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  الكهرباء المتحركة والتمغنط. / خامسةالوحدة ال 

 

 -السؤال االول: اختر االجابة الصحيحة مما يلي:

 سالك التوصيل:أخرى عبر أانتقال الشحنات الكهربائية من نقطة الى  .1
 د. الدارة الكهربائية        ج. مغناطيس       ب. تيار كهربائي     كهرباء ساكنه     .أ
 الكهربائية: المسار المغلق الذي تتحرك فيه الشحنات .2
 الدارة الكهربائية     ب. البطارية        ج. المغناطيس          د. التيار الكهربائي  .أ

 مصدر الطاقة الكهربائية في الدارة الكهربائية: .3
 اسالك التوصيل     ب. المصباح        ج. البطارية           د. المفتاح .أ

 دلك مغناطيس بمسمار عدة مرات نحصل على: .4
 متحركة    ب. كهرباء ساكنه     ج. مغناطيس        د. ال يحدث شيءكهرباء  .أ

 تم دلك ثالث مسامير بمغناطيس ايها سيصبح ممغنطًا: .5
 الحديد         ب. النحاس             ج. الفوالذ            د. ) أ+ ج ( معاً  .أ

 ئي: اتالمس االجزاء المكشوفة من االسالك الكهربائية اثناء مرور التيار الكهرب .6
 التماس الكهربائي    ب. الدارة الكهربائية    ج. الشرارة الكهربائية     د. التمغنط .أ

 -العلمي: السؤال الثاني: اكتب المصطلح 

 تجاه محدد عبر الموصالت لنقل الطاقةاحركة الشحنات الكهربائية في   1
 الشحنات الكهربائية هالمسار المغلق الذي تتحرك بداخل  2
المصابيح في الدارة الكهربائية الواحد تلو االخر حيث يمر خاللها التيار توصيل   3

 الكهربائي نفسه في مسار واحد.
توصيل المصابيح في الدارة الكهربائية حيث يقابل كل مصباح المصباح االخر وال   4

 يمر التيار في نفس المسار لكل مصباح.

بائية من القطب السالب الى المصباح انتقال الشحنات الكهربائية في الدارة الكهر   5
 سالك.الى القطب الموجب عبر األ
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انتقال الشحنات الكهربائية في الدارة الكهربائية من القطب الموجب الى المصباح   6
 الى القطب السالب عبر االسالك

 جزاء الدارة ويعمل على فتح وغلق الدارة.أمن   7
 مصدر الطاقة في الدارة الكهربائية.  8
 كساب بعض المواد خصائص المغناطيس.إ  9

 

 -مناسبة: العبارات التالية بكلمات  أكملالسؤال الثالث: 

 من مكونات الدارة الكهربائية ......................و..................... .1
في التيار االلكتروني تندفع الشحنات في البطارية من القطب................عبر االسالك الى  .2

 لمصباح الى قطبها ..........................ا
 من طرق التمغنط ...........................و......................... .3
 من العوامل التي تعتمد عليها قوة المغناطيس الكهربائي ........................و.................... .4
 حدث .................................تالمس االسالك المكشوفة في الدارة الكهربائية ي .5

 
 -:فيما يلي أ( أمام العبارة الخط x ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓ ضع عالمة ):  رابعالسؤال ال

 )      ( توصيل المصابيح في المنزل على التوالي.  .1
 )      ( توصيل المصابيح على التوازي يجعل اضاءة المصابيح قوية.  .2
 ند زيادة عدد لفات السلك حول المسمار تقل قوة المغناطيس.)      ( ع  .3
 )      ( يتم اصالح الجهاز الكهربائي وهو ال يزال في المقبس.  .4
 )      ( جميع مكونات المفتاح الكهربائي مصنوع من مادة عازلة.  .5
 )      ( عند حدوث تماس كهربائي فان الدارة تعمل بشكل جديد.  .6

 
 -يحدث في الحاالت التالية:السؤال الخامس: ماذا 

 انقطاع سلك التوصيل في الدارة الكهربائية؟ .1
................................................................................................ 

 البطارية في الدارة الكهربائية تالفة؟ .2
.................................................................................................. 
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 تم توصيل االجهزة الكهربائية في المنزل على التوالي؟ .3
................................................................................................. 

 ئي؟تالمس االسالك المكشوفة في الدارة الكهربائية دون مرور تيار كهربا .4
.................................................................................................. 

 دلك مسمار من االلمنيوم بمغناطيس عدة مرات؟ .5
................................................................................................... 

 صابيح في دارة كهربائية موصولة على التوازي؟الم أحدتلف  .6
................................................................................................... 

 لف سلك نحاسي حول مسمار حديد وتوصيلة ببطارية؟ .7
................................................................................................... 

 
 -السؤال السادس: ارسم اجزاء الدارة الكهربائية بالرموز على حسب الجدول التالي:

 مصباح مفتاح اسالك توصيل بطارية الجزء

 الرمز
 

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     مفاتيح وبطارية وأسالك توصيل مرة على التوالي  3مصابيح و 3ارسم دارة كهربائية بالرموز فيها  السؤال السابع:
 وازي ومرة على الت......

 التوالي                     التوازي                                          
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 -السؤال الثامن: قارن بين التوصيل على التوالي والتوازي من خالل الجدول التالي:

 على التوازي  على التوالي وجه المقارنة
  تفرع التيار الكهربائي

 
 

  شدة اإلضاءة
 

 

  أحد المصابيح أثر تلف
 

 

  

 -السؤال التاسع: حدد نوع توصيل المصابيح ) توالي/ توازي( في الدارات التالية:
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 -السؤال العاشر: من الرسم المقابل أجب عن االسئلة التالية:
 الشكل التالي يمثل .......................... .1
 نوع توصيل المصابيح........................... .2
( 1حدث عند غلق المفتاح رقم ) ماذا ي .3

................................ 
( 3ماذا يحدث اذا تلف المصباح رقم ) .4

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

 -السؤال الحادي عشر: وضح طريقة التمغنط في االشكال التالية:
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 -السؤال الثاني عشر: حدد نوع السلوك عند استخدام الكهرباء:

 

 

 

 

 

 

 لسلوك ......................................           السلوك ........................................ا

 

 

 

 

 

 السلوك..................................                   السلوك .................................

 

 

 

 

 السلوك .....................................                  السلوك .................................

 

 


