
 

 االشه:                     الظهــريةدوام ـل األوىلاملذاكرة التحريرية                                                                                                               

   الشعب٘:                                                    فيـــزيــــــــــــاءاملادة :                                                                                                                                    
  الدرج٘ :                           (    0200– 0202) التاســــع األساســـي                                                                                                                        
 درجة( 02) :اخرت اإلجابة الصحيحة مما يلي :السؤاه األوه

. ِّٔارا متْاصاًل       عدد لّفاتُ  ّ,              ملف دائرٖ ىصف قطر   لف٘, ّمنرر فُٔ ت

 فتلٌْ قٔن٘ شّدٗ احلقل املغياطٔصٕ املتّْلد يف مركسِ مصآّ٘:,        شّدتُ      

 أ          ب          ج          د         

. •  ( ىضاعف طْل الصلم, فتلٌْ شدٗ  مغياطٔصًٔا شدتُ )ْٓلد شلم مصتقٔه حْلُ ّ يف ىقط٘ ما حقاًل

 احلقل املغياطٔصٕ املتْلد ٍٕ :

 

 
 أ   ب     ج     د 

 (درجات لكل سؤال 02) :أجب عن األسئلة اآلتية :الثانيالسؤاه 
 صوب العبارات اآلتية بتغري وا حتته خط : -1

.  ٘جيْبٕ ٓصبح ّجُ الْشٔع٘ املقابل للنغياطٔضعيد تقرٓب القطب الشنالُٕ  ملغياطٔض مً ّشٔع  

. تعامد امليتظه املغياطٔصٕ  احلقل خطْط كاىت إذا  اللَرطٔصّٔ٘ القْٗ شدٗ تيعدو الصلتني جترب٘ يف  

ّٔار فَٔا مير اليت الصاق       املتْاصل   اللَربائٕ الت

 قارن بني احملرك واملولد الكهربائي ون حيث:   -2

 شدٗ احلقل املغياطٔصٕ. الطاق٘ املأخْذٗ ّ األجساء اليت ٓتألف ميَا الطاق٘ املقدم٘ ّ

 :الشكن اجملاور ميّثن خطوط احلقن املغناطيسي لتيار كهربائي دائري. املطموب -3

 .اكتب عالق٘ شدٗ احلقل املغياطٔصٕ الياتج عً تٔار دائرٖ ثه اكتب مدلْالت رمْزٍا

 :أعط تفسريًا عمىيًا لكن مما يأتي -4

. تتغري جَ٘ دّراٌ دّالب بارلْ بتبدٓل قطيب املغياطٔض. 

. تدحرج الصاق يف جترب٘ الصلتني. 

 (درجة 002) :حل املسألتني اآلتيتني  : الثالثالسؤاه 
ولى:  لة  الأ 

 
( ّ طْهلا    شدتُ ) متْاصل( مير فَٔا تٔار      )طْل شللَا( ّ    )حمٔطَاّشٔع٘ المسأ

 :حصاب املطلْب(, ّ      )

. ٘عدد لفات الْشٔع. 

. ٘شدٗ احلقل املغياطٔصٕ املتّْلد يف مركس الْشٔع. 

 .ّ٘ٔار اللَربائّٕ  املارّ  يف الْشٔع٘, عيدما تصبح شدٗ احلقل املغياطٔصٕ يف الْشٔع  .مجَلٕ ما كاىت علُٔ شدٗ الّت

: ة  ث  أن   الث 
لة 
 
تُ مير فَٔا تٔار شّدعيدما (        شّدتُ )ملفّ  دائرٖ ٓتّْلد يف مركسِ حقل مغياطٔصٕ  المسأ

 .احصب عدد لفات امللف , ّ املطلْب:(       )كاٌ ىصف قطرِ الْشطٕ  إذا (   )

 **انتهت األسئلة**
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