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 الحقل املغناطيس ي مفهوم :07الوحدة 

 ثانية ثانوي جميع الشعب السنة املستوى:

 الظواهر الكهربائية املجال:

 مفهوم الحقل املغناطيس ي :07 الوحدة

 .ملكي علي ألاستاذ:

 (سا نظري 2عملي+ سا04) :للوحدة املدة الاجمالية

 الكفاءة: تمؤشرا

 مثله يطابع الشعاعي للحقل املغناطيس ي و يعرف ال 

 يقدر رتبة بعض الحقول املغناطيسية 

 اليومية يوظف املغناطيسية في الحياة 

 توجه البوصالت على كوكب ألارض   يفسر 

 لبطاقات التجريبيةا

تراكب حقلين مغناطيسيين 

الحقل املغناطيس ي املتولد عن تيار كهربائي 

 املراجع:

توثائق ألانترن- الوثيقة املرافقة-الكتاب املدرس ي 

 تمارين من الكتاب املدرس ي :التقويم

 ألاسئلة ألاساسية:

 يجسد؟وكيف  املغناطيس ي؟،هو مفهوم الحقل  ما-1

 أذكر مصادر الحقل املغناطيس ي؟ .-2

 املغناطيس ي؟ كيف يكون اتجاه خطوط الطيف-3

  ألارض ي؟ا تعرف عن الحقل املغناطيس ي ذما-4

جتازه تفسيرك النحراف إبرة متواجدة أمام ناقل ي ما-5

  كهربائي؟تيار 

هي أهم الطرق التي يمكن بواسطتها تعين اتجاه  ما-6

-حلقي–شعاع الحقل املغناطيس ي في ناقل مستقيم 

 حلزوني؟ 

كيف يحدد شعاع الحقل املغناطيس ي الناتج عن -7

 أكثر؟تراكب حقلين أو 

 مراحل سير الوحدة:

 مشاهدات أولية تذكير حول املغانط-1

 غناطيس يامل تعريف الحقل-1-1

  املغناطيسيةإلابرة -1-2

 الحقل املغناطيس ي-1-3

 مغناطيس يالكشف عن وجود حقل -1-4

 التماثل مغناطيس وشيعة -1-5

 خطوط الحقل املغناطيس ي -1-6

 وخصائصهشعاع الحقل املغناطيس ي -1-7

 الكهرومغناطيسية-2

 املغناطيس يقياس شدة الحقل -3

 ربائيالحقل املغناطيس ي املتولد عن تيار كه-4

 مستقيمالحقل املغناطيس ي املتولد عن تيار -4-1

 حلقيالحقل املتولد عن تيار -4-2

 حلزونيالحقل املتولد عن تيار -4-3
 تراكب حقلين مغناطيسيين-5

 الحقل املغناطيس ي ألارض ي-6

  تطبيقات املغناطيسية في حياتنا اليومية7

 :أهداف التعلم

ائصخص أربع (بشعاعاملغناطيس ي  الحقل يميز ( 

مختلفة حاالت في املحصلة الحقل شعاع يحسب 

الحقل بمعرفة الحقل اشعة مركبات إحدى يحسب 

 الكلي

التسالمتر جهاز  استخدام يحسن 

ناقل حول  حقل شدة في املؤثرة العوامل على يتعرف 

الحقل شعاع جهة تعيين قواعد يطبق 

ومركبتيهمغناطيس ي ارض ي  حقل وجود على يتعرف 

املرتبطة املقادير  بعض وحساب خداماست يحسن 

 يألارض  بالحقل

 املغناطيس ي والشمال الجغرافي الشمال بين يفرق 

 :الوسائل املستعملة

أسالك -بطاريات-برادة الحديد-وشائع-مختلفة  مغانط

 ابرة مغناطيسية–جهاز التسالمتر  – ناقلة
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 مؤشرات الكفاءة:

  يجسد؟وكيف  املغناطيس ي؟،مفهوم الحقل  يعرف 

  مصادر الحقل املغناطيس ي؟يعرف 

  يعرف الطابع الشعاعي للحقل املغناطيس ي ويمثله 

  املغناطيس ي؟ طوط الطيفاتجاه خيعرف 

 كهربائي؟إبرة متواجدة أمام ناقل يجتازه تيار  يفسر انحراف  

 الحقل شعاع تعيين جهة قواعد يطبق 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 جهاز ،حاسوب + الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي التدرج  Data show  

 جهاز التسالمتر-ابرة مغناطيسية-أسالك ناقلة-بطاريات-برادة الحديد-وشيعة-مختلفة مغانط 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 

 د 15

 

مشاهدات أولية تذكير حول -1

 املغانط

 املغناطيس ي تعريف الحقل-1-1

  املغناطيسيةإلابرة -1-2

 الحقل املغناطيس ي-1-3

جود حقل الكشف عن و -1-4

 مغناطيس ي

 التماثل مغناطيس وشيعة -1-5

 خطوط الحقل-1-6

 املغناطيس ي 

شعاع الحقل املغناطيس ي -1-7

 وخصائصه

 الكهرومغناطيسية-2

 أورستدتجربة -2-1

تحديد جهة الحقل -2-2

املغناطيس ي الناتج عن تيار 

 كهربائي

من دون أن يسجل في 

 التالي: يتذكرالكراسة 

 غنطة،املمبرة لا  املغناطيس،

 تجربة املغناطيسين الحقل

 ...اليمنى اليد وقاعدة أورستد

 وحامله جهته يستنتج

 املناسبة بالقواعد

 استعمال على يتدرب

 شدة قياس في التسالمتر

 .الرتب بعض ويقدر حقل،

 بين الكيفي التماثل على يطلع

 ووشيعة مغناطيس

 على ليتعرف تجارب يجري 

 شدة بها تتعلق التي العوامل

 املغناطيس ي الحقل

 الطابع إلثبات تجاربيجري 

 .املغناطيس ي للحقل الشعاعي

 ضعبيذكر التلميذ باختصار في 

 إلابرة املغناطيس، :بالتالي دقائق

 ،ياملغناطيس  الحقل املمغنطة

 وجهة منحى أورستد، تجربة

 قاعدة آمبير، إنسان (الحقل

جهاز  الوشيعة اليمنى، اليد

 التلميذ يسجل الالتسالمتر 

ي املدرس  للكتاب وجههي بل

 118الى  116 من صفحات

 شدة يدرب التلميذ على قياس

 التسالمتر جهاز بواسطة حقل

 بين الكيفي التماثل على يطلع

 ووشيعة مغناطيس

 

 

 علي يملك ألاستاذ: بالوادي ثانوية الشهيد داس ي خليفة  جميع الشعبثانية ثانوي  املستوى:

 نظري-1-لحصة ا بطاقة

 شعاع الحقل املغناطيس ي املوضوع: مفهوم الحقل املغناطيس ي الوحدة:
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 )ملخص يطبع ويوزع على التالميذ( املغناطيستذكير حول -1

 ويجذب هو كل جسم يمتاز بخاصية جذب برادة الحديد  املغناطيس:تعريف -1-1

 بمنطقتين تتمركز فيهما برادة  ويمتاز  أيضا الحديد والفوالذ والنيكل والكوبالت

  )شمالي وجنوبي(املغناطيس  نسمي هاتين املنطقتين قطبي منها،الحديد عند تقريبه 

 يتجاذبان.حيث أن قطبين من نفس النوع يتنافران وقطبين من نوعين مختلفين ب

 عليها( ويحافظ  املغنطةيمتلك خاصية )دائم  يسمغناطواملغناطيس نوعان  1شكل 

  (في ظروف معينةويفقدها  املغنطةيكتسب خاصية )مؤقت مغناطيس و 

 عبارة عن إبرة فوالذية ممغنطة يمكنها الدوران حول  :املغناطيسيةإلابرة -1-2

 الجغرافيموازيا تقريبا للخط  وتأخذ وضعا املغناطيسلتعين قطبا تستعمل  محور 

 2الشكل املغناطيسية عندما تكون بعيدة عن كل التأثيرات  (جنوب– الشم) 

 تعريف الحقل املغناطيس ي:-1-3

 لو يوضع فيه جسم ممغنط مثل إبرة  الفراغ،الحقل املغناطيس ي هو حيز من 

 مغناطيسية أو جسم قابل للتمغنط مثل برادة الحديد يخضع إلى قوة تسمى القوة

 صادر أساسية:ثالثة ماملغناطيسية وله  

 .مغناطيس طبيعي 

  كهربائي.تيار 

 (.ألارض )حقل مغناطيس ي أرض ي 

   مغناطيس ي:الكشف عن وجود حقل -1-4

 أو بواسطة  نكشف عن وجود حقل مغناطيس ي باستعمال إبرة مغناطيسية 

 3أنظر الشكل  بحيث يقرب الالقط الى مجال الحقل املغناطيس ي جهاز التسالمتر 

 

  (:طيس وشيعةالتماثل )مغنا-1-5

 تماما سلوك مغناطيس ي فهي تتميز بوجه جنوبي لوحظ تجريبيا أن وشيعة دائرية خفيفة يجتازها تيار كهربائي تسلك 

 (.تنافر تجاذب،بينها ) ووجه شمالي، كما أنها تتفاعل مع الوشائع ألاخرى واملغانط مثلما تتفاعل املغانط فيما

 :ملغناطيس ي(املغناطيس ي )الطيف ا الحقلخطوط -1-6

 عند ذر برادة الحديد على سطح يحتوي تحته مغناطيسا، نالحظ

 توزيع حبيبات البرادة فق خطوط وهمية تربط بين القطبين مكونة 

 الطيف املغناطيس ي أو خطوط الحقل املغناطيس ي، وشكل هما نسمي

 4 الشكل ر املغناطيس. أنظمصدر الحقل  هذه الخطوط يتغير بتغير 

 القطبتدخل فيه من  ملغناطيس ي جهة تكون بشكلالحقل ا خطوط

 أي جهتها من القطب من القطب الشمالي له، الجنوبي للمغناطيس وتخرج

ليالشما  Nللمغناطيس إلى القطب الجنوبي S.له 

 نحو الشمال املغناطيس ي

 1-شكل

 2-شكل

 3-شكل

 4-شكل
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  :الحقل املغناطيس ي املنتظم 

 ا، عندما تكون خطوطه متوازية، وعندها تنطبقيكون الحقل املغناطيس ي منتظم

 أشعة الحقل املغناطيس ي على خطوطه ويكون لها نفس الشدة في جميع النقاط. 

  مثال:

بين فكي مغناطيس على شكل حرف املغناطيس ي منتظما يكون الحقل U  5انظر الشكل 

 

 وخصائصه:الحقل املغناطيس ي شعاع -1-7

أثر الحقل املغناطيس ي املتولد عن قضيب على بوصلة باملسافة بين القضيب وموضع البوصلة وبالوضعية النسبية  يتعلق

ملحوري القضيب والبوصلة، أي أن للحقل املغناطيس ي شدة وحامل وجهة ومنه يمكن نمذجته في نقطة من نقاط الفضاء 

نرمز له بالرمز بشعاع B  

 :خصائصه

 يتميز الحقل املغناطيس ي في كل نقطة من نقاطه بشعاع يسمى شعاع الحقل

له بـاملغناطيس ي يرمز   Bـوحدته التسال يرمز لها ب T يقاس بجهاز ، 

 التالية:بالخواص ويتميز التسالمتر 

  6أنظر الشكل  برةاملعتنقطة تطبيقه هي النقطة 

  حامله منطبق على حامل إلابرة املغناطيسية املوضوعة في النقطة 

 ويكون مماس ي لخط الحقل املغناطيساملعتبرة       

  وب نحو شمال إلابرة املغناطيسيةجهته من الجن S N 

 الكهرومغناطيسية-2

  أورستد:تجربة -2-1

 بناقل،ينشأ عن مرور تيار كهربائي  غناطيس ي أنامليمكن للحقل 

 بجوار الناقل يمكنها أن متوازنة موجودةحيث أن إبرة مغناطيسية 

 كما أن جهة ومقدار لانحراف تتعلق بجهة وشماال،تنحرف يمينا 

 7الشكل  وشدة التيار الكهربائي املار بالناقل " 

  كهربائي:تيار تحديد جهة الحقل املغناطيس ي الناتج عن -2-2

 هناك عدة طرق لتحديد جهة الحقل املغناطيس ي أهمها:

 د هذه القاعدة على تخيل رجل مستلق على السلك حيث يدخل التيار من رجليه ويخرج منتعتم أمبير:قاعدة رجل 

 رأسه وهو ينظر إلى النقطة املعتبرة ويمد يده 

 الحقل. وديا على جسده مشيرا بها إلى جهةاليسرى عم

 نضع اليد اليمنى مفتوحة أمام قاعدة اليد اليمنى:

 السلك بحيث يشير إلابهام لجهة التيار ثم نضم 

 مشيرة  ألاصابع ألاخرى لغلق اليد على السلك فتنغلق 

 8. أنظر الشكل لجهة الحقل

B 

 5-شكل

 اليد اليسرى 

 6-شكل

 7-شكل

 8-شكل

B 

B 

I 

B 

I 
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 مؤشرات الكفاءة:

 يتعلم قياس شدة الحقل املغناطيس ي بواسطة الجهاز 

 ناقل  حقل حول  شدة في العوامل املؤثرة على يتعرف 

 يقدر رتبة الحقول املغناطيسية 

 :والوثائق املستعملة/ألادوات  الوسائل

 جهاز ،حاسوب+ الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي  التدرج  Data show  

 جهاز التسالمتر-ابرة مغناطيسية-أسالك ناقلة-بطاريات-برادة الحديد-وشيعة-مختلفة مغانط 

 التقويم ذما يقوم به ألاستا به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د120

قياس شدة الحقل -3

 املغناطيس ي

رتب لقيم الحقول املغناطيسية 

 مقاسة بجهاز التسالمتر

العوامل املؤثرة على الحقل 

 وشيعةاملغناطيس ي في 

الحقل املغناطيس ي املتولد -4

 عن تيار كهربائي

الحقل املغناطيس ي املتولد -4-1

 مستقيمعن تيار 

لد عن تيار الحقل املتو -4-2

 حلقي

 حالة وشيعة مسطحة 

الحقل املتولد عن تيار -4-3

 حلزوني

 العالقات تطبيق يحسن

 بشدة الخاصة الرياضية

  .مختلفة حاالت في الحقل

 السابقة التجارب نتائج يتبع

 على املؤثرة العوامل حول 

 بقواعد الحقل شدة

 )أمبير إنسان اليمنى، اليد(

 في رياضياتية، وعالقات

 املختلفة الحاالت

 الحقل خصائصيعرف 

 مستقيم ناقل حول 

 حلزونيو  دائري،و 

 التلميذ ليتعرف تجارب يجري 

 شدة بها تتعلق التي العوامل على

 ياملغناطيس  الحقل

 الشعاعي الطابع إلثبات تجارب

 ياملغناطيس  للحقل

يجري تجارب ملعرفة تغير شدة 

الحقل بداللة نوع النقل 

 الكهربائي

 

 

 

 

 

 

 

 علي يملك :ألاستاذ ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي ثانية ثانوي جميع الشعب  املستوى:

 عملي-2-لحصة ا بطاقة

 ناقل  حقل حول  شدة في العوامل املؤثرة املوضوع: مفهوم الحقل املغناطيس ي الوحدة:
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 املغناطيس ي:الحقل  قياس شدة-3

 ة فيزيائية اكتشفها العالميعتمد جهاز قياس شدة الحقل املغناطيس ي على ظاهر 

 التي بنى عليها فيما بعد جهازه التسالمترهول وتدعى ظاهرة هول و  

 :يتكون التسالمتر من لتسالمتر:ا

 يحتوي صفيحة من مادة شبه ناقلة تسمى القط هول أبعادها صغيرةمسبار 

 التي توضع في املوضع الذي نريد تحديد شدة الحقل املغناطيس ي فيه هيجدا و  

 ميلي فولط متر يوصل به املسبار ويحتوي على منبع تيار مستمر و جهاز الكتروني 

 9الحظ الشكل  لتسال مدرج مباشرة با

 بعض رتب لقيم الحقول املغناطيسية مقاسة بجهاز التسالمتر 

 املغناطيس يمصدر الحقل  قيمة الحقل املغناطيس ي
103.10 جسم إنسان 

410 جهاز التلفاز 
40,5.10 ألارض 

 مغناطيس من حديد 0,02

 مغناطيس كهربائي 5إلى  1من 

 وفيقة فائقة الناقلية 40إلى  10من 

 وشيعة:حقل املغناطيس ي في العوامل املؤثرة على ال 

 :10املوضحة في الشكل نحقق الدارة الكهربائية 

غير من شدة التيار-1 Iبواسطة املعدلة. 

ير من عدد اللفاتغ-2 N 

 .دخل نواة حديدية في الوشيعةأ-3

 الحقل وقس شدة  استعمل جهاز التسالمتر من أجل كل حالة قس 

   وماذا تالحظ؟املغناطيس ي 

 : النتائج

 بزيادة شدة التيار الكهربائي Iتزداد شدة الحقل املغناطيس ي B 

 بزيادة عدد اللفات Nتزداد شدة B 

 يعةبزيادة طول الو ش Lتنقص شدة B 

 ال نواة حديدية نالحظ زيادة شدةعند إدخ B 

 

 

 

 

 

 وشيعة

 وشيعة

 معدلة

 شيعةو 

 مولد

A 

 9-شكل

 8-شكل

 10-شكل



   

                                          ثانية ثانوي جميع الشعباملستوى:                                                 مفهوم الحقل املغناطيس ي      : 07الوحدة 

 0780.27.96.247                                                                         لهاتف رقم ا ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 :الحقل املغناطيس ي املتولد عن تيار كهربائي-4

  مستقيم:الحقل املغناطيس ي املتولد عن تيار -4-1

ا هو ثم نحقق الدارة مثلم أفقي،نثبته في املوضع الشاقولي حيث يخترق ورق مقوى نأخذ سلكا نحاسيا مستقيما و  :تجربة

غلق الدارة مع نقر خفيف على الورقة نالحظ أن برادة الحديد  دعن الورق.مبين في الشكل نذر كمية من برادة الحديد على 

 على شكل دوائر متمركزة حول الناقل    ترسم على الورقة خطوط الحقل املغناطيس ي املتولد عن التيار املار، حيث تكون 

عندما يمر تيار كهربائي شدته: نتيجة Iسلكا مستقيما طويال يتولد 

 حوله حقل مغناطيس ي خطوطه دائرية مركزها على السلك ومحمولة 

 11الشكل  ر أنظ السلك.في مستويات عمودية على  

ناطيس ي في نقطة تبعد عن السلك بمقدار يتميز شعاع الحقل املغ R 

 بالخصائص التالية: 

  النقطة.حامله مماس ي لخط الحقل املار من تلك 

  سابقا.جهته تتعلق بجهة التيار وتحدد بالقواعد املذكورة 

 شدته تتعلق بشدة التيار Iوبعد النقطة R عن السلك 

.0          التالية: وفق العالقة

2. .

I
B

R




  

حيث 0قيمته ثابت يدعى نفاذية الفراغ 7

0 4 .10 . /T m A   

   حلقي:الحقل املتولد عن تيار -4-2

ثم نذر كمية من برادة الحديد  مبين،ق الدارة مثلما نقوم بلف سلك ناقل ليشكل حلقة تخترق ورق مقوى ونحق تجربة:

 12الشكل  الورق.على 

 عند غلق الدارة مع نقر طفيف على الورق نالحظ 

 أن برادة الحديد ترسم خطوط الحقل املغناطيس ي

 كما هو مبين في الشكل، ويمكن تعيين جهة هذه 

 الخطوط بوضع إبرة مغناطيسية في نقطة منها  

 حظ أن الخطوط تدخل من الوجه الجنوبيحيث نال  

 للحلقة.وتخرج من الوجه الشمالي  

 نتيجة:  

عندما يعبر تيار كهربائي شدته I :سلكا دائريا يتولد حوله حقل مغناطيس ي خطوطه كما في الشكل 

ركز حلقة نصف قطرهايتميز شعاع الحقل املغناطيس ي في م  R :بالخصائص التالية 

 .نقطة تأثيره مركز الحلقة 

  الحلقة.حامله عمودي على مستوى 

  سابقا.جهته تتعلق بجهة التيار وتحدد بالقواعد املذكورة 

 شدته تتعلق بشدة التيار Iونصف قطر R:0الحلقة وفق العالقة التالية.

2.

I
B

R

 
 

 
  

 

i 

R 

I
 

I 
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 11-شكل

 12-شكل

B 

B 



   

                                          ثانية ثانوي جميع الشعباملستوى:                                                 مفهوم الحقل املغناطيس ي      : 07الوحدة 

 0780.27.96.248                                                                         لهاتف رقم ا ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 حالة وشيعة مسطحة 

شدة الحقل املغناطيس ي املتولد في مركز الوشيعة املسطحة تتكون من N 

حلقة تكون متعلقة بشدة التيار Iونصف قطر الوشيعة Rوفق العالقة 

.0التالية:  .

2.

N I
B

R

 
 

 
 13الشكل . 

حيث N عدد الحلقات 

  حلزوني:الحقل املتولد عن تيار -4-3

 نقوم بلف سلك ناقل ليأخذ شكال حلزونيا يخترق ورقا مقوى تجربة: 

 ثم نذر كمية منالشكل املقابل ونحقق الدارة مثلما هو مبين في  

 14الشكل  .الورقبرادة الحديد على  

 عند غلق الدارة مع نقر خفيف على الورق نالحظ أن برادة الحديد

 ترسم خطوط الحقل املغناطيس ي كما هو مبين في الشكل  

الوشيعة يشبه  عندها حقل مغناطيس ي طيفه خارج يتولد )حلزونية(طويلةوشيعة  Iشدته عندما يمر تيار كهربائي  نتيجة:

تي غناطيسية الالخصائص امل ل الوشيعة عبارة عن خطوط متوازية فتكتسب الوشيعةتماما طيف قضيب مغناطيس ي وداخ

وشيعة لأن الوشيعة التي يعبرها تيار تكافؤ قضيبا مغناطيسيا ويكافئ وجها ا نستنتج من ذلك املغناطيس ي. يمتاز بها القضيب

 جنوبي.. فيكون لها قطب شمالي وآخر قطبا املغناطيس

غناطيس ي في مركز حلقة بطولهاامل يتميز شعاع الحقل  Lوعدد حلقاتها N 

 بالخصائص التالية: 

  الوشيعة.نقطة تأثيره مركز 

  الوشيعة.حامله عمودي على مستوى 

  سابقا.جهته تتعلق بجهة التيار وتحدد بالقواعد املذكورة 

 شدته تتعلق بشدة التيار Iوطول الوشيعة Lحلقاتها وعدد N 

 التالية:وفق العالقة  0. .B n I0ونكتب. .N I
B

L

 
 

 
  

يسمى n املترعدد الحلقات في
N

n
L

 
 

 
 15الشكل  

 مالحظة:

 الفرق بين الوشيعة املسطحة والوشيعة الطويلة يكمن في العالقة بين طول 

حيث إذا كان Rونصف قطرها  Lالوشيعة  R L يقال عن الوشيعة أنها 

بينما إذا كان مسطحة، R L طويلة.يقال عن الوشيعة أنها 
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                                          ثانية ثانوي جميع الشعباملستوى:                                                 مفهوم الحقل املغناطيس ي      : 07الوحدة 

 0780.27.96.249                                                                         لهاتف رقم ا ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 مؤشرات الكفاءة:

 الكلي بمعرفة الحقل اشعة الحقل إحدى مركبات يحسب 

  يوظف املغناطيسية في الحياة اليومية 

   يفسر توجه البوصالت على كوكب ألارض 

 ومركبتيهحقل مغناطيس ي ارض ي  على وجود يتعرف 

 ألارض ي بعض املقادير املرتبطة بالحقل يحسن استخدام وحساب 

  والشمال املغناطيس ي بين الشمال الجغرافي يفرق 

 

 :والوثائق املستعملةالوسائل /ألادوات 

 جهاز ،حاسوباج + الوثيقة املرفقة+ دليل ألاستاذ+ كتاب مدرس ي املنه  Data show  

 جهاز التسالمتر-ابرة مغناطيسية-أسالك ناقلة-بطاريات-برادة الحديد-وشيعة-مختلفة مغانط 

 التقويم ما يقوم به ألاستاذ به التلميذ مما يقو  عناصر الدرس املدة

 د 60

 

 

 

 

 

 د 60

 

 حقلين مغناطيسيين تراكب-5

 

 

 

 

 

 الحقل املغناطيس ي ألارض ي-6

 

 

 

 

تطبيقات املغناطيسية في 7

  حياتنا اليومية

 لانحراف، زاوية يعرف

 .امليل زاوية

 البوصلة يستخدم

 متولد حقل قيمة يستنتج

 وشيعة أو مغناطيس عن

 منها حقل مركبات كإحدى

 للحقل ألافقية املركبة

 يألارض 

 تطبيقات بعض على يطلع

 املغناطيس ي الحقل

 حقل وجود على يتعرف

 ومركبتيه ي ارض يمغناطيس 

 املقادير بعض يحسب

 يألارض  بالحقل املرتبطة

 الجغرافي الشمال بين يفرق 

 ياملغناطيس  والشمال

 

 الحقل وجود للتالميذ يثبت

 طريق عني ألارض  املغناطيس ي

 .ممغنطة إبرة

 التعاريفو .الحقل مركبتي يوضح

 اطيس ياملغن بالحقل الخاصة

 الجغرافي القطبينو  ألارض ي

 الزوال خطيو واملغناطيس ي 

 والجغرافي، املغناطيس ي

 املغناطيس ي الزوال مستويي

 ) وامليل والجغرافي لانحراف

 

 

 علي يملك ألاستاذ: ثانوية الشهيد داس ي خليفة بالوادي ثانية ثانوي جميع الشعب  ستوى:امل

 نظري-3-لحصة ا بطاقة

 املغناطيسية في الحياة اليومية املوضوع: مفهوم الحقل املغناطيس ي الوحدة:



   

                                          ثانية ثانوي جميع الشعباملستوى:                                                 مفهوم الحقل املغناطيس ي      : 07الوحدة 

 0780.27.96.2410                                                                         لهاتف رقم ا ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 تراكب حقلين مغناطيسيين: -5

 مغناطيسين متماثلين على طاولة بالقرب من بعضها بحيث يتعامد  نضع تجربة:

 الشكل ثم نضع بينهما وعلى نفس البعد إبرة مغناطيسية قابلة محوراهما كما في

 16شكل  محورها.للدوران حول  

 نالحظ أن هذه إلابرة تدور وتستقر في وضعية يصنع فيها محورها زاويتين املالحظة:

متماثلتين  45 املغناطيسين.  مع محوري 

طةفي النقتفسير الظاهرة:  O  مكان وجود إلابرة املغناطيسية يولد املغناطيسين 

حقلين 2 1,B Bبحيث تتأثر إلابرة املغناطيسية بالحقل Bالكلي الناش ئ عن 

 حيث:الحقلين املذكورين   2 2

1 2 1 2 1 22 . .cosB B B B B B B      

محورها على حامل الحقل حيث ينطبقوتستقر ب B مركبات الحقل الناتج إحدىيمكن حساب .و 1Bأو 2B باستعمال

 العالقة  2

1

tan
B

B
  

نقطة كيفية فيتعميم:  Oالحقول املغناطيسيةتراكم عدد من من الفراغ حيث ي 1 2 3, , ,....B B B يكون الحقل الناش ئ

1أي:عن هذه الحقول هو املجموع الشعاعي لها  2 3 ...B B B B    

 الحقل املغناطيس ي ألارض ي: -6

لها مفي أي نقطة من ألارض بعيدا عن أي تأثير مغناطيس ي فانها تأخذ وضعا بحيث يستقر حا عند وضع ابرة مغناطيسية

جنوب الجغرافي اذن نستنتج أن لابرة خاضعة لحقل مغناطيس ي سببه ألارض ويسمى الحقل  –وفق الخط شمال 

املغناطيس ي ألارض ي TBأفقية ةمركب وله مركبتين hB  عمودية ةمركبو VB 17أنظر الشكل 

جهة الشعاعحى و تحدد إلابرة املغناطيسية املتوازنة في الحقل املغناطيس ي ألارض ي من TB نقطةنعرف في O من مركز

 :إلابرة ما يلي

 شاقولي الذي يحتوي هو املستوى ال :مستوى الزوال املغناطيس ي

املغناطيس ي لارض ي لعلى شعاع الحق  TB 

هو املستوي الشاقولي الذي يشملمستوى الزوال الجغرافي:  O 

 يمر بالقطب الشمالي الجغرافي   

ويةهي الزا زاوية لانحراف d املحصورة بين مستوى الزوال الجغرافي 

 ومستوى الزوال املغناطيس ي 

ويةالزا امليل:زاوية  i والحقل املغناطيس ي لارض ياملحصورة بين TB 

ومركبته ألافقية hB 

 134لكتاب ص ا تطبيقات املغناطيسية في حياتنا اليومية-7

 هجرة الطيور وألاسماك والنحل...() أثر الحقل املغناطيس ي على بعض الكائنات الحية 

 املصورة بالرنين املغناطيس ي IRM  

 ألاقراص اللينةصوتي والصوري والبطاقات البنكية وأشرطة التسجيل ال 

 MN 

 GN 

 i 

 d 

 مستوى الزوال

 املغناطيس ي 

 املغناطيس ي 

 الجغرافي

N 

N 

S 

S 

2B 

1B  1 

 2 

 16-شكل

 17-شكل

 O 

B 

 hB 

 VB 



   

                                          ثانية ثانوي جميع الشعباملستوى:                                                 مفهوم الحقل املغناطيس ي      : 07الوحدة 

 0780.27.96.2411                                                                         لهاتف رقم ا ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 ألاستاذ وثيقة

 ناطيس ي ألارضاثبات وجود الحقل املغ 01 النشاط التجريبي 

 ماذا تالحظ؟ صغيرة بعيدة عن كل تأثير مغناطيس ي ودعها تستقر  بوصلة ضع-1

 هي في هذه الحالة تحت و  (شمال –جنوب )تأخذ البوصلة عندما تستقر لاتجاه 

 فقط فيكون عندئذ حامل البوصلة منطبقا مع يتأثير الحقل املغناطيس ي ألارض 

 1شكل  يس ي ألارض ياملركبة ألافقية للحقل املغناط 

قرب منها قضيبا مغناطيسيا عمودي على حاملها-2 S Nماذا تالحظ؟ 

نالحظ انحراف البوصلة بزاوية  عن وضعها ألاصلي وتتعلق هاته الزاوية 

 2شكل  ببعد القضيب عن البوصلة

 القضيب في موضع البوصلة بداللة قيمةجد عبارة شدة الحقل املتولد عن -3

املركبة لافقية  hBللحقل املغناطيس ي ألارض ي 

البوصلة خاضعة لحقل Bألافقية   حقلين متعامدين وهما املركبة ناتج عن تراكب 

للحقل ألارض ي  hBيبوحقل القض 1Bوحسب مبدأ التراكب فان B 

هو املجموع الشعاعي للحقلين أي 1hB B B  وبما أن الحقلين متعامدان 

حسابيمكن  1Bبالعالقة   1tan
h

B

B


 
 

 
أي  1 . tanhB B  

استنتج شدة هذا الحقل عندما تنحرف لابرة بزاوية قدرها-4 45؟ 

عندما تنحرف لابرة بزاوية قدرها 45 تكون شدة الحقل املتولد عن القضيب تساوي قيمة املركبة ألافقية للحقل

املغناطيس ي ألارض ي    1
1 tan 45h

h

B
B B

B

 
    

 
 

 تراكب الحقول املغناطيسية 02 شاط التجريبيالن 

حيثنضع مغناطيسين متماثلين -1 1 32B mTو 2 43B mTمثلما هو  بشكل متعامد على طاولة بالقرب من بعضها

 ذا تالحظما محورها.للدوران حول  لةى نفس البعد إبرة مغناطيسية قابثم نضع بينهما وعل موضح في الشكل 

 املغناطيسين.مع محوري معينة نالحظ أن هذه إلابرة تدور وتستقر في وضعية  املالحظة:

 فسر هاته الظاهرة؟-2

في النقطةتفسير الظاهرة:  Oمكان وجود إلابرة املغناطيسية يولد املغناطيسين حقلين 1 2,B B بحيث تتأثر إلابرة

غناطيسية بالحقلامل Bالحقلين املذكورين الكلي الناش ئ عن 

أرسم الحقل الناتج عن تراكب الحقلين-3 2 1,B B الحقل املغناطيس ي تأثير ل وبإهمالكباستخدام سلم رسم من عندك

م التاليليمكن استخدام الس، ألارض ي 1 15cm mTأنظر الشكل تمثيلال 

 ملكي علي :ألاستاذ الشهيد داس ي خليفة بالواديثانوية  سنة ثانية ثانوي جميع الشعب املستوى:

 الحقول املغناطيسيةتراكب  املوضوع: مفهوم الحقل املغناطيس ي الوحدة:

hB 

N S 

 1-شكل

S 

N 

hB 

1B 

 

B 

 2-شكل



   

                                          ثانية ثانوي جميع الشعباملستوى:                                                 مفهوم الحقل املغناطيس ي      : 07الوحدة 

 0780.27.96.2412                                                                         لهاتف رقم ا ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

املغناطيس يأحسب شدة الحقل -4 Bالناتج. 

:باستعمال عالقة تراكب الحقول  2 2

1 2 1 2 1 22 . .cosB B B B B B B       

اذن         
2 2

32 43 2 32 . 43 .cos 45 69,4B mT    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيمة الزاوية استنتج-5  ة بين الشعاع املغناطيس ي الناتجاملحصور B 1والشعاع النتاج عن القضيب. 

:العالقةباستعمال   2

1

43
tan 1,34 53,2

32

B

B
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
  

  

  

  

  

  

  

 

 2 

 1 

 1cm 

 O 

B 

1B 

2B 

S 

S 

N 

N 

 



   

                                          ثانية ثانوي جميع الشعباملستوى:                                                 مفهوم الحقل املغناطيس ي      : 07الوحدة 

 0780.27.96.2413                                                                         لهاتف رقم ا ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

 التلميذ وثيقة
 اثبات وجود الحقل املغناطيس ي ألارض 01 النشاط التجريبي 

 صغيرة بعيدة عن كل تأثير مغناطيس ي ودعها تستقر ماذا تالحظ؟ بوصلة ضع-1

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

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

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

قرب منها قضيبا مغناطيسيا عمودي على حاملها-2 S Nماذا تالحظ؟ 

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

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

 الحقل املتولد عن القضيب في موضع البوصلة بداللة قيمةجد عبارة شدة -3

املركبة لافقية  hBللحقل املغناطيس ي ألارض ي 

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

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

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

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

استنتج شدة هذا الحقل عندما تنحرف لابرة بزاوية قدرها-4 45؟ 

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

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

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

 تراكب الحقول املغناطيسية 02 النشاط التجريبي 

حيثنضع مغناطيسين متماثلين -1 1 32B mTو 2 43B mTمثلما هو موضح في  ن بعضهاعلى طاولة بالقرب م

 ماذا تالحظ محورها.للدوران حول  لةى نفس البعد إبرة مغناطيسية قابثم نضع بينهما وعل)اقلب الصفحة(  الشكل

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

 فسر هاته الظاهرة؟-2

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

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

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

أرسم الحقل الناتج عن تراكب الحقلين-3 2 1,B B الحقل املغناطيس ي تأثير ل وبإهمالكباستخدام سلم رسم من عندك

 .................................................................................................................................................................... ألارض ي

 

 ............................. :التلميذ ...............................................ثانوية  سنة ثانية ثانوي جميع الشعب املستوى:

 الحقول املغناطيسيةتراكب  املوضوع: مفهوم الحقل املغناطيس ي الوحدة:
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                                          ثانية ثانوي جميع الشعباملستوى:                                                 مفهوم الحقل املغناطيس ي      : 07الوحدة 

 0780.27.96.2414                                                                         لهاتف رقم ا ملكي علي والية الوادي........ألاستاذ:  
 

املغناطيس ية الحقل أحسب شد-4 Bالناتج. 
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يمة الزاويةق استنتج-5 املحصورة بين الشعاع املغناطيس ي الناتج B 1والشعاع النتاج عن القضيب. 
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