
 

 من املواد التالية: نقرب مغناط�س

 –ج1از االستقبال  –قارورة الغاز   –فك مقبض امل –مفاتيح  –�ي)ل دراجة  –مكتب األستاذ  –قارورة عطر  – خاتم من ذ�ب

 .الكتاب املدر@?< –الوجه األمامي لساعة ا89ائط  – النافذة –الثالجة 

 MN جدول إJK مواد يجذFGا املغناط�س و مواد ال يجذFGا املغناط�س.صنف �ذه املواد  ��

 كيف SسR< املواد الذي يجذFGا املغناط�س و املواد الP< ال يجذFGا املغناط�س؟  �

 كيف SسR< طرMN املغناط�س ؟ و ملاذا ؟ �

 

نالحظ انجذاب الدباب�س , بقض�ب مغناط�`?< ثم نقرب م^Fما كومة من الدباب�س Bو  Aندلك قطعتVن من مادتVن مختلفتVن 

 .Bو ال gسقط و عدم انجذاFGا نحو القطعة  Aللقطعة 

 ؟ Bو القطعة  Aما Mi مادة صنع القطعة  �

 ما Mi الطرkقة املستعملة للمغنطة MN �ذه التجرjة؟ �

 ؟ Aة ما �و نوع مغنطة القطع �

 آخر:غناط�س مل) (Sقطب  لمغناط�س املستعمل MN التجرjة منل (N)قرjنا قطب  �

 بالuسبة ملغناط�س ؟ S و  Nماذا Sعt< با89رفVن  -أ           

 ما Mi الظا�رة الP< تحدث بVن املغناط�سيVن ؟  -ب         

 
  

 
 يأخذ إذا تركناه MN حركة حرة ,ش)ل من أش)ال املغناط�س �تمثل الوثيقة �

  :وثيقةالوضعية املب�نة MN ال

 كيف SسR< �ذا النوع من املغانط؟ -أ      

 يأخذ�ما قط}< �ذا املغناط�س؟ نكيف SسR< االتجا�Vن اللذا -ب     

 

 :  	حول مغناط�س آخر مستقيم MN مواضع مختلفة كما تب�نه الوئيقة � ندير مغناط�س الوثيقة �

 MN {ل موضع؟ �مغناط�س الوثيقة ملاذا يتغV| اتجاه  �

 سR< املنطقة الP< تحيط باملغناط�س املستقيم؟ �

 ارسم ا�9طوط الg >Pش)ل1ا �ذه املنطقة حول املغناط�س املستقيم؟ كيف SسR< مجموعة �ذه ا�9طوط؟ �
  

            �� �� ��� ��	
 �� ��� ���
�� �ء �� ���� �� ���
 ����� �� ��� ����ٔ 

 ساعة واحدة :مدةال متوسط ثانية :مستوىال
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قا–اتم من ذ�بخاتم من ذ�ب

الوج––نافذةالنافذة––الجة 

لMN جMN جدولذه املواد ف �ذه املواد 

ملواد الذي يجذسR< املواد الذي يجذFGا

ملغناط�س ؟ ورMN املغناط�س ؟ و ملاذا

بقبقض�بBو AAفتVن ختلفتVن 

.Bنحو القطعذاFGا نحو القطعة  o عةBB؟؟

لتجر�jذه التجرjة؟
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