
 وزارة التربية الوطنية
 مديرية التربية لوالية عين الدفلى                                                         -خميس مليانة -بوشيرب محمدمتوسطة 
 23/04/2018 :يوم                                                                                              ة متوسطنيالثا :مستوى

 سا 01:المدة                                                                           العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا :في مادة فرض
 ن06 :االول تمرينال

a-نقرب قضيب مغناطيسي من المواد التالية: 

 مدور حديدي. –عود كبريت  –دبابيس  –خاتم من فضة –مسامير  –مسطرة بالستيكية 

:ه المواد حسب الجدول التاليذصنف ه-1

 بها المغناطيسذالمواد التي ال يج بها المغناطيسذالمواد التي يج

 

 

 

بها المغناطيس؟ ذكيف نسمي المواد التي يج-2

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

بها المغناطيس؟ذكيف نسمي المواد التي ال يج-3

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

b- حدى طرق المغنطةٳيمثل الشكل المقابل:

ه الطريقة؟ذما اسم ه-1

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

هل مغنطة المسمار دائمة او مؤقتة؟-2

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

   ن06 :الثاني تمرينال
) .F, E) و الثالث (D, C) و الثاني (A, Bوضع على األول ( :قضبان مغناطيسية حيث  03نعتبر -1

 :أكمل الجدول التالي

 A B 

C   

D  يتنافران 

E بانذيتج  

F   

جنوبي. Aا كان القطب ٳذ Dو  Cعين القطبين -2

C:  .............................   D: .............................. 

   1/2الصفحة  
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 ن 08 الوضعية االدماجية:
بر الممغنطة حول قضيب مغناطيسي فتستقر االبر في بوضع مجموعة من اc ذبمعية التالمي ذفي حصة تطبيقية قام االستا

 ه الظاهرة. ذمن ه ذ,فتعجب التالمي 01في الشكل منحى معين مثلما هو موضح 

   

أكثر و  ذجنوب), هنا ازدادت حيرة التالمي –لى وضعها األصلي (شمال ٳلكن لم يبعد االبرة الممغنطة عن المغناطيس تعود 

 بدأوا يطرحون مجموعة من األسئلة لفهم الظاهرة. 

برة الممغنطة؟ه المنطقة التي تتأثر فيها اcذكيف تسمى ه-1

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

ه المنطقة؟ذتجسيد ه ا يمكنذبواسطة ما-2

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

كيف تسمى مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول المغناطيس؟-3

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 بالتوفيق  2/2الصفحة  أستاذ المادة
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البرة الممغنطةبعد االبرة الممغنطة عن

جموعة من األسن مجموعة من األسئلة ل

ة التي تتأثر المنطقة التي تتأثر فيها

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

منطقه المنطقة؟ذ

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

رادة الحديد حشكلها برادة الحديد حول

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