد شــكــل واتجاه خطوط المجال المغناطيسي  -ب

 حول سلك مستقيم يسري فيه تيار كهربائي كما فـي الشكل؟      

 برادة الحديد أو البوصلة  مباستخدا          

 الذي يحدد مقدار المجال المغناطيسي الناشئ حولما العامل  -ج

 (قوة البطارية) شدة التيار        السلك ؟      
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---- الجرس الكهربائي---- الجهاز الذي ينثله الشكل النجاور؟ اسمما  -0

 مغياطوس كهربائي  -3        مصدر توار كهربائي   -0 منا يتركب؟ -3

 نابض إرجاع -5        ناقوس  - 4          مطرقة -0                    

 .عنله طريقةاشرح  -0

 .الدائرة تغلق مدخل الباب زر على بالضغط الكهربائوة الدائرة إغالق عيد -
 النغياطوس حول مغياطوسي بنجال كهربائي مصحوبا توار وينر الكهربائوة

 .الياقوس تطرق والتي النطرقة الكهربائي النغياطوس يجذب -

 الدائرة لتيفتح معوية توصول عن نقطة تبتعد للياقوس طرقةالن طرق عيد -

 .جذبها عن ويتوقف مجاله فوفقد النغياطوس الكهربائوة

 فوجذب الكهربائوة الدائرة التوصول لتيغلق وضع إلى النطرقة يرجع اليابض -

 .جديد من النطرقة النغياطوس
 

-- ----------الجلفانومتر--------نجاور؟ الجهاز الذي ينثله الشكل ال اسمما  -4

 قواس فرق الجهد  (الفولتنوتر )  :في أجهزة القواس  هذا الجهاز؟ يستخدمأين  -5

 .مؤشر الوقود في السوارة  -(قواس شدة التوار الكهربائي) األموتر  -

 .مغياطوس دائم -0       ملف قابل للدوران -3        مؤشر  -0منا يتركب؟    -6

 .عنله طريقةاشرح  -0

 قوى فتيشأ كهربائوا مغياطوسا النلف يصبح النلف في الكهربائي التوار مرور عيد

 النلف دوران إلى يؤدي منا النغياطوس النلف وأقطاب أقطاب بون وتيافر تجاذب

  .فوه النار الكهربائي التوار مقدار مع يتياسب بنقدار

 .النثقاب  –كنا في النروحة والخالط  ، حركوة طاقة إلى الكهربائوة الطاقة يحول جهاز هو؟بائيالنحرك الكهرما هو  -8

 تجاذب قوى فتيشأ كهربائوا مغياطوسا النلف يصبح النلف في كهربائي توار مرور عيدكوف يعنل النحرك الكهربائي؟ -0

 حركوة طاقة إلى الكهربائوة الطاقة تتحول اوبهذ النلف دوران إلى يؤدي منا النغياطوس النلف وأقطاب بون وتيافر

---- ----مولد كهربائي ------الجهاز الذي ينثله الشكل النجاور؟  اسمما  -01

 كهربائوة طاقة إلى الحركوة الطاقة يحول جهاز هوما وظوفته؟  -00

 :طريقة عنلهاشرح  -03

 يؤثر رجوةخا قوة خالل من النغياطوس قطبي بون ( السلك ) الحلقة دوران عيد

 يغور كهربائي توار وييشأ فوحركها السلك إلكترونات على النغياطوسي النجال

 .    (AC )تياوبالن التوار بالتوار هذا ويسنى دورة نصف كل في اتجاهه

 .أنواع التوار الكهربائيأذكر  -00 

 .البطاريات عن جاليات التوار  لمث ،واحد اتجاه في يتدفق كهربائي توار هو:  ( DC )مستنر توار -

 .النولدات عن الياتج التوار لمث  ،ميتظم بشكل اتجاهه يتغور كهربائي توار هو   (AC ) :ياوبالنت توار -
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   -:أجب عن جميع األسئلة التالية: السؤال الخامس عشر

 انتهت األسئلة مع تمنياتي لكم بالتوفيق والتفوق 

 

 د اللفات ؟ ما نوع المحول الذي يمثله الشكل أدناه؟ ما الفرق بين الملف اإليتدائي والثانوي من حيث عد -أ

 محول رافع للجهد؛ عدد لفات الملف اإلبتدائي أقل من عدد لفات الملف الثانوي         

 

 فولت 222     ما الجهد الكهربائي الذي يصل إلى أماكن اإلستهالك بمملكة البحرين ؟ -ب

 للجهد محول خافض      النوع ؟ ما نوع المحول الذي يمثله الشكل أدناه؟ ما وظيفة المحوالت التي من هذا  -ج

 خفض الجهد الكهربائي وجعله مناسباً لتشغيل األجهزة الكهربائية في المنزل        

 

             فولت فنا قونة الجهد الياتج؟ 001هو للنحول  إذا كان الجهد الداخل  -د

 ويعدد لفات الملف اإلبتدائي والثان 2، ن  1؛ حيث ن   1ن/2ن=  1جه/ 2جه

 13/5=  113/ 2جه

 2=  113/ 2جه

 فولت 1132  =223=  2جه

فنا الذي يتطلب فعله الستخدامه في منلكة البحرين ؟، فولت  431إن أردت تشغول جهاز يعنل على  -هـ  

 نستخدم محول رافع للجهد

في منلكة البحرين ؟ ستخدميُ  ؛ لكيفولت  03 فرق جهد مقداره يعنل على ماذا يلزم مسجل -و  

 يلزمه محول رافع للجهد

 الثانوي النلف

لفات 01
 لفات 01

لفات 01

 بتدائياال النلف

لفات 01
 لفات 5

لفات 01
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