
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية

 روابط قنوات التلغرام

 الصف األول

  الصف الثاني 

 الصف الثالث 

 الصف الرابع 

 الصف الخامس

 الصف السادس

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي 

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف  الثالث الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 المناهج السعودية 

 

 

 

 

 روابط مجموعات الواتساب

 الصف األول االبتدائي

 الصف الثاني االبتدائي

 الصف الثالث االبتدائي

 الصف الرابع االبتدائي

 الصف الخامس االبتدائي

 الصف السادس االبتدائي

 الصف األول متوسط

 الصف الثاني متوسط

 الصف الثالث متوسط

 الصف األول الثانوي

 الصف الثاني الثانوي العلمي

 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي

 مجموعة أخبار التربية
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 / الطالب اسم

 

 :اختر اإلجابة الصحٌحة مما ٌأتً 

 .اتجاه المجال والسلك ............ عند وضع سلك ٌحمل تٌارا فً مجال مغناطٌسً فإنه ٌتأثر بقوة  -1

 معاكسة لــ (ج عمودٌة على ( ب موازٌة لــ ( أ

 .للٌد الٌمنى ........ لتحدٌد اتجاه القوة المؤثرة فً سلك ٌسري فٌه تٌار وموضوع فً مجال مغناطٌسً نستخدم القاعدة  -2

 الثالثة (ج الثانٌة ( ب األولى ( أ

 :عند مرور تٌارٌن فً نفس االتجاه فً سلكٌن متوازٌٌن فإنه ٌنشأ بٌنهما  -3

 قوة احتكاك (ج قوة تنافر ( ب قوة تجاذب ( أ

 :عند مرور تٌارٌن متعاكسٌن فً سلكٌن متوازٌٌن فإنه ٌنشأ بٌنهما  -4

 قوة احتكاك (ج قوة تنافر ( ب قوة تجاذب ( أ

 :إحدى التطبٌقات العملٌة للقوة المؤثرة فً سلك ٌحمل تٌارا وٌمر فً مجال مغناطٌسً  -5

 مكبرات الصوت (ج اللٌزر ( ب الرادار ( أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 القوة المؤثرة فً سلك ٌحمل تٌارا وموضوع فً مجال مغناطٌسً تساوي حاصل ضرب شدة المجال : إمأل الفراغ 

 ...................و ................... المغناطٌسً فً 
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  صفحة 16س 
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  صفحة 19س 
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 / الطالب اسم

 

 : أمام العبارة الخطأ  (×)أمام العبارة الصحٌحة وعالمة  (√)ضع عالمة

 )  ( .الجسٌمات المشحونة ال ٌمكنها التحرك فً الفراغ  -1

 

 :اختر اإلجابة الصحٌحة مما ٌأتً 

 فً شاشات الحاسوب وشاشات التلفاز ................. ٌستخدم  -1

 أنبوب األشعة المهبطٌة (ج الكشاف الكهربائً ( ب المولد الكهربائً ( أ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :اذكر استخدامات األجهزة التالٌة 

 ........................................................................................................................: الجلفانومتر  -1

 

 ................................................................................................................: المحرك الكهربائً  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .................................مبدأ عمل أنبوب األشعة المهبطٌة هو انحراف اإللكترونات بواسطة : امأل الفراغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :حٌث أن :                                                           القانون الرٌاضً 
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  صفحة 21س 
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