اختبار شامل لبحث المغناطيسية

إعداد المدرس :فراس قلعه جي

(وفق منط االمتحان النهائي)

السؤال األول :اخرت اإلجابة الصحيحة لكل مما يأتي وانقلها إىل ورقة إجابتك 50 ( :درجة )
س -1وشيعة طول سلكها  40mبطبقة واحدة نصف قطر اللفة الواحدة  4cmفتكون عدد لفات الوشيعة :
A

B

120

140

150

C

D

160

س -2دوالب بارلو قطره  20cmميرر فيه تيار كهربائي متواصل وخيضع نصف القطر السفلي حلقل مغناطيسي أفقي منتظم فيتأثر
الدوالب بقوة كهرطيسية شدهتا  410-2Nفتكون عزم القوة الكهرطيسية املؤثرة يف الدوالب هي:
A

210-3 m.N

B

1.510-2 m.N

C

110-3 m.N

D

0.05 m.N

س -3منرر تياراً كهربائياً متواصالً يف ملف دائري فيتولد عند مركزه حقل مغناطيسي شدته  Bنضاعف عدد لفاته وجنعل نصف قطر
امللف الوسطي نصف ما كان عليه فتصبح شدة احلقل املغناطيسي عند مركزه :
A

B

0.5B

C

4B

2B

D

B

س -4عندما تتدحرج الساق يف جتربة السكتني الكهرطيسية حتت تأثري القوة الكهرطيسية فإن التدفق املغناطيسي :
ينعدم

A

س -5وشيعة طوهلا m

B
𝜋2
5

يتناقص

C

يزداد

D

يبقى ثابتاً

مؤلفة من  200لفة مساحة مقطعها  20cm2جنعل شدة التيار املار فيها تتناقص بانتظام من  10Aإىل

الصفر خالل  0.5 Sفتكون القيمة اجلربية للقوة احملركة الكهربائية املتحرضة هي:
D
C
B
A
16 10-4 V
12 10-2 V
- 16 10-4 V
2.8 10-2 V
السؤال الثاني :يف املقياس الغلفاني ذو اإلطار املتحرك استنتج العالقة بني زاوية دوران اإلطار  والتيار املار فيه انطالقاً من

شرط التوازن .ثم بني كيف ميكن زيادة حساسية املقياس الغلفاني 30 ( .درجة)

السؤال الثالث :استنتج العالقة املعربة عن ذاتية وشيعة  Lعندما مير فيها تيار متواصل شدته  Iطوهلا  lوعدد لفاهتا  Nوسطح اللفة  Sونصف

قطرها  rصغري مقارنة مع طوهلا 25 ( .درجة)

السؤال الرابع :اكتب عناصر شعاع احلقل املغناطيسي املتولد عن تيار حلزوني 25 ( .درجة)

السؤال الخامس :أجب عن أحد السؤالين التاليني 30 ( :درجة)
 -1أعط تفسرياً علمياً لكل ممايلي بالعالقات املناسبة:

 )aتبقى شدة احلقل املغناطيسي يف مركز وشيعة لفاهتا متالصقة عدد طبقاهتا طبقة واحدة ثابتاً يف حال إنقاص طول
الوشيعة إىل النصف مع بقاء شدة التيار ثابتة.

 )bاستنتج عبارة شدّة احلقل املغناطيسيّ املُؤثِّرة يف شحنةٍ كهربائيّة تتحرّكُ يف حقلٍ مغناطيسيّ منتظم بسرعة
تعامِد شعاع احلقل املغناطيسيّ ثم عرِّف التّسال.

 )cيف جتربة السكتني التحريضية حيث الدارة مغلقة تزداد شدة التيار املتحرض بإزدياد سرعة تدحرج الساق على
السكتني.

 -2ادرس نظرياً حتول الطاقة امليكانيكية إىل طاقة كهربائية يف املولد مربهناً بالعالقات املناسبة أن الطاقة امليكانيكية حتولت إىل
طاقة كهربائية مساوية هلا بالقيمة.
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اختبار شامل لبحث المغناطيسية
السؤال السادس :حل املسائل التالية:
2
المسألة األولى :إطار مربع الشكل مساحة مقطعه  16cmحيوي  100لفة من سلك حناسي معزول نعلقه بسلك رفيع عديم الفتل وفق
حموره الشاقويل وخنضعه حلقل مغناطيسي منتظم خطوطه أفقية شدته  0.02 Tحبيث يكون مستوي اإلطار يوازي منحى
احلقل ⃗
(يهمل تأثري احلقل املغناطيسي األرضي) (  80درجة)
𝐵 عند عدم مرور التيار ثم منرر يف اإلطار تياراً كهربائياً شدته  10Aواملطلوب:
(وفق منط االمتحان النهائي)

-1
-2
-3
-4
-5

إعداد المدرس :فراس قلعه جي

احسب شدة القوة الكهرطيسية املؤثرة يف كل من الضلعني الشاقوليني حلظة مرور التيار.
احسب عزم املزدوجة الكهرطيسية املؤثرة يف اإلطار حلظة إمرار التيار السابق.
احسب عمل املزدوجة الكهرطيسية عندما ينتقل اإلطار من وضعه السابق إىل وضع التوازن املستقر.
نستبدل سلك التعليق بسلك فتل ثابت فتله  Kلنشكل مقياساً غلفانياً ومنرر يف اإلطار تياراً كهربائياً شدته ثابتة  4mAفيدور اإلطار بزاوية
 0.04radويتوازن استنتج بالرموز عالقة ثابت فتل السلك  kواحسب قيمته ثم احسب قيمة ثابت املقياس الغلفاني . G
نزيد حساسية املقياس الغلفاني  10مرات من أجل التيار نفسه احسب ثابت فتل سلك التعليق بالوضع اجلديد.

المسألة الثانية :ملف دائري نصف قطره الوسطي  2cmمؤلف من  1200لفة متماثلة من سلك حناسي معزول معلق من
األعلى بسلك شاقويل عديم الفتل ضمن حقل مغناطيسي منتظم أفقي خطوطه ناظمية على مستوي امللف شدته
(  40درجة)
 0.04Tنصل طريف سلك امللف مبقياس غلفاني واملطلوب:
 -1ندير امللف بدءاً من وضع توازنه بزاوية  900خالل  0.5 Sاحسب شدة التيار املتحرض يف امللف حيث املقاومة الكلية للدارة . 2
2
 -2نستبدل سلك التعليق السابق مبحور دوران شاقويل ثم ندير امللف بسرعة زاوية ثابتة تقابل  HZواملطلوب:
𝜋
 )aاستنتج بالرموز العالقة احملددة للقيمة اجلربية للقوة احملركة الكهربائية املتحرضة املتناوبة اجليبية ثم أكتب التابع الزمين لكل من
هذه القوة والتيار املتحرض املتناوب اجلييب .
 )bاحسب سلك طول امللف.
المسألة الثالثة :خنضع الكرتوناً يتحرك بسرعة  8103 km.s-1إىل تأثري حقل مغناطيسي ناظمي على شعاع سرعته شدته  510-3Tواملطلوب:

(  40درجة)
 -1وازن باحلساب بني شدة ثقل االلكرتون وشدة قوة لورنز املؤثرة فيه ماذا تستنتج.
 -2برهن أن حركة االلكرتون ضمن املنطقة اليت يسودها احلقل املغناطيسي هي حركة دائرية منتظمة ثم استنتج
العالقة احملددة لنصف قطر املسار الدائري واحسب قيمته.
-19
))e= 1.610 C ( , ) m=910-31kg
 -3احسب دور احلركة.

المسألة الرابعة :نضع ملفني دائريني هلما املركز ذاته يف مستو شاقويل واحد عدد لفات كل منهما  600لفة نصف قطر األول 6cm
والثاني نصف قطره  3cmمنرر يف امللف الثاني تياراً كهربائياً شدته  12Aوبنفس جهة دوران عقارب الساعة واملطلوب حدد جهة
وشدة التيار الواجب إمراره يف امللف األول لتكون شدة احلقل املغناطيسي عند املركز املشرتك للملفني  1010-3 Tأمام مستو
(  40درجة)
الرسم ثم خلف مستو الرسم.
المسألة الخامسة :ساق حناسية طوهلا  10cmتستند على سكتني حناسيتني أفقيتني متوازيتني نربط بني طريف
السكتني مقياس ميكرو أمبري ثم نضع اجلملة يف منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم ناظمي على مستوي السكتني
شدته  0.2Tثم حنرك الساق بسرعة ثابتة  0.5m.s-1حبيث تبقى على متاس مع السكتني وموازية لنفسها واملطلوب:
 -1استنتج العالقة احملددة لشدة التيار الكهربائي املتحرض ثم احسب قيمته بافرتاض مقاومة الدارة .5
 -2ارسم شكالً توضيحياً يبني جهة كالً من شعاع احلقل املغناطيسي وشعاع السرعة وشعاع القوة املغناطيسية وجهة التيار
املتحرض.
_ _ _ _ انتهت األسئلة _ _ _ _
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