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  .اليومية حياتنا في للمغانط تطبيقات  عدد  : أخرى صياغة     /   اليومية حياتنا في المغانط أهمية أذكر(  1س 

 حياتنا  في  الكهربائية للتيارات  المغناطيسية اآلثار على تعتمد  التي التطبيقات  من الكثير هناك

 أجهزة و  التلفاز أجهزة و ةالبسيط الكهربائية والمحركات  الكهربائية المولدات  ( مثل اليومية

 ) الصلبة األقراص  ومشغالت  التسجيل أشرطة و المهبطية باألشعة تعمل التي العرض 

 الشرح؟  مع المغانط أنواع هي ما (  2س 

 ) الصناعية والمغانط الطبيعية المغانط مثل( الوقت  مرور مع مغناطيسيتها تفقد  ال التي المغانط وهي : الدائمة المغانط -1

 بواسطة استقطب  حديد  مسمار  مثل ( األثر زوال أو الوقت مرور مع مغناطيسيتها  تفقد  التي المغانط وهي :المؤقتة مغناطلا   -2

 )كهربائي مغناطيس مغناطيس

 ؟  للمغانط العامة الخصائص  ( عدد  3س 

1- .................................................. 

2- .................................................. 

3- .................................................. 

 .منها كل اسم وأذكر  )ودائمة مؤقتة( إلى التالية  المغانط ( صنف 4س 
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 أنواع المغانط

  والمطاط والورقوالذهب   والزجاج  والقطن والنحاس  والخرسانة األلومنيوممعظم المواد المصنوعة من  
ب هذه المواد وال تتنافر معها، وتمر المجاالت  مواد غير مغنطيسية. فالمغانط التجذ  والخشب   والفضة

المغنطيسية، تصبح ممغنطة عند  المغنطيسية عبرها دون أن تضعف. ولكن مواد أخرى، تسمى المواد 
 تعريضها لمجال مغنطيسي.  

 

 المغانط المؤقتة -1
غنطيسيتها ، وتسمى المواد المغنطيسية اللينة، ألنها  تستعيد موالكربون الحديد تصنع من مواد مثل 

خارج المجال المغنطيسي . فاإلبرة الحديدية الممغنطة، على سبيل المثال، تفقد مغنطيسيتها عند 
 إبعادها عن المجال المغنطيسي. 

 

 المغانط الدائمة -2
الئط(  المواد المغنطيسية الصلبة. والعديد من المغانط الدائمة القوية سبائك )خمغنطتها، ولذلك تسمى  تحتفظ بمغنطيسيتها بعد 

هذه السبائك   أو النيكل أو الكوبالت، مخلوًطا بمواد أخرى. وتشمل الحديد تتكون من 
يوم  لسبائك المحتوية عادة على خليط من األلومنالمغنطيسية األلنيكو، وهو مجموعة من ا

سبيكة ى التسم  والكروم الكوبالت ؛ وسبيكة من والنحاس والحديد  والكوبالت   والنيكل
الكوبالتية الكرومية. وقد أنتجت سبائك محتوية على عناصر فلزية تسمى عناصر األتربة  

 النادرة بعًضا من أقوى المغانط الدائمة.  

 

 المغانط الكهربائية -3
. وتتكون أبسط المغانط الكهربائية من ملف سلكي أسطواني ، يسري فيه تيار كهربائي. بالتيار الكهربائيمغانط مؤقتة تنتج 

خر القطب الجنوبي. وعند بسريان التيار الكهربائي فيه يصبح أحد طرفيه القطب الشمالي للمغنطيس الكهربائي والطرف اآلف
 قد مغنطيسيته.  تغيير اتجاه سريان التيار ينعكس وضعا القطبين. وعند قطع التيار يف

، مثل الحديد، داخل وتحتوي العديد من المغانط الكهربائية على أسطوانة من مادة مغنطيسية لينة
 ملف سلكي، لتقوية المجال المغنطيسي الذي ينتجه المغنطيس الكهربائي.  
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 : كيف تؤثر المغانط في المواد األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مغناطيس دائم 
 مغناطيس مؤقت

ارـــالمسم  

صغيرةقطع حديد   
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 القوى المؤثرة في األجسام الموضوعة في مجاالت مغناطيسية :  

 

                              ( ..................  (                                                                ).................. ) 

 

 

 

 

 احلديد خطوطاً بني األقطاب املتشاهبة ال تشكل برادة 
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 ستمرم تيار يحمل مستقيم سلك عن الناشئ المغناطيسي المجال وصف

 : مستقيم فسينتج عنه مجال مغناطيسي حول السلك يمتاز بما يلي  اذا مر تيار كهربائي مستمرا في سلك 

 دوائر متحدة المركز في السلك نفسه تبدأ ببداية السلك وتنتهي بنهاية طوله  عبارة عن -1

مما يعني زيادة المجال بالقرب من السلك ا ابتعدنا عن السك من السلك وتقل كثافنها كلم  تزداد كثافة الدوائر بالقرب  -2

 عاد عنه بتويقل باال 

 (I يزداد المجال بزيادة شدة التيار الذي يحمله السلك )  -3

 معامل النفاذية المغناطيسية للوسط المحيط بالسلك  يزداد المجال بزيادة -4

 اها فهو مجال غير منتظم بما ان المجال غير ثابت مقدارا واتج -5

 هامة   مالحظات

والتي (  اليمنى لليد األولى القاعدة )  منىالي يد ال قبضة قاعدة حسب  يحدد  سلك مستقيم  عن  الناتج المجال تجاها -1

 إلتمام األصابع لف اتجاه فيكوننقبض على السلك باليد اليمنى بحيث يكون االبهام باتجاه التيار  )تنص على :

 الحظ الشكل المجاور  هو اتجاه المجال في النقطة ( السلكعلى  القبضة
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 9 صفحة 
                         

 قواعد اليد اليمنى ) مهم جدا ( 

  

 ( ونحو الخارج بالرمز )   (  ×) يرمز للسلك المستقيم الذي يحمل تيار عمودي على الورقة نحو الداخل  -2

 

 

 

 

 

 كما في االشكال التالية   نقطة حدد اتجال المجال المغناطيسي عند نشاط :     
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 10 صفحة 
                         

 

 مستقيم موصل  في مستمر تيار مرور عن الناشىء المغناطيسي المجال خطوط المجاور التخطيطي الرسم يظهرنشاط : 

 . اإلبرالمغناطيسية من عدد و وطويل

 تتغير  المغناطيسي المجال شدة مقدار أن الرسم من دعما استدل  1-

 الرسم  في الظاهرة العلمية باألدلة االستدالل هذا دعم . الموصل محور عن البعد  بتغير

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

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

 اتجاهه  تغيير دون الموصل في المار الكهربائي التيار شدة زيدت  إذا الرسم على أرستط التي اترالتغي ما -2

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

 المستقيم  الموصل على سهم  برسم الموصل في رالما الكهربائي التيار اتجاه حدد -3
 

 يبين الشكل سلكا مستقيما يمر به تيارا مستمرا  فيتولد حوله مجال مغناطيسي اجب عما يلي  نشاط : 

 حدد على الرسم اتجاه التيار المار في السلك -1

 
 في السلك فماذا يحدث  المار الكهربائي التيار شدة زيدت  إذا -2

 ر اجابتك المغناطيسي المتولد . فسللبعد بين خطوط المجال  

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

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

 اتجاهه  وحدد المغناطيسي المجال خطوط ارسمنشاط :   
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 11 صفحة 
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 12 صفحة 
                         

 مستمر  تيار يحمل دائري ملف مركز في المغناطيسي الجالم

 ( من اللفات وعندما يمر فيها تيار مستر ينتج مجال مغناطيسي  Nالملف الدائري هو عبارة عن حلقة تتكون من ) 

 المركز عن  بعيدا منتظم وغير كزالمر عن منتظم  :المجال  شكل

   : اآلتي و نح ال ىلع  (اليمنى  لليد الثانية القاعدة)    اليمنى اليد  قبضة قاعدة : تجاه اال تحديد

 راالبهام التجاه المجال عند المركز فيشي فلالم في التيار مع اليمنى اليد  أصابع فلت

 .نقطبا هل ربائيهك سمغناطي يعتبر تيار ه في يمر الذي الدائري لفالم

 الجنوبي  القطب  هواآلخر  هالوج يكون و امه اإلب هإلي  يشير الذي هالوج هو الشمالي القطب 

 تجاه الا تحديد ىلع ةلأمث
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 13 صفحة 
                         

 

 

 

  

 

 

 

 

  الملف مركز عند المغناطيسي المجال قدارم عليها تتوقف التي العوامل

 ة النفاذي معامل بزيادة المجال يزداد .  ( µ( )   الملف و المركز بين ( بالملف المحيط الوسط نوع -1

   مل االعو ةبقي ثبات  عند ر  التيا شدة مع اطردي تناسب  المغناطيسي المجال شدة ( I )     الملف في المار التيار شدة -2

 . العوامل بقية ثبات عند فالمل لفات  عدد  عم ادي طر تناسب ي  المغناطيس المجال شدة ( N   الملف لفات عدد -3

 بقية العوامل  ثبات عند ف المل قطر نصف معتناسبا عكسيا  تناسب ي المغناطيس  المجال شدة الملف قطر نصف  -4

 

 

 به  يمر و واحدة دائرية لفة هيئة على لف سلكا   المجاور الشكل يظهرنشاط : 

 منتظم خارجي مغناطيسي  مجال الملف في يؤثر  . مستمر كهربائي تيار

ا الملف مركز عند المغناطيسي المجال محصلة أن علمت إذا   . صفر 

 . ةلفال في المار الكهربائي التيار اتجاه حدد  1-

 التيار  شدة زدنا أذا الملف مركز عند  المغناطيسي المجال اتجاه حدد  2-
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 14 صفحة 
                         

 

 . المجاور الشكل في كما الهواء في دائرية حلقة شكل على مستقيم سلك من جزء لف تمنشاط : 

  الناتج  المجال و ( (Bالمستقيم  السلك عن الناتج المغناطسي المجال شدة أن علمت  أذا

 . السلك عن الناتج المجال شدة أمثال ثالثة يةالدائر الحلقة عن

 B )  ( بداللة مقداره وما الحلقة مركز عند  المغناطيسي المجال اتجاه حدد 

……………………………………………………………………  

…………………………………………………………………… 

 المركزالمشترك في تنعدم ان لمغناطيسي ا المجال  لشدة يمكن هلالمركز  في متحدان دائريان  ملفان المجاور الشكل في:    نشاط

  . فسر جابتك للملفين

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

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

 

 أجب ثم .(   Bو A )  الحالتين في لالشكادرس  نفسه التيار ويحمالن المركز في متحدان ، دائريان فانمل المجاور الشكل في

 االتي  عن

 . الداخليين الملفين في التيار اتجاه حدد  -1

 في الحالتين االتيتين   المشتركز المرك في المغناطيسي المجال شدة على يطرأ ما بين -2

 . عليه  نكا ما مثلي الى ملف كل تيار اعفةضم تم ذاا ➢

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

 الداخلي الملف قلب  في حديدية ساق وضعت  اذا ➢

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

 

 تك اباج فسرتنعدم .   ان المركز في الالمج لشدة يمكن الحالتين اي في ➢

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

............................................................................................ 
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 15 صفحة 
                         

 المجال المغناطيسي الناتج عن مرور تيار مستمر في ملف لولبي 

ملفوف عل هيئة مجموعة حلقات متراصة ومتالحقة او هو مجموعة من الملفات  يلو ط سلك  هو(  المحث)  اللولبي الملف

 الدائرية المتجاورة والتي تحمل التيار نفسه  

  الدائري ( فل الم طريقة ينفس  (اليمنى  اليد  قبضة  : االتجاه   فلالم خارج منتظم  غير  - فلالم داخل  منتظم  :  المجال شكل

 (  الشكل في  كما ل جاالم باتجاه م اهاإلب ف كوفي التيار  مع اليد  أصابع  فلت(

 الطرف يكون  الشمالي و  قطبل ل ماهيشيراإلب نقطبا هل ربائي هك  مغناطيس يعتبر  تيار  ه في يمر الذي ولبيلال لفالم

 الجنوبي  القطبهواآلخر

 

 

 

 

 هامة : مالحظات

 لفاته عن جةالنات  المجاالت لمجموعمساويا   اللولبي الملف داخل المغناطيسي المجال يكون -1

 بائيالكهر المغناطيس ملف في كهربائير تيا سريان عن ينشأ الذي المغناطيس يسمى -2

 ذلك لفاته عدد ومع فيه المار التيار مقدارطرديا مع   ملف في الناتج المغناطيسي المجال شدة تتناسب -3

 نفسه االتجاه في المجاالت هذه وتكون متساوية، لفاتل لمغناطيسيةا المجاالت ألن

 الملف داخل )قلب ) حديدي  قضيب وضع طريق عن يضاا الكهربائي المغناطيس قوة زيادة مكني  -4

 الملف مجال ألن المغناطيسي؛ لمجالزيادة ا على القلب فيعمل ويقويه المجالهذا القلب  يدعم حيث

 يولد مجاال مغناطيسيا مؤقتا في القلب اللولبي

alm
an
ah
j.c
om
/ae



 المتقدم الصف العاشر  
    2019/2020الثالث الفصل الدراسي                                                          أ/ صادق السريحي  

                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 16 صفحة 
                         

 

 امثلة 

 

 

 وائيه يلولب فلم في مستمر ربائيهك لتيار المغناطيسي المجال وططخ المجاور الشكل يبين(  1نشاط ) 

 يلي عما أجب النواة

 . كلالش ىلع لمغناطيسل الشمالي المغناطيسيالقطب  حدد   -1

 فلالم في المار التيار اتجاه حدد  -2

 فلالم ذاه داخل المغناطيسي المجال شدة زيادة اهخالل من يمكنك طريقتين اكتب  -3

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

............................................................................................... 
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 17 صفحة 
                         

 

 . يلي عما أجب , بطارية قطبي إلى طرفاه ويتصل النواة وائيه لولبيا   فا  لم المجاور الشكل رهيظ(  2نشاط ) 

 المغناطيسية  الملف أقطاب  الشكل على . حدد   -1

  1 , 2 , 3 ,4النقاط  من بكل تمر التي المجال خطوط ارسم  -2

 وحدد اتجاه المجال عند كل نقطة  

  
 لك والمقطع لالطو ةلمتماث لولبية فاتلم ثالثة المجاور كلالش في(  3نشاط ) 

 : متساوية الثالث اتفلالم في تيارلاشدة  نأ متلع فإذا ببطارية لموصو اهمن 
 . على كل ملف المغناطيسية األقطاب  حدد  -1

 

 

 

 

 

ً  الملفات  رتب  -2 ً  تنازليا  . مركزها عند  المجال المغناطيسي شدة  لمقدار تبعا

 يل ي عما أجب  : . مستمر تيار هب يمر زونيا  لح فا  لم المجاور الشكل نيبي(   1نشاط ) 

  المغناطيسية  فلالم أقطاب  الشكل ىلع حدد 

   (a) . النقطة عند  المغناطيسي لالمجا اتجاه حدد 

 ولماذا فلالم داخلل المجا نوع ما

 اآلتي  نع أجب  بطارية بقطبي نموصوال  طرفاه زونيلح فلم داخل المغناطيسي لالمجا خطوط الشكل رهيظ( 2نشاط ) 

 زوني لالح فاالم خارج المغناطيسي لالمجا  خطوط مرس أكمل -1

  بطاريةلل الموجب  بالقطب  لموصو  b ) . ام   ( a فلالم طرفي أي -2

 

alm
an
ah
j.c
om
/ae



 المتقدم الصف العاشر  
    2019/2020الثالث الفصل الدراسي                                                          أ/ صادق السريحي  

                                                                                             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 18 صفحة 
                         

 

5  

 : يأتي عما أجب  . الجنوب  إلى الشمال من طويل مستقيم سلك في  كهربائي تيار سريي - 5

  ؟ السلك في  التيار اتجاه ما .شرقا اتجه ليالشما قطبها أن لوحظ السلك فوق بوصلة وضع عند  -1

 الشمال  إلى الجنوب من : الجواب

 غربا : الجواب  ؟ السلك أسفل وضعت  إذا البوصلة إبرة تشير اتجاه أي إلى -2

  : يأتي بما مقارنة تيار، فيه يسرى سلك من  1cmبعد   على المغناطيسي المجال شدة ما-6

 أقوى سيكون cm 1بعد على المغناطيسي  المجال : الجواب  .السلك من  2cmبعد  على المغناطيسي المجال شدة -1

 مرتين 

 أقوى سيكون cm 1بعد على المغناطيسي  المجال : الجواب  .السلك من  3cm بعد على المغناطيسي المجال شدة -2

 مرات  ثالث

 طرفي أي الشكل في موضح هو كما ، ببطارية السلك طرفي وصل ثم مسمار، حول سلك بلف مغناطيسا طالب  صنع--7

 المدبب الرأس : الجواب ؟ شماليا قطبا سيكون ) المسطح أم المدبب  ) المسمار

 ،  األلومنيوم من وآخر حديدي وقضيب  زجاجي وقضيب  سلك بكرة لديك كان إذا -8

 .إجابتك وضح ؟ فوالذية قطعا   يجذب  كهربائي مغناطيس لعمل تستخدم قضيب  فأي 

 . المغناطيس خصائص وسيكتسب ، الدائم المغناطيس نحو الحديد سينجذب .الحديد قضيب استخدام : الجواب

 واأللومنيوم  الزجاج من كل يكتسبها ال بينما 

 باستخداموالضبط  للتعديل قابلة قوته تجعل أن أردت  فإذا جيدا، السابقة المسألة في الوارد  الكهربائي المغناطيس يعمل -9

 القدرة مصدر مع التوالي على المتغيرة المقاومة نصل : نعم : الجواب .بتكإجا  وضح ؟ ممكن ذلك فهل متغيرة مقاومة

 المجال  مقدار يقل بالتالي و  التيار شدة ستقلل األكبر فالمقاومة ونعدلها  المتغيرة المقاومة نضبط ثم ، والملف
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 المغناطيسية  للمواد المجهرية الصورة

 قطبان، له وسيكون يصبح مغناطيسا أيضا ، العنصر  فإن طيسنامغ  من بالقرب نيكل أو كوبالت أو حديد قطعة وضع عند

 ويفقد .الخارجي المجال اتجاه على المؤقتة القطبية هذه توليد ويعتمد .هذه المغنطة تكون مؤقتة إال أن وجنوبي، شمالي

 بطرائق كهربائية مغانط سلوك(  والكوبالت والنيكل الحديد ) الثالثة العناصر وتسلك المجال إبعاد مغناطيسيته عند العنصر

 .  الفرومغناطيسية تسمى  خاصية لها إذ عديدة؛

 نفسه االتجاه في المتجاورة الذرات بإلكترونات الخاصة المغناطيسية المجاالت مجموعة تترتب عندما المغناطيسية المناط

 المجموعة المنطقة المغناطيسية وهذه المناطق المغناطيسية صغيرة جدا ومحدودة تسمى هذه 

 .المغناطيسية المناطق من هائل  عدد على تحتوي الحديد من  عينة صغيرة فإن لذا

 جدا  هامة مالحظات

 البعض بعضها مجاالتها وتلغي االتجاه عشوائية للحديد المغناطيسية المناطق -1

 

 

 

 

 الخارجي  المجال اتجاه مع للتتفق المغناطيسية مناطقها تترتب خارجي مغناطيسي مجال داخل حديد قطعة وضعت اذا -2

  .الخارجي المجال بازالة عشوائيتها الى المنطاق تعود حيث مؤقت مغناطيس الى الحديد قطعة فتتحول
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 المناطق ترتيب تحافظ على التي السبائك النتاج اخرى مواد مع الحديد خلط يتم دائم مغناطيس على للحصول -3

 .الخار جي المجال زوال بعد المغناطيسية

 المسجالت وهذه كهربائية مغانط من الفيديو وأجهزة الصوتية المسجالت في التسجيل رؤوس تتكون:  طسائالو في التسجيل
 مجاالت توليد على فيعمل .التسجيل رأس كهربائية في تيارات كهربائية تنتج نبضات وإشارات تولد  الت في سجيل الوسائط

 قطع على يحتوي الذي المغناطيسي التسجيل يطرش يمر وعندما .مغناطيسية تمثل الصوت والصورة المراد تسجيلهما

 المغناطيسية  المجاالت بواسطة القطع لهذه المغناطيسية المناطق تترتب  التسجيل، رأس فوق مغناطيسية  موادمن صغيرة 

 وعند . التسجيل برأس المار التيار اتجاه على لمغناطيسيةا المناطق واصطفاف ترتيب اتجاهات وتعتمد،  التسجيل لرأس

 يعمل سريعة .بصورة    مغناطيسيًّا متناوب ا المحور مجاال   رأس ينتج جديدة أصوات لتسجيل سابق ا  عليه  لمسج   شريط تعمالسا

 الشريط على المغناطيسية المناطق اتجاهات بعثرة على

 األرضي طيسيالمغنا المجال اتجاهات اختالف تاريخ الحديد على تحتوي التي الصخور تسجلالتاريخ المغناطيسي لالرض :  

 المجال اتجاه في تمغنطت بردت وعندما المحيط، قاع في شقوق من منصهرة صخور اندفاع عن البحرنتجت قاع فصخور 

 الصخور من أقدم تعد الشقوق عن األبعد الصخور فإن البحر قاع في للتوسع ونتيجة . الزمن ذلك في المغناطيسياألرضي

 الصخور  في المغنطة اتجاه أن وجدوا عندما البحر قاع صخور فحصوا الذين األوائل العلماء تفاجأ وقد . الشقوق القريبةمن

مرات   عدة موقعيهما تبادال قد لألرض المغناطيسيين القطبين أن إلى بياناتهم خالل من وخلصوا ، ومتنوع متغير المختلفة
 .العصور في تارخ االرضعلى مر 

 

 ؟  العلمية النمذجة من وسيلة ردمج أم حقيقي المغناطيسي المجال هل  -10

 حقيقي  فهو المجال أما . ) وهمية  خطوط ( حقيقية ليست المجال خطوط : الجواب

 ؟ القوى هذه تارتأثي  عرض يمكنك كيف .حولك الموجودة المغناطيسية القوى بعض اذكر -11

 ويمكن. األرضي المغناطيسي لمجاوال ، الثالجة أبواب على الموجودة المغانط : اإلجابات تتضمن  أن ويمكن : الجواب

 منها  بالقرب مغنطتها يمكن مادة أو آخر مغناطيس إحضار طريق عن القوى هذه تأثير عرض

 .كهربائي تيار فيه يمر مستقيم سلك حول المغناطيسي المجال اتجاه لتحديد المستخدمة اليمنى  اليد قاعدة صف -12
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 أصابعك انحناء يشير فسوف االصطالحي التيار اتجاه إلى يشير إبهامك توجعل اليمنى بيدك السلك على قبضت إذا : الجواب

 .المغناطيسي المجال اتجاه إلى

 .معين بنمط فترتبت الحديد ردة ا ب فوقها ورش ، نشط كهربائي مغناطيس  فوق شفافة و رقيقة زجاج قطعة وضعت  -13

 إجابتك وضح ؟ ستالحظها التي االختالفات فما الجهد مصدر قطبية عكس بعد التجربة أعيدت إذا

 المغناطيسية  القطبية انعكاس ستبين البوصلة ولكن نفسه، المجال شكل ستبين الحديد برادة .شيء ال : الجواب

 حرالحركة العلوي القضيب كان و اآلخر، فوق أحدهما أفقية بصورة وضعا متوازيان فلزيان قضيبان داخلها لعبة تخيل  -14

 .أسفل والى أعلى إلى

 يسلك قد لماذا وضح . السفلي القضيب نحو يسقط فإنه اتجاهه وعكس   ، السفلي فوق يطفو العلوي القضيب كان اإذ -1

 السلوك هذا القضيبان

  بحيث السفلي للقضيب العلوي القضيب وضع وإذا ، متوازية محاور لهما مغناطيسين الفلزيان القضيبان سيصبح:  الجواب
 العلوي القضيب فسيتنافرللقضيب السفلي S  والجنوبي N الشمالي القطبين فوق S يالجنوب و  ، Nالشمالي  قطباه يكون

 السفلي  المغناطيس مع تجاذب فسيحدث العلوي المغناطيس طرفا عكس وإذا ، السفلي فوق طافيا أو معلقا وسيكون

 . القضيب حون العلوي القضيب يسقط الحالة هذه في .آخر قضيب محله وحل فقد قد العلوي القضيب أن افترض -2

 استعمل؟  الذي القضيب نوع فما . اتجاهه كان مهما السفلي

 اتجاهه  كان مهما السفلي المغناطيس إلى فسينجذب األعلى، في العادي الحديد من قضيب وضع إذا : الجواب
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 القوة المعناطيسية المؤثرة في سلك يحمل تيار 

 يؤثر المغناطيسي المجال وألن  .دائم مغناطيس عن الناتج يولد مجاال مغناطيسيا مشابها للمجال  الكهربائي التيار أنامبير    الحظ

 المغناطيسي  المجال في وضعه تيار فيه يسري الذي السلك في تؤثر قوة توجد  أنه أمبير افترض  فقد  الدائمة المغانط بقوة في

𝑭 ة التالي بالعالقة مرتمس تيار يحمل مستقيم سلك على المؤثرة المغناطيسية القوة مقدار يحسب = 𝑰𝑳𝑩𝒔𝒊𝒏𝜽 

 

   : Lبالمجال المغطى الطول  ( للسلك الفعال الطول    ) 

 : θ والمجال التيار بين اويةزال 

B   : تسال بوحدة المغناطيسي المجال مقدار T: 1وهي تساوي N/A.m 

 الى يشير امك إبه واجعل المغناطيسي، المجال اتجاه في اليمنى يدك أصابع اجعل:  لليد اليمنى الثالثة القاعدةاتجاه القوة : 

 لكف نحو الخارج  على باطن لعموديا اتجاه ا في السلك في المؤثرة  القوة اتجاه فيكون السلك، في االصطالحي تجاها

 مالحظات

  لمجالمن ا كل اتجاه مع متعامدة المغناطيسية القوة تكون وابدا دائما -1

 . المجال مع تعامدالتيار شرطا وليس التيار و

 F= 0  الحالتين وفي θ =180  أو  θ = 0 تكون لمجالا يوازي السمك كان إذا -2

  F = ILB عظمى القوة فتكون θ = 90  المجال تكون يعامد كلالس كان إذا -3

 

 امثلة على تحديد اتجاه القوة 
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 الجدول في كما فةلمخت أوضاع بثالثة منتظم مغناطيسي مجال في وضع  ،  ارمستمرا تيا يحمل مستقيم موصل(  1نشاط ) 
 اكمل الجدول بما يناسبه  الثالثة األوضاع في متساوية التيار وشدة الموصل وطول المغناطيسي المجال شدة كانت إذا , آلتيا

  

 

 

 

 

 

 

 مقداره  منتظم مغناطيسي مجال في وضع الغرب باتجاه (A 40) همقدار  مستمر تيار يحمل مستقيم طويل كلس(  2نشاط ) 

T) 5-10 ×2 ( يلي عما أجب الشكل في كما خارجلل الصفحة ىلع عمودي:  

 السلك من (0.5m) مقداره طول ىلع المؤثرة المغناطيسية القوة احسب  -1

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

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

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

 مغناطيسية  بقوة يتأثر ال بحيث المجال في السلك يوضع كيف -2

 

 في مجال مغناطيسي منتظم شدته  ( وضغ A 2.0)   شدته  ارمستم  را  تيا  يحمل  ( m 0.5)  طوله مستقيم سلك(  3نشاط ) 

  (T 410×5.0  كما في الشكل المجاور )اتجاهها حدد و السلك في المؤثرة المغناطيسية القوة مقدار احسب 

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

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

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

...................................................................................................  
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 24 صفحة 
                         

 مر عندما و المجاور الشكل في كما أفقي( فوق سطح طاولة  m 0.12( طوله )  a bمستقيم )  موصل وضع ( 4نشاط ) 

 نحو الطاولة سطح على عمودي اتجاه في(   N 0.40مقدارها )  مغناطيسية بقوة تأثر (  6.0A) مستمر شدته تيار فيه

 خطوطه الشكل على ارسم و الموصل في يؤثر الذي المنتظم المغناطيسي المجال لشدة مقدار أقل احسب األسفل

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

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

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

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

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

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

  ونزوال صعودا   اإلنزالق من 0.02Kg ))   هتلوكت (m 0.3) هطول (ab) موصل كلس يتمكن رالمجاو الشكل في(  5نشاط ) 
 (10A)ه شدت  تيار هفي يمر  عندما الجاذبية وقوة المغناطيسية القوة تأثير تحت يتزن  (ab) كلالس أن ُوجد) 

 . ههاتجا وحدد كلسلل المعامدطيسي المغنا المجال شدة احسب

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

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

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

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

 

 متوازيين  كينلس بين المتبادلة  القوة المغناطيسية

  قانون حسبالن يتباد للثاني المغناطيسي المجال في منهما كل ويقع مستمران كهربائيان تياران يحمالن  نن متوازيااسلك كل

 𝐹1/2  =𝐼2L𝐵1و    𝐹2/1  =𝐼1L𝐵2  التالية بالعالقة حسابها يمكن مغناطيسية قوة الثالث نيوتن
L  الطول المشترك بين السلكين 
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 25 صفحة 
                         

  

  

 

 

 

 

 

 المسافة  تفصل , هنفس االتجاه في التيار نفس ماهفي  ويمر واءهال في  موضوعان وطويالن قيمانمست كانلس(  1نشاط )  

(0.3m)  ل  األطوا وحدة في المؤثرة المغناطيسية القوة مقدار كان ذاا , كينلالس محوري بين ( L=1m)   ماه من لكل 

 (  N 410  ×6( ليي ا عم فأجب:  

  ولماذا كينلالس بين القوة نوع ما -1

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

 . القوة اتجاه لتحديد المستخدمة  الطريقة اسم ما  -2

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

 كينلالس من كل في المار التيار شدة احسب  -3

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

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

 

 ؟  المغناطيسي المجال مع متعامد   كهربائي تيار فيه يسري سلك في المؤثرة القوة اتجاه لتحديد  المستخدمة القاعدة اسم ما 15.

 خدام هذه القاعده ؟ الست  حدد مايجب معرفنه

......................................................................................................................................................... 
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 26 صفحة 
                         

 مقدار ما  T 0.40  مقداره  يًّعمود  مغناطيسي مجال في  موضوع   ،  m 0.50ه   طول سلك في  A 8.0  مقداره  ارتي يسري ا 16.

 لسلك ؟ ا في المؤثرة القوة

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

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

مقدارها   بقوة منتظم فتأثر مغناطيسي مجال في اي موضوع عمود  A 6.0مقداره  تيار  فيه  يسري  cm 75طوله  سلك 17.

0.60 N  لمؤثر؟ا المغناطيسي المجالمقدار ما  

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

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

 المغناطيسي المجال مقدار فما A 6.0 مقداره تيار فيه السلك يمر كانفاذا  N 0.35  ووزنه cm 40.0طوله نحاسي سلك.18

 ؟ ) السلك وزن)  السلك في المؤثرة الجاذبية قوة لموازنة كافيا يكون بحيث  رأسيافيه  يؤثر أنيجب  الذي

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

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

 مقداره منتظم مغناطيسي مجال في يا عمود   وموضوع  cm 10.0ه  طول سلك في يسري أن يجب  الذي التيار مقدار ما 19.

0.49 T  0.38ها  مقدار بقوة ليتأثر N   ؟ 

 مكبرات الصوت 

 مجال في تيار كهربائي موضوع فيه يسري سلك في المؤثرة القوة على العملية التطبيقات  ىالصوت إحد تعد مكب ِّرات  

 عرفي سلك من ملف من ) يتركب (  باستخدام  طاقة صوتية إلى الكهربائية الطاقة تحويل السماعة علىتعمل  .مغناطيسي
الذي يشغل السماعة تيارا كهربائيا خالل   المضخم يرسل  في مجال مغناطيسي. المخروط وهذا، ورقي  مخروط فوق مثبت

 الملف يتأثر وعندها يمثلها التي الصوت  لحدة قاوفوذلك مرة في الثانية   20000و   20الملف ويتغير اتجاه هذا التياربين  

 من المرسل التيار اتجاه دا على في مجال مغناطيسي وذلك اعتما موجود  ألنه ؛الخارج أو الداخل نحو تدفعه بقوة الخفيف

 .الهواء في صوتية موجات  ثا محد  يهتز الورقي تجعل المخروط هذه الملف وحركة. المضخم 
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 27 صفحة 
                         

 المحرك الكهربائي 

 .دورانية حركية طاقة إلى الكهربائية الطاقة لتحويل يستخدم جهاز هو

  : لجهازاأجزاء 

                الحديدي القلب  وذ  الملف -1

   . مغناطيس -2
 (        معزولين نصفين إلى مقسومة نحاسية قةلح)  :لتيارا عاكس -3

 ( من الجرافيت  العادة في تصنع ) الفرشاتان   -4

 الخالط , المروحة , الغسالة:  في يستعمل

 

 االولى الفرشاةمن  الملف الى ليدخلل وصيالت سلك في التيار يسري المحرك دائرة اغالق يتم عندما :  الجهاز عمل طريقة

 تكون هذه بحيث  المجال مع المتعامدان طرفيه على مغناطيسية قوى الى بذلك الملف فيخضع،  لها المالمس الحلقة ونصف

 ت الحلقا انصاف معه وتدور الملف فيدور اندور عزم ينتج ميكانيكي ازدواج فيتولد  االتجاه المقدار ومتعاكسة متساوية القوى

 في االزدواج عزم فيزول الراسي الوضع في  الملف مستوى فيه يصبح  وضع الى الوصول حتى (   تدوران ال الفرشاتان  ( فقط

 الفرشاة عن االولى الحلقة نصف تنفصل وهنا الذاتي القصور عزم بفعل لحظيا الحركة في يستمر الملف لكن اللحظة هذه

 ويستمر الملف في التيار اتجاه فينعكس االولى الفرشاة لتالمس الثانية  الحلقة نصف الثانية وتنفصلالفرشاة  لتالمس االولى

 ومخرج دورة  نصف خالل للتيار مدخل تكون منهما كل بحيث  الوظائف تتبادل الحلقات  انصاف (نفسه   باالتجاه الدوران

 (  ̊ 180)   كل الوظائف تتبادالن اي الواحدة للدورة الثاني النصف خالل للتيار

 : اال تي عن أجب المستمر رالتيا ذو الكهربائي للمحرك دراستك ضوء في س ( 

  : من كل يؤديها التي الوظيفة هي ما -1
  ثابت ن ادور اتجاه على للمحافظة دورة نصف كل المحرك ملف في التيار اتجاه يعكس:  لتيارا عاكس ➢
 المحرك والى من الكهربائي للتيار دائمين ومخرج مدخل:  الفرشاتان ➢
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 28 صفحة 
                         

 .   يقف ثم دورة نصف المحرك ملف يدور . التيار عاكس استخدام دون الجهاز تصنيع تم لو يحدث  ان اتتوقع اذ م -2

 .ثابتة دوران المحرك بسرعة لضمان المختصون اليها يعمد  التي االجراءات  ما 3-

 للتيار خاص عاكس مستوى لكل يكون بحيث مستوى من باكثر الملف صناعة

 مغناطيس كهربائي  او دائم مغناطيس:  المحرك في المغناطيسي لالمجا  توليد  طرق هي ما 4-

 القوى داد مقدارزي  حيث الكهربائي التيار  شدة في التحكم طريق عن:   المحرك دوران سرعة في التحكم يمكن كيف 5-

 . بالعكس والعكس الدوران سرعة وتزداد العزم فيزداد التيار شدة بزيادة المغناطيسية

 F = nILB:  المحرك ملف في المؤثرة الكلية المغناطيسية القوة مقدار لحساب  تستخدم التي  لفيزيائيةا العالقة ما 6- 

 .(   مقسومة غير ) كاملة بحلقة التيار عاكس استبدال  تم لو يحدث  ان اتتوقع ماذ   -7

    ̊ 180 كل الحركة ينعكس اتجاه الحركة اتجاه ينعكس ثم دورة نصف المحرك ملف يدور

 : يلي عما أجب ثم المجاور الشكل في المبينة ربائيةهالك الدائرة في النظر معنأ (  س

 . بالبطارية يتصل الذي ربائيهالك زهالج اسم ما  -1

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

 ( ) أ ( و ) ب الرمزين من كل هإلي يشير الذي المكون اسم اكتب -2

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

  )ب(  بالرمز هإلي المشار  الجزء وظيفة ما  -3

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

 ......................................... فلالم ن ادور اتجاه حدد -4
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 29 صفحة 
                         

 الجلفانوميتر 

 فولتمتر  أو أميتر إلى تحويله ويمكن ،جدا الصغيرة الكهربائية  التيارات  لقياس يستخدم جهاز

  : أجزاء الجهاز

 ( ز الجها في المار التيار قيمة يؤشرعلى)   يومااللمن  من خفيف مؤشر -1

 )الملف اللخ التدفق زيادة او المجال تركيز لزيادة (  المطاوع لحديد ا من قلب -2

 (  مغناطيسية لقوى ويخضع التيار يحمل ( نحاسي سلك من ملف -3

 (  المغناطيسي المجال لتوليد  ( دائم مغناطيس قطبا-4

 )  اسيالق انتهاء عند  مرجع عزم وتوليد  القياس اثناء موازن عزم لتوليد )    زنبرك 5-

 مغناطيسيةقوى  الى المجال مع المتعامدة فالمل رافاط تتعرض  وفس الملف سلك في التيار يمر عندما:  الجهاز ملع أمبد

التيار   شدة بزيادة العزم هذا يزداد  بحيث  الملف يدير اعزم ينتج ميكانيكي ازدواج عزممما يولد  لكنها متعاكسه متساوية
 المعاكس  االزدواج مع عزم الزنبرك عزماوى  يتس عندما الدوران ويتوقف

 مع التوازي على) الجلفانوميتر مقاومة من اقل ( صغيرة مقاومة توصيل خالل من ذلك ميت :اميتر الى الجلفانوميتر تحويل

 :  التالي الشكل في كما ئ التيارمجز تسمى الجهاز

 

 

 

 

مع  التوالي   على)الجلفانوميتر مقاومة من اكبر ( كبيرة مقاومة توصيل خالل من ذلك يتم :فولتميتر الى الجلفانوميتر تحويل

 التالي الشكل في كما  )المضاعف)   الجهد  جزئم تسمى الجهاز
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 30 صفحة 
                         

 جد جدا هامة مالحظة

  ع الوض من ( الحلقة ) الملف تدير المغناطيسية لقوى  وذلك الن ( ̊ 180 )  من اكثر يدور ان يمكن ال ميتروالجلفان ملف ان

 ال الراسي الوضع بلوغ وعند  الدوران معز توليد  على ذلك اثناء المغناطيسية القوى حيث تعمل الراسي الوضع حتى االفقي

 ذراع وجود  لعدم العزم يزول لكن القوى تبقى ( القوى هذه عمل خط   )التقاء ( انطباق بسبب  العزم توليد  القوى هذه تستطيع

   )للقوى

 مشحون  جسيم في المؤثرة المغناطيسية القوة                                            

𝐹𝐵 ر بقوة مغناطيسية تعطى بالعالقة :في مجال مغناطيسي فانه سيتأث اذا تحرك جسيم مشحون  = 𝑞 𝑣 × B = q 𝑣 B sin𝜃 

q :   شحنة الجسيم 

v  : سرعة الجسيم 

B   شدة المجال المغناطيسي : 

 θ   :واتجاه المجال المغناطيس السرعة جاهات بين المحصورة الزاوية Β  

ً  الجسيم تحرك إذا -1   F = 0فتكون  (  οθ = 0 , 180)    تكون مجاللل موازيا

- Fmax = qv B فتكون  (θ = 90o )  على المجال  تكون  ً      2-  إذا تحرك الجسيم عموديا

 : المغناطيسي المجال بقوة  الجسيم تأثر  شروط *

 . المجال لخطوط موازيا   الجسيم يتحرك ال  -3                 متحرك الجسيم  -2            مشحون الجسيم  -1

  اليمنى لليد  الثالثة لقاعدةالمجال حسب ا داخل جسيم مشحون يتحركفي   المؤثرة المغناطيسية القوة اتجاه يحدد   :القوة اتجاه

 المجال فيكون اتجاه  الى اتجاهبع تجاه السرعة وبقية االصاالى ااالبهام  حيث يشير اليد  نبسط) حيث 

  والعمودي على ظهر الكفكانت الشحنة موجبة  اذاالقوة هو العمودي على باكن الكف  

 v اذا كانت الشحنة سالبة (   
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ً  وليس vو    B  اتجاىي من كالً  يعامد   (F) اتجاه *   vيعامد  B  شرطا

 

  

 

 

 

 

 

  

 مغناطيسي؟  مجال على ايعمود  يتحرك إللكترون اليمنى لليد  الثالثة القاعدة استخدام عند  اإلبهام يشير اتجاه أي إلى  -20  

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

اإل   في المؤثرة القوة مقدار ما   m/s 610 ×4.0 بسرعة T 0.50 ه شدت مغناطيسي مجال على عموديا إلكترون يتحرك  -21

   لكترون؟

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

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

 مجال على ياّعمود    m/s 410×3.0  سرعة( بإلكترونين  جسيم كل فقد )  التأين الثنائية الجسيمات  من حزمة تتحرك  -22

 ون؟ أي كل في المؤثرة القوة مقدار ما  .T 2-10×09شدته   مغناطيسي

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

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

.......................................................................................................................................................... 
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 32 صفحة 
                         

m/ s  610×9.0 بسرعة  T 2-10×4.0  شدته مغناطيسي مجال على اعمودي  الثالثية التأين الجسيمات  من حزمة دخلت   -23

   القوة المؤثرة على كل ايون مقدار حسب ا 

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

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

مقداره  مغناطيسي مجال علىعموديا  m/s 410×4.0  بسرعة ( ألفا جسيمات )  التأين ثنائية هيليوم ذرات  تتحرك  -24

5.0×10 -2 T   جسيم؟  كل في المؤثرة القوة مقدار ما 

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

.......................................................................................................................................................... 
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  الشكل في كما الداخل إلى الصفحة ىلع عمودي اتجاه في يؤثر  T 0.25مقداره  منتظم مغناطيسي مجالس ( 

  عموديا   هقذف  عند سالبة بشحنة مشحون جسيم مسار المجاور  اإلطار في أرسم -1

 . الحركة اتجاه المسار ىلع وحدد الصفحة مستوى ىلع هسرعت همتج بقوينط المجال ىلع

   s /m410×5  بسرعة قذف إذا اإللكترون في المؤثرة المغناطيسية القوة مقدار احسب -2

 المجال ىلع عموديا  

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

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

 ( 10 6.4) مقدارىا مغناطيسي قوة فيو فأثرت منتظ مغناطيسي مجاؿ في m s  ة 5 ( / 10 2) بسرعة ن بروتو ف قذ 

15 N   
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