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عالمتان

عرف ما يأتي :
سّ : 1
تم التحميل من موقع األوائل التعليمي
 )1الشحنة الكهربائية -:
إحدى خصائص المادة ,تنتج عن اختالف عدد الشحنات الموجبة والسالبة في الجسم .

 )2الدارة الكهربائية -:

مسار مغلق يسلكه التيار الكهربائي ,ويتكون بصورة أساسية من مادة موصلة ومصدر للكهرباء .

عالمتان

س  : 2علل ما يأتي :
 )1عند تقريب قضيب الزجاج المدلوك بقطعة الحرير الى الكشاف الكهربائي فيحدث تنافر.

الن قضيب الزجاج المشحون شحنة موجبة يؤثر على القضيب الفلزي بالكشاف الكهربائي وتصبح على الطرف القريب للفلز شحنة
سالبة والطرف البعيد شحنة موجبة

 )2تغلف مقابض األ دوات التي يستخدمها فني األجهزة الكهربائية مثل المفك ,بمادة من البالستيك .
لحمايته من خطر الكهرباء الن البالستيك مادة عازلة للكهرباء.

س  : 3أكمل الفراغات اآلتية باإلجابات العلمية الصحيحة :
 -1العملية التي يشحن بها جسم بشحنة كهربائية هي

 4عالمات
:

(

التكهرب

 -2يتكون من رأس فلزية مدببة وسلك فلزية غليظة موصول األرض :

(

مانعة الصواعق

1

) .
) .

 -3أداة تستخدم في األساس للكشف عن وجود الشحنة الكهربائية على جسم وتحديد نوعها ,وله استخدامات
:

أخرى

(

الكشاف الكهربائي

 -4إضاءة المصابيح الموصولة معا ً على .........أشد من إضاءتها عند اتصالها على التوالي (:

س  : 4أجب عمايأتي :

 . 1الطاقة الشمسية  . 2المصادر الكيميائية

ب -أعط مثاالً واحدا ً على كل من :
 . 1اللمس (.فلز مع فلز)
 . 2الدلك (بالستيك مع صوف/زجاج مع حرير)
 . 2الحث (فلز مع بالستيك /فلز مع زجاج)
جـ  -ما العوامل التي تؤثر في التيار الكهربائي الناتج عن استخدام المغناطيس ؟.

.1

سرعة المغناطيس

.2

عدد لفات السلك

التوازي ) .

 12عالمات

أ -اذكر مصادر التيار الكهربائي ؟

www.awa2el.net

د -بين بالرسم طريقة توصيل المصابيح الكهربائية ؟

 .1التوصيل على التوالي ؟
 .2التوصيل على التوازي ؟

انتهت األسئلة

2

) .

