
 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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                ورقه عمل الفصل السابع

 مسونوتجارب ط

(    الصف/ثالث ثانوي )                فيزياءأسم الطالبة /                                   الماده/         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيف تنتج الموجات الكهرومغناطيسية  /1س   

 .....................................................................................................................................؟

 :أكملي مايلي بما يناسبه /2س  

 أستطاع العالم البريطاني طموسون من حساب كتلة األلكترون وذلك من خالل تحديد نسبة ....... ألى ........... -*     

 والجهاز الذي أستخدمه في تجاربه على األلكترونات هو.............  -*    

 ...........................................................................................وطريقة أستخدامه ..................    

 نسبة الشحنه ألى الكتله لأللكترونات في أنبوب طموسن هي:وأخرى توصل طموسن أن    

 ..............................................ا:.............................................................................ــصــن 

  ……………        =m               وجد طموسون أن  ,       هي العالقة الرياضيةو

kg 

        كتلتها من تجارب طموسون على البوتونات أستخدم طموسون جهاز.............. لتحديد شحنه األيونات الموجبة ألى  -* 

 بشحنه موجبة تخضع لـ.......... معاكسا لأللكتروناتالجسيمات المشحونه  ن أستفاد من أ.   و

زع...........من ذرات الهيدوجين ويحولها ألى عكس طموسون...................بين المصعد والمهبط حتى ينت 

. ............سارع ............أو البوتونات من خالل شق المصعد مرت حزمة خالل المجالين .......و......... الى نهاية 

                                                    =kg ……………   mوبذلك تمكن طموسون من حساب كتلة ......بنفس طريقة حساب كتله.........وهي تساوي  األنبوب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ صححي ما تحته خط /3س 

 ...................التصحيح:                                يفالماكروالجهاز المستخدم لتحليل نظائر العنصر هو  -1

 ...................هي العناصر المتشابهه في الخصائص الكيميائية والمختلفة فالكتل      التصحيح: األكتنيدات -2

 التصحيح:..................                                   F=Bvrنسبة شحنة األيون ألى كتلته تعطى بالعالقة  -3

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أذكري تطبيقات أخرى لمطياف الكتله؟/ 4س 

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