
]نظري[و تكنولوجیافیزیائیةعلوم 

متوسط ةالسنة الثانی:المستوىحمدأیحیاوي:األستاذالمادة وتحوالتھا:المجال األول

، إناء.سكر، ماء، شمعة: لوسائلا                                                            ســــــــــــاعة :المدةالتحول الكیمیائي:1الوحدة التعلیمیة رقم 

:اإلشكالیةالوضعیة 

رةــــــالمعارف المشفارةــــــــــــــــــــــــالمھدرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقاءةـــــــــــــــــــــــالكف

:كفاءة المجال

یوظف بعض المعارف األساسیة
المتعلقة بالمادة وتحوالتھا 

لوصف و تفسیر بعض الظواھر 
و الحوادث في الحیاة الیومیة.

مؤشرات الكفاءة:

یمیز بین التحول الكیمیائي و -

التحول الفیزیائي.

یعرف أن التحول الكیمیائي -

لى تشكل أجسام جدیدة.إیؤدي 

01الحصة 

  ؟و تسخین المحلول الناتج دون أن یحترقلسكر في الماءاأن ذوب:01النشاط رقم 
 لیھ قلیال من السكر وامزج جیدا.إأسكب قلیال من الماء في كأس ، ظف
.تذوق المحلول الناتج
دون أن یحترققم بتسخین المحلول الناتج بلطف داخل أنبوب اختبار.
 ماذا تالحظ؟ ماذا تستنتج؟

ر وخصائص الماء.كتج لھ خصائص السالمحلول النا-المالحظة:
عند التسخین تبخر الماء وأمكن الحصول على السكر من جدید.-

:النتیجة 
 .في ھذا التحول تحافظ النواتج على خصائص المواد اإلبتدائیة
أمكن الحصول على المواد اإلبتدائیة أنطالقا من النواتج.

  لسكرل التفكك الحراري:20النشاط رقم 
ھ حتى اإلحتراقن قلیال من السكر في ملعقة ثم قم بتسخینضع اآل.
ما ھي المواد الناتجة؟
قارن النواتج بالمواد اإلبتدائیة، ماذا تالحظ؟ ماذا تستنتج؟
ھل یمكن الحصول على المواد اإلبتدائیة إنطالقا من النواتج كما في التجربة األولى؟
 2و 1قارن تجربتي النشاطین.

و تصاعد الدخان.تحصلنا على مادة الفحمحتى اإلحتراق السكر عند تسخین-المالحظة:
المواد الناتجة تختلف تماما عن المواد اإلبتدائیة.-
مكن الحصول على المواد اإلبتدائیة أنطالقا من النواتج.ال ی-

:النتیجة 
تحافظ النواتج على خصائص المواد اإلبتدائیة.  ال في ھذا التحول
مكن الحصول على المواد اإلبتدائیة أنطالقا من النواتجی ال.

التحول فیزیائي

التحول كیمیائي  



نسمي النوع األول من التحوالت التحول الفیزیائي و نسمي النوع الثانیمن التحوالت التحول قاعدة:
الكیمیائي.

كان مصدر الحرارة المستعمل ھو إشتعال الشمعة ، بناء 2و1أثناء قیامنا بتجربتي النشاطین تطبیق:
مالحظاتك ما ھو نوع التحول الذي تتعرض لھ الشمعة؟ على

الخالصة
 في التحول الفیزیائي توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة االبتدائیة، وذلك بالتأثیر على

درجة الحرارة أو الضغط أو كلیھما.
وتبخر الماء تحوالت فیزیائیة.هذوبان السكر في الماء وانصھار
 ، الرجوع إلى الحلة االبتدائیة غیر ممكن عامة، و األجسام الناتجة في التحول الكیمیائي

تختلف عن األجسام االبتدائیة في بعض خواصھا أو كلھا.
.التفكك الحراري للسكر و احتراق البنزین والتحلیل الكھربائي للماء تحوالت كیمیائیة



المعارف المشفــــــرةـــــارةالمھـــــــــــــــــــالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةـــــــــــــــــاءةالكفــــــ

.قم بتمریر الكأس فوق اللھب عدة مرات
.أترك الشمعة تحترق

ھار الشمع.انص-المالحظة:
یتجمد الشمع المنصھر.-
یترك اللھب بقعة سوداء أسفل الكأس.-
ظھور قطرات ماء على جدران الكأس.-
تصاعد الدخان واختفاء جزء من الفتیل.-

تحول كیمیائي.                             عـاحتراق فتیل الشم-النتیجة:

انفیزیائینتحوال                          نصھار الشمع وتجمدهإ-

:02الحصة 

ھل یختفي الماء؟:40النشاط رقم 
 ضعlm200 في وعاء فوق لھب موقد بنزن ، قم بالتسخین. يمن الماء النق

.و یتحول إلى بخاریختفي الماء تدریجیا-المالحظة:
 :حقق التركیبة التالیة
.قم بغلق الدارة الكھربائیة
شف عن األجسام الناتجة.اك

یتحول الماء تدریجیا إلى  -المالحظة:
ھما: األكسجین و الھدروجین.غازین

.فیزیائيتحول                           اء  ـــــــــــــــــــتبخر الم-النتیجة:
تحول كیمیائي.التحلیل الكھربائي للماء-

ماذا یحدث لمسحوق الكبریت وبرادة الحدید عند خلطھما؟:05النشاط رقم 
 قم بمزجg4 من مسحوق الكبریت

من برادة الحدید. g7 مع



ـــــــــــــــــــــدرةالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفـــــــــــــــــــــــاءة
المھــــــــــــــــــــــــــار

ة
المعارف المشفــــــرة

.فكر في طریقة لفصل المادتین عن بعضھما
أخلط المسحوقین من جدید في بوتقة ثم سخن

المزیج على لھب موقد بنزن.
.قرب مغناطیس من الجسم الناتج

فصل برادة الحدید عن مسحوق الكبریت.في التجربة األولى أمكن-المالحظة:
في التجربة الثانیة یتشكل كبریت الحدید.-
كبریت الحدید ال ینجذب نحو المغناطیس.-

مزیج مسحوق الكبریت وبرادة الحدید                        تحول فیزیائي.-النتیجة:
مسخـــــــــــــن                       تحول كیمیائي.المزیـــــــــــــــــــــج ال-





]نظري[علوم فیزیائیة و تكنولوجیا 

متوسط ةالسنة الثانی:المستوىأحمدیحیاوي:األستاذالمادة وتحوالتھا:المجال األول

ســــــــــــاعة :المدةالمخبــــــــر:السیاقانحفاظ الكتلة:1/02الوحدة التعلیمیة رقم 

ھل تتغیر الكتلة خالل التحوالت؟:الوضعیة اإلشكالیة

ارةالمھــــــــــــــــــــــــــالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةالكفـــــــــــــــــــــــاءة
المعارف 

المشفــــــرة

كفاءة المجال:
یوظف بعض المعارف 

األساسیة
المتعلقة بالمادة 

وتحوالتھا لوصف و 
تفسیر بعض الظواھر و 

الحوادث في الحیاة 
الیومیة.

مؤشرات الكفاءة:

یعرف أن الكتلة -

محفوظة خالل التحول 

الكیمیائي و التحول 

الفیزیائي.

:10الحصة 
فعل روح الملح على الطباشیر:01النشاط رقم

]البالستیك.] في قارورة من منفصلینضع قلیال من روح الملح وقطعة طباشیر
.أغلق القارورة بإحكام ثم قم بوزن الجملة في میزان الكتروني
 1سجل الكتلةm.
.قم بخلط قطعة الطباشیر مع روح الملح
 2سجل الكتلةm.للجملة بعد بضع دقائق من التحول
] 2قم بالكشف عن الغاز الناتج باستعمال التركیبة.[

.m1=m2-المالحظة:
الغاز الناتج یعكر ماء الكلس فھو غاز ثاني أكسید الكربون.-

.لھذا التحوالكتلة محفوظة في -النتیجة:
ھو تحول كیمیائي.لھذا التحو-
.احتراق الحدید:02النشاط رقم

 صوف الحدید وزنھا.خذ كمیة من
 سجل الكتلةm1.
بإثارة شرارةقم بحرق صوف الحدید

بواسطة عمود كھربائي.
 سجل الكتلةm2بعد الحرق.



لمھــــــــــــــــــــــــــارةاالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةالكفـــــــــــــــــــــــاءة
المعارف 

المشفــــــرة

m1=m2-المالحظة:

الكتلة محفوظة خالل ھذا التحول.-النتیجة:
ھو تحول كیمیائي.لھذا التحو-

انصھار الجلید:03النشاط رقم
.حضر قطع جلید من ماء مقطر و ضعھا في إناء
ل الكتلة قم بوزن الجملة وسجm1.
.أترك قطع الجلید تذوب
.قم بوزن الماء الناتج
 سجل الكتلةm2.

m1=m2-المالحظة:
تطبیق:

الكتلة محفوظة خالل ھذا التحول.-النتیجة:
ھو تحول فیزیائي.لھذا التحو-

الخالصة
تبقى كتلة المواد محفوظة خالل التحوالت الفیزیائیة والتحوالت الكیمیائیة.



]نظري[علوم فیزیائیة و تكنولوجیا 

متوسط ةالسنة الثانی:المستوىأحمدیحیاوي:األستاذالمادة وتحوالتھا:المجال األول

ســــــــــــاعة :المدة:السیاقالنموذج المجھري للتحول الكیمیائي:02الوحدة التعلیمیة رقم 

كیمیائي بالنموذج الحبیبي.الفیزیائي والتحولین:التمثیلكیفیة:الوضعیة اإلشكالیة

المھــــــــــــــــــــــــــارةالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةـاءةالكفــــــــــــــــــــــ
المعارف 

المشفــــــرة

كفاءة المجال:
یوظف بعض المعارف 

األساسیة
المتعلقة بالمادة 

وتحوالتھا لوصف و 
ھر و تفسیر بعض الظوا

الحوادث في الحیاة 
الیومیة.

مؤشرات الكفاءة:

یمیز بالنموذج -
الجزیئي التحول 

الكیمیائي عن التحول 
الفیزیائي.

یوظف مبدأانحفاظ -
الذرات عند التعامل مع 

النموذج الجزیئي.

فوق برمنغنات:01الحصة 
البوتاسیوم

ml1ml1[المزیج] ماذا یحصل للمادة خالل التقسیم المستمر لھا؟:01النشاط رقم
]1نجري سلسلة التجارب كما یبینھ الشكل [

 ماذا تالحظ فیما یخص لون المحلول
ml9ml9الناتج في كل مرة؟

 ماء                  ماء                                       ھل یمكن مواصلة التجربة إلى عدد 
غیر منتھ من المرات؟

ماھي الفرضیة التي یمكنك تقدیمھا
  ]1[شكل                                                                                                 لتفسیر مالحظاتك؟

زوال اللون البنفسجي لمحلول برمنغنات البوتاسیوم تدریجیا.-المالحظة:
یمكن مواصلة التجربة إلى عدد كبیر جدا من المرات لكن ھذا العدد محدود حتى تتبقى حبیبة -
برمنغنات البوتاسیوم. ول واحدة من محل

برمنغنات البوتاسیوم.ھذه الحبیبة تحافظ على خصائص محلول -

یمكن للمادة أن تنقسم إلى حبیبات صغیرة جدا.-النتیجة:
ھذا التقسیم محدود.-
الحبیبة تحافظ على خصائص المادة.-

المادة قابلة للتقسیم -
إلى عدد محدود من 

المرات إلى آخر جزء 
فظ على جمیع یحا

خصائص المادة.
خصائص النموذج -

الحبیبي.

الجزيء.-
الذرة.-
النموذج الجزیئي.-
المجسم-
]la maquette[



ـــاءةالكفــــــــــــــــــــ
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة

النموذج الحبیبي و التحوالن الفیزیائي و الكیمیائي.:02النشاط رقم
غاز،...یمكن تفسیر بعض خواص المادة باستعمال النموذج الحبیبي مثل : حاالت المادة، انضغاط 

و أھم ممیزات ھذه الحبیبات:
.االحتفاظ بنفس األبعاد
.عدم التشوه
.إمكانیة االضطراب
.االحتفاظ بنفس الكتلة
.مسافات بین الحبیبات

:02الحصة 

تطویر النموذج الحبیبي.:03النشاط رقم
تمثیل تحول احتراق غاز المدینة بوجود األكسجین في الھواء كما یلي: 

++

غاز المیثان  بخار الماء             غاز ثاني أكسید الكربون                         غاز األكسجین
؟ءمن أین نتجت حبیبات مادة بخارا لما 
من أین نتجت حبیبات مادة غاز ثاني أكسید الكربون؟
 الحبیبي؟ھل أمكن تفسیر ھذا التحول الكیمیائي بالنموذج
ما ھو البدیل الذي تقترحھ؟

نجح النموذج الحبیبي في تفسیر التحول الفیزیائي، لكنھ فشل في تفسیر التحول الكیمیائي.-النتیجة:
النموذج الجزیئي.-
الجزيء و الذرة:04النشاط رقم

ھیدروجین،الكبریت،الحدید.اختیار ألوان و أحجام مختلفة لتمثیل الذرات : األكسجین، الكربون،ال

المھـــــــــــــــــــــــــارة
المعارف 

المشفــــــرة

لحبیبي النموذج ا-
عاجز عن تفسیر 

-التحول الكیمیائي. 
تمثیل بعض الذرات

بالنموذج الذري.
تمثیل بعض الجزیئات -

بالنموذج الجزیئي.

الجزيء.-
الذرة.-



حدیدكبریتكربونأكسجینھیدروجینالذرة

المجسم

:تمثیل بعض الجزیئات

المجسم الممثل للجزيءعدد و نوع الذراتالجزيء

ذرتان من االكسجینغاز األكسجین

ذرتان من الھیدروجینغاز الھیدروجین

من الكربون و  ذرتان من االكسجینذرةغاز ثنائي أكسید الكربون

ذرتان من الھیدروجین و  ذرة من الماء
االكسجین  

ذرة من الكربون و  أربع ذرات  من غاز المیثان
الھیدروجین

حدیدذرة  كبریت و  ذرةكبریت الحدید



]مخبري [عمل 

:03الحصة 

كیف نجسد التحول الكیمیائي بالنموذج الجزیئي؟بطاقة عملیة:

عجین ملونة ، عیدان خشبیة. ائل:سالو

الطریقة:
 انجاز مجسمات للذرات التالیة: ھیدروجین،أكسجین،كربون،كبریت،حدید بكریات من العجین مختلفة األحجام

واأللوان.
 : غاز المیثان–غاز ثاني أكسید الكربون –غاز الھیدروجین -غاز األكسجین -تكوین الجزیئات التالیة

كبریت الحدید.-
.تحلیل الماء بالكھرباء
.تحول خلیط من غاز الكلور و غاز األكسجین إلى غاز كلور الھیدروجین
 بغاز األكسجین.نالبروبااحتراق غاز

ملء الجدول:

الحالة االبتدائیةالحالة النھائیةالتحول
1
2

3

توظیف النموذج -
وذج الذري و النم

الجزیئي في تكوین 
بعض االجسام.

توظیف النموذجین -
في تفسیر تحوالت 

كیمیائیة.

غاز الكلور-
غاز كلور -

الھیدروجین.



المھـــــــــــــــــــــــــارةالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةالكفـــــــــــــــــــــــاءة
المعارف 

المشفــــــرة

:04الحصة 
تكون الجزیئات وتحطمھا:05النشاط رقم

.اختیار ألوان و أحجام مختلفة لتمثیل الذرات : األكسجین، الكربون،الھیدروجین،الكبریت،الحدید
 غاز الھیدروجین -غاز المیثان-نغاز ثاني أكسید الكربو–تكوین الجزیئات التالیة: غاز األكسجین
كبریت الحدید.-

میثانتركیب جزيء الماء انطالقا من تفكیك جزیئي غاز األكسجین و غاز ال.
احتراق غاز المیثان[غاز المدینة] یعطي بخار الماء و غاز ثاني أكسید الكربون.إنتطبیق:

جزیئيمثل ھذا التحول بالنموذج ال.

الخالصة
 ھو أصغر جزء من المادة یحما صفاتھا.الجزيء
.یتكون الجزيء من حبیبات صغیرة جدا تسمى الذرات
.نمثل الجزيء بالنموذج المتراص للذرات
.تمثل الذرات بكریات ذات أحجام وألوان مختلفة
.خالل التحول الكیمیائي تتحطم جزیئات المواد المختفیة و تتكون جزیئات جدیدة
یبقى نوع الذرات محفوظا، بینما تكون الجزیئات غیر محفوظة.خالل التحول الكیمیائي

تمثیل بعض الجزیئات 
و بعض التحوالت 
بالنموذج الجزیئي.

48ص 1التمرین رقم 
48ص 2التمرین رقم 
48ص 4التمرین رقم
48ص 5التمرین رقم
48ص 6التمرین رقم 



][نظريعلوم فیزیائیة و تكنولوجیا 

متوسط ةالسنة الثانی:المستوىالمادة وتحوالتھا:المجال األول

ســــــــــــاعة :المدةترمیز الذراتكیفیة:الوضعیة اإلشكالیة]للجزيءالرموز الكیمیائیة[الصیغة الكیمیائیة:03الوحدة التعلیمیة رقم 

المھـــــــــــــــــــــــــارةـــــــــــــــــــــــــــدرةالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفـــــــــــــــــــــــاءة
المعارف 

المشفــــــرة

كفاءة المجال:
یوظف بعض 

المعارف األساسیة
المتعلقة بالمادة 

وتحوالتھا لوصف و 
تفسیر بعض الظواھر 
و الحوادث في الحیاة 

الیومیة.
مؤشرات الكفاءة:

*یعرف رموز بعض 
الذرات.

غ *یعرف صی
الجزیئات لألجسام 

المدروسة.
یعبر عن التحول *

الكیمیائي بصیغة 
رمزیة أو بالنموذج.

:01الحصة 

:01النشاط رقم
 62الترمیز تاریخیا: *ترمیز السیمیائیین. *ترمیز دالتون.[كتاب التلمیذ ص[.
.تسمیة بعض الذرات
كیف یرمز للذرات؟

الرمز  ةاالسم بالالتینینجلیزیةاالسم باإلاالسم بالفرنسیةاالسم بالعربیة
CarboneCarbonCarboneumCكربون
OxygèneOxygenOxygeneumOأكسجین

HydrogèneHydrogenHydrogeneumHھیدروجین
AzoteNitrogenNitrogeneumNأزوت

]MAJUSCULE[: یرمز للذرة بالحرف األول من االسم الالتیني لھا عموما ویكتب بحرف كبیر1قاعدة

CalciumCalciumCalciumCaكالسیوم

ChloreChlorineChlorumClكلور

ChromeChromiumChromiumCrكروم

FluorFluorineFluorumFفلور

FerIron.FerrumFrحدید

مكتوبا بحرف  نيالالتیحرف ثان من االسم  بإضافةفي الحرف األول یرفع اللبس في حالة االشتراك:2قاعدة
.]MINUSCULE[صغیر

.الھلیوم*أوجد ترمیز ذرات األفراد الكیمیائیة التالیة: *النحاس *النیون*الصودیومتطبیق:

الذرات تمثیل بعض*
الجزیئات و بعض 

بالنموذج الجزیئي.
تحوالت*تمثیل

بالنموذج كیمیائیة
الجزیئي.

الرموز الكیمیائیة.*
میائي= الفرد الكی

الجسم النقي.
السیمیاء*



المعارف المشفــــــرةالمھـــــــــــــــــــــــــارةالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةالكفـــــــــــــــــــــــاءة

مؤشرات الكفاءة:
*یمثل األفراد 

الكیمیائیة بالرموز 
الكیمیائیة.

:02/03الحصتان
كیف سمیت بعض الذرات؟:20النشاط رقم

الھیدروجین، األكسجین، الھیلیوم، البور.
رموز بعض الجزیئات::30النشاط رقم

تمثل الجزیئات بصیغ الصیغ الجزیئیة.

الجزيءعدد و نوع الذرات في الجزيءالصیغة الكیمیائیة للجزيء
H2Oالماءذرة أكسجین و ذرتان ھیدروجین
O2غاز األكسجینذرتان أكسجین

CO2غاز ثنائي أكسید الكربونذرتان أكسجین و ذرة كربون
H2غاز الھیدروجینذرتان ھیدروجین
FeSكبریت الحدیدذرة كبریت و ذرة الحدید
HClغاز كلور الھیدروجینذرة كلور و ذرة ھیدروجین

O3الجزیئات التي لھا الصیغ الجزیئیة التالیة:ما ھيتطبیق: , CO , H2SO4

التعبیر عن التحول الكیمیائي بالصیغ الكیمیائیة:30النشاط رقم
أ/ التحلیل الكھربائي للماء:

الماءغاز األكسجین + غاز الھیدروجین  
H2O H2 + O2

H2O H2

2 H2O 2 H2 + O2

ب/ إحتراق غاز المیثان:
+ غاز المیثانغاز األكسجینغاز ثنائي أكسید الكربون  +  بخار الماء                                

CH4 + O2 H2O + CO2

O2 H2O

CH4 + 2 O2 2H2O + CO2

یمكن تلخیص التحول في الجدول التالي:

كتابة  التحول **ترمیز بعض الذرات
الكیمیائي بالرموز 

.الكیمیائیة
* معرفة أصول 

تسمیة بعض 
العناصر.



الحالة االبتدائیةالحالة النھائیة
التحول الكیمیائي

كسجینأكسید النحاس  .................   نحاس+ غاز األ

CuOO2 Cuرموز الذرات

OO  OO   +كتابة  التحول الكیمیائي بالنموذج الجزیئي  

CuO2O+CuOكتابة  التحول الكیمیائي بالرموز الكیمیائیة

بعد كتابة التحول الكیمیائي  نشیر إلى الحالة الفیزیائیة للجزیئات كما یلي:مالحظة: 
(s)الحالة الصلبة: 
(l)الحالة السائلة: 
(g)الحالة الغازیة: 

غرام من مادة األلومین18.9غرام فتحصلنا على 10قمنا بحرق كمیة من األلومنیوم قدرھا تطبیق:
ما نوع ھذا التحول؟
  أكتب ھذا التحول بالرموز علما أن: األلومینAl2O3

.أحسب كتلة غاز األكسجین المستعملة





]نظري[علوم فیزیائیة و تكنولوجیا 

متوسط ةالسنة الثانی:المستوىأحمدیحیاوي:األستاذالظواھر المیكانیكیةثاني: المجال ال
تانســــــــــــاع :المدةم سكون؟حركة أ:1/1التعلیمیة رقمالحركة:01رقم الوحدة 

مجسم الكرة األرضیة، الكتابالوسائل:كیف یحدث تعاقب اللیل والنھار و تعاقب الفصول؟ ما المتسبب في ذلك؟:الوضعیة اإلشكالیة
جسم ، لوحالمدرسي،

ــــــارةالمھــــالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةالكفـــــــــــــــــــــــاءة
المعارف 

ــرةالمشفـ

المجال:كفاءة
یوظف مفھومي 

السرعةو المسار
 بعضلوصف 
من الحیاة الحركات
الیومیة

مؤشرات الكفاءة:
یتعرف على الحالة -

الحركیة و الحالة 
السكونیة لجسم 

بالنسبة لجسم آخر.
یعرف أھمیة -

المرجع في تحدید 
الحركة.

درس:01/02تانالحص
توضیح حول الوضعیة اإلشكالیة: 

إلى أن حركة األرض حول الشمس تتسبب في تعاقب الفصول و أن حركة األرض حول نفسھا لمونمتعیتوصل ال-
تتسبب في تعاقب اللیل و النھار....................ھذا من خالل المكتسبات القبلیة للتالمیذ.

و أن الشمس ھي لكن من خالل المشاھدة الیومیة لتعاقب اللیل والنھار یصطدم المتعلم بما یبدو لھ تناقض و ھ-
ـر، ھذا التناقض ستزیلھ األنشطة الموالیة.المتحرك في الظاھ

الحالة الحركیة و الحالة السكونیة.:01النشاط رقم

نضع جسما على لوح في وضعیة أفقیة في مرحلة أولى ثم نمیل اللوح في المرحلة الثانیة:
].حالة سكونیة. الجسم ساكن[كیف ھي حالة الجسم في المرحلة األولى؟............

].حالة حركیة............. الجسم متحرك[لثانیة؟كیف ھي حالة الجسم في المرحلة ا

[في ھذا النشاط سوف یحكم المتعلم على حالة جسم ما أنھا حركیة مرة وأنھا سكونیة مرة نسبیة الحركة و المرجع.:02النشاط رقم
مختلفة دون أن ینتبھ لذلك]أخرى وفي حكمھ ھذا یستعمل مراجع 

الحظ الشكل التالي:

الجسم -
المتحرك.

الجسم -
الساكن.

تعاقب اللیل -
والنھار و تعاقب 

الفصول 
األربعة.

المرجع.-
نسبیة -

الحركة.



ما ھي األجسام المتحركة؟ ...................السیارة الصفراء، الحافلة.-
ما األجسام الساكنة؟ .....................الطریق، السیارة الحمراء،  الشجرة.-
مرجع یختاره المتعلمإلى.........تغیر مواضع األجسام المتحركة [وثباتھا بالنسبة لألجسام الساكنة] بالنسبة علل إجابتك..........-
أكمل الجدول التالي:-

الجسم
الوضعیة

الطریقالحافلةالسیارة الحمراءالسیارة الصفراء

الوضعیة بالنسبة 
للطریق

حركیةحالة   سكونیةحالة   حركیةحالة 

الوضعیة بالنسبة 
سیارة الصفراءل

حركیةحالة سكونیةحالة   حركیةحالة   

الوضعیة بالنسبة 
  للحافلة

حركیةحالة   حركیةحالة سكونیةحالة 

و ھذا لیس تناقضا و إنما ھو تغییر المرجع في مما سبق نالحظ بأننا حكمنا على حالة جسم ما بأنھا حركیة و سكونیة في آن واحد 
.فالحركة والسكون أمران نسبیان..............كل مرة ...

  :مالحظة
بعد اتمام ھذا النشاط  یرجع إلى الوضعیة اإلشكالیة لتوضیح األمور أكثر.

من الكتاب المدرسي]71ص 3[ النشاط رقم تطبیق:
ركن سائق سیارتھ في یوم مشمس تحت ظل شجرة وعندما رجع وجد السیارة خارج الظل.

لوضعیتین.مثل بالرسم ا-
ما سبب وجود السیارة خارج الظل؟-
أكمل الجدول التالي:-



الجسم
الوضعیة

  ظلال  شمسالالسیارةشجرةال

الوضعیة بالنسبة 
شجرةلل

...........حالة   ...........حالة   ...........حالة   

الوضعیة بالنسبة 
للسیارة 

...........حالة ...........حالة     ...........حالة 

الوضعیة بالنسبة 
  شمسلل

...........حالة   ...........حالة ...........حالة 

الحل:
التمثیل بالرسم:-

سبب وجود السیارة خارج الظل ھو حركة الظل الناتجة عن دوران األرض حول نفسھا.-
إتمام الجدول:-

الجسم
الوضعیة

الظلالشمسالسیارةالشجرة

بالنسبة الوضعیة 
للشجرة

حركیةحالة   حركیةحالة   سكونیةحالة   

الوضعیة بالنسبة 
للسیارة 

حركیةحالة حركیةحالة     سكونیةحالة 

الوضعیة بالنسبة 
  للشمس

سكونیةحالة   حركیةحالة حركیةحالة 

من الكتاب المدرسي في المنزل.75ص7انجاز النشا ط  رقم مالحظة:
الخالصة

في مرجع معین أنھ :نقول عن جسم صلب 
في الفضاء الذي یوجد فیھ.موضعھتغیرإذا حركیةفي حالة -
في ھذا الفضاء.موضعھتغیرإذا لم یسكونیةفي حالة -

ال یمكن أن نحكم على حالة جسم أنھا حركیة أو سكونیة إال إذا قارنا موضعھ أثناء مراقبتھ بموضع جسم آخر[ھذا الجسم یسمى 
].مرجعا

.نسبیانركة و السكون أمران الح



]نظري[علوم فیزیائیة و تكنولوجیا 

متوسط ةالسنة الثانی:المستوىأحمدیحیاوي:األستاذالظواھر المیكانیكیةثاني: المجال ال

ســــــــــــاعتان:المدةو مسارھا حركة نقطة من جسم صلب:1/1التعلیمیة رقمالمسار:02الوحدة رقم 
حركة نقاط من جسم صلب:1/3

، الكتاب ، علبةقرص،حامل،مستويالوسائل:
المدرسي .

ــــــــــارةالمھــــــــــــدرةالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفـــــــــــــــــــــــاءة
المعارف 

المشفــــــرة

كفاءة المجال:
یوظف مفھومي 

السرعةو المسار
 بعضلوصف 
من الحیاة الحركات
الیومیة

مؤشرات الكفاءة:
یعرف أن المسار -

ھو الخط الواصل بین 
األوضاع المتتالیة 

التي یشغلھا المتحرك 
وفق االختیار المتعلق 

  بالمرجع.
ینسب المسار إلى -

النقطة المتحركة و 
إلى مرجعھا.

درس:]سا1[01الحصة 
یركب رضا دراجتھ ویسیر على الطریق، حدد ما یلي:مراجعة:

حالة رضا بالنسبة للطریق.-
حالة رضا بالنسبة للدراجة.-
حالة الدواستین بالنسبة لھیكل الدراجة ثم بالنسبة للطریق ثم بالنسبة لقدمي رضا.-

التالي:حركة الجسمالحظ [ اتجاه الحركة ، المسار المستقیم]:01ط رقمالنشا

أكمل تمثیل المواضع األخرى للجسم الصلب.                                                                             -
  ؟في أي جھة یتحرك ھذا الجسم-
40:00:1040:10:1040:20:1040:30:10.إجابتكعلل  -
صل بین مواضع الجسم بخط، ما ھو شكل الطریق الذي یسلكھ ھذا الجسم؟-

[ تحدید مواضع نقاط من القرص في الحركة الدورانیة]:02النشاط رقم
:حدد ما یليباختیار الشخص الواقف أمام القرص كمرجع

مواضع مركز القرص أثناء الحركة.-
................ حالة سكونیة.كیف تبدو ھذه المواضع المتتالیة؟ -
مواضع النقطة الحمراء من محیط القرص.-
.)یةئردا(حالة حركیة .......كیف تبدو ھذه المواضع المتتالیة؟ -
مواضع النقطة الخضراء من القرص.-
.(دائریة)حالة حركیة.............لمتتالیة؟ كیف تبدو ھذه المواضع ا-

الحالة الحركیة.-
الحالة السكونیة.-
المرجع.-
نسبیة الحركة.-
  موضع جسم. -

المسار.-
حركة  مسار-

نقطة من جسم 
  صلب.

الحركة -
االنسحابیة.



راقب حركة القرص التالي:]تحدید مواضع نقاط من القرص أثناء التدحرج[:30النشاط رقم

:حدد ما یليباختیار حافة المكتب كمرجع 

مواضع مركز القرص أثناء الحركة.-
....... على استقامة واحدة..............كیف تبدو ھذه المواضع المتتالیة؟ -
مواضع النقطة الحمراء من محیط القرص.-
.................... ال تبدو على استقامة واحدة بل منحنیة.كیف تبدو ھذه المواضع المتتالیة؟ -
مواضع النقطة الخضراء من القرص.-
ة واحدة بل منحنیة...................... ال تبدو على استقامكیف تبدو ھذه المواضع المتتالیة؟ -
المسار...................كیف نسمي مختلف اآلثار التي تتركھ النقاط أثناء حركتھا؟-

االستنتاج:
تكون مواضع مركز القرص على استقامة واحدة.-
تكون مواضع نقطة من محیط القرص أو من القرص على خط منحن.-
.المسار ھو المحل الھندسي لمجموعة نقاط مواضع المتحرك-

:]سا1[03الحصة
[حركة نقاط من جسم صلب]

[ الحركة االنسحابیة المستقیمة]:04النشاط رقم

من الكتاب المدرسي.2a-2b-5في الوثائق :   األجسامالحظ حركة 
من كل وثیقةخضراء]–زرقاء -أنقل على ورق شفاف المواضع المختلفة للبقع[ حمراء.
؟أرسم مسارات ھذه البقع.ماذا تستنتج 
كیف نسمي حركة جسم ما مسارات جمیع نقاطھ متماثلة؟



االستنتاج:
.[المسارات متماثلة]تكون حركة الجسم الصلب انسحابیة اذا تحركت جمیع نقاطھ بنفس الحركة-
یمكن أن تكون:حركة جسم ما مسارات جمیع نقاطھ متماثلة تسمى حركة انسحابیة و-

[المسارات مستقیمة] * مستقیمة
* أو دائریة[المسارات دائریة]

* أو كیفیة[المسارات كیفیة]

:تطبیق
حركة انسحابیة؟ علل[تسیر وفق خط مستقیم]ھل حركة الدراجة على الطریق

كلھا[دون األجزاء المتحركة] حركة انسحابیة؟ اذا كان الجواب نعم فما نوع ھذه الحركةھل حركة ھی
االنسحابیة[مستقیمة، دائریة،كیفیة]

:خالصةال

:تكون حركة نقطة من جسم صلب بالنسبة لمرجع معین
استقامة واحدةة على إذا كانت المواضع التي تشغلھا النقطة المتحركة خالل الحركمستقیمة.
منحني.إذا كانت المواضع التي تشغلھا النقطة المتحركة خالل الحركة تنتمي لخط منحنیة 
لدائرة.تنتمي إذا كانت المواضع التي تشغلھا النقطة المتحركة خالل الحركةدائریة
 مواضع المتحركنقاطھو المحل الھندسي لمجموعة المسار.
 متماثلةلجسم صلب تكون مسارات كل نقاطھ االنسحابیةأثناء الحركة.
 لجسم تكون:االنسحابیةالحركة

].مستقیمة[مسارات جمیع نقاطھمستقیمة-
.]دائریة[المسارات دائریةأو-
.]كیفیة[المسارات كیفیةأو -



علوم فیزیائیة و تكنولوجیا 
طمتوس ةالثانیالسنةالمستوى: یحیاوي أحمداألستاذ : الظواھر المیكانیكیةالمجال الثاني: 

تصویر متعاقب لحركة سیارة،الكتاب                        الوسائل:السرعة:5التعلمیة رقمالوحدة
قرص، حامل.،المدرسي

القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةالكفـــــــــــــــــــــــاءة
المعارف المشفــــــرةـــــارةــــالمھــ

كفاءة المجال:
یوظف مفھومي 

السرعةو المسار
 بعضصف لو

من الحیاة الحركات
الیومیة

مؤشرات الكفاءة:
یعبر عن السرعة -

بواسة المخططات و 
العكس.

یمیز بین الحركة -
المنتظمة و المتغیرة 
استنادا إلى مخطط 

السرعة.

درس]:سا2[1/3الحصة 
[تناول كیفي لمفھوم السرعة]:01النشاط رقم

فترات زمنیة متساویة المواضع اآلتیة:أعطى التصویر المتعاقب لحركة السیارة خالل 
متزایدة سرعة  1الشكل 
   (منتظمة)ثابتة سرعة  2الشكل 
  متناقصة سرعة  3الشكل 

):1الحظ المرحلة األولى( الشكل
مثل مواضع السیارة تمثیال نقطیا ثم قس المسافة بین مختلف ھذه مواضع، ماذا یمكن القول عن حركة السیارة في ھذه المرحلة ؟ 

اذا؟ ماذا یمكن القول عن سرعة السیارة ؟لم
االستنتاج:

.(تتزاید)في المرحلة األولى المسافة بین مواضع السیارة متغیرة
متزایدةھافإن سرعة السیارة تزید فنقول أنخالل فواصل زمنیة ثابتةبما أن المسافة تتزاید.

):2الحظ المرحلة الثانیة( الشكل
طیا ثم قس المسافة بین مختلف ھذه مواضع، ماذا یمكن القول عن حركة السیارة في ھذه المرحلة ؟ مثل مواضع السیارة تمثیال نق

لماذا؟ ماذا یمكن القول عن سرعة السیارة ؟
االستنتاج:
.في المرحلة الثانیة المسافة بین مواضع السیارة ثابتة
الحركة منتظمة.ابتةفإن سرعة السیارة ثخالل فواصل زمنیة ثابتة بما أن المسافة ثابتة.......................

):3الحظ المرحلة الثالثة( الشكل
مثل مواضع السیارة تمثیال نقطیا ثم قس المسافة بین مختلف ھذه مواضع، ماذا یمكن القول عن حركة السیارة في ھذه المرحلة ؟ 

لماذا؟ ماذا یمكن القول عن سرعة السیارة ؟
االستنتاج:

لثة المسافة بین مواضع السیارة متغیرة(تتناقص).في المرحلة الثا
ناقصةمتھافنقول أن نقصفإن سرعة السیارة تخالل فواصل زمنیة ثابتة   ناقصبما أن المسافة تت.

[ مخطط السرعة]:02النشاط رقم
أثناء حركة السیارة كان  علي مع أبیھ یراقب عداد سرعة السیارة فسجل النتائج التالیة:

الحالة الحركیة.-
لة السكونیة.الحا-
المرجع.-
نسبیة الحركة.-
  موضع جسم. -
المسار.-
الحركة -

.االنسحابیة

مخطط السرعة.-
طبیعة -

السرعة:متزایدة، 
متناقصة، ثابتة.

.التصویر المتعاقب-



7h
48mn

7h
46mn

7h
44mn

7h
42mn

7h
40mn

7h
38mn

7h
36mn

7h
34mn

7h
32mn

7h
30mn

التوقیت
h:mn

00205080808060402000
الرقم 
على 
العداد

v(km/h)ما ھي مراحل حركة السیارة[بالزمن أو بالسرعة]؟
مثل المرحلة األولى بمخطط، كیف نسمي ھذا المخطط؟ 

مثل المرحلة الثانیة بمخطط
مثل المرحلة الثالثة بمخطط

من خالل المخطط. في كل مرحلة   أستنتج طبیعة السرعة

]اب المدرسي[الكت115ص 9تمرین رقم :تطبیق

t(h:mn)[كیف تكون سرعات نقاط من جسم صلب ینسحب؟]:03النشاط رقم
التصویر المتعاقب لحركة جسم ینسحب.

:الجسم الصلب الحظ حركة
متماثلة ھ مستقیماتكیف ھي حركتھ،و لماذا؟ ..................... إنسحابیة مستقیمة ألن مسارات نقاط. 
قس المسافات بین مختلف مواضع كل نقطة من النقاط الثالث ما طبیعة السرعة؟

في المرحلة األولى سرعات النقاط الثالث متزایدة.
  .نتظمةسرعات النقاط الثالث مثانیةو في المرحلة ال

  .تناقصةسرعات النقاط الثالث م ثالثةالمرحلة الو في 
ن النقاط الثالث بعضھا ببعض، ماذا تستنتج؟قارن مسافات كل نوع م

المسافات بین مواضع النقطة الواحدة مساویة لمسافات بقیة النقاط.



االستنتاج:
لجسم صلب تتحرك كل نقاطھ بنفس السرعة.في الحركة اإلنسحابیة 

تطبیق:
  ة؟عندما یدور قرص حول محوره، ھل تدور جمیع نقاطھ بنفس السرع

الخالصة
ال تتزاید و ال تتناقص.ة الجسم المتحرك ثابتة عندماــــــــتكون سرع
.یتحرك جسم حركة منتظمة ، ةإذا كانت سرعتھ ثابتة في مرجع معین
.إن الجســـم الساكن ھو الذي تكون سرعتـــھ معدومة في مرجع معین
ــــــــرعة ھي:م/ثا الوحــــــــدة الدولیة لقــــــــــیاس الســـــــــــــm/s

]Excel[أرسم مخططاتي بإستعمال برنامج أعمال مخبریة]:سا1[02الحصة 
تنجز ھذه الحصة في حصة اإلعالم اآلليمالحظة: 

أعمال مخبریة]:سا1[04الحصة 
رسم مخططات السرعة على الورق الملیمتري



علوم فیزیائیة و تكنولوجیا 
طمتوس ةالسنة الثانیالمستوى: یحیاوي أحمداألستاذ : غناطیسیةالظواھر الم: لثالمجال الثا

مغانط، إبرة مغناطیسیة، برادة الحدید،                        الوسائل:+ تمغنط الحدید مغانطال:1الوحدة التعلمیة رقم
،مواد حدیدیة و غیر حدیدیة،مسامیر؟ن بقیة الموادعلبالستیكیة كیف یمكن فصل المواد الحدیدیة في كومة من المواد المعدنیة و االوضعیة اإلشكالیة:

حامل، الكتاب المدرسي.

الكفـــــــــــــــــــــــاءة
ــــــــــــــدرةالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعارف المشفــــــرةالمھـــــــــــارة

كفاءة المجال:
یفسر بظاھرة التمغنط 

بعض الظواھر 
الكھرومغناطیسیة في 

.الحیاة الیومیة
مؤشرات الكفاءة:

یمیز بین قطبي أ/
المغناطیس.

یتعرف على أشكال ب/
المغانط الدائمة.

ج/یتعرف على قطبي 
الحدید الممغنط 

باستعمال البوصلة.

]:سا1[10الحصة
المغانط/1

]األجسام المغناطیسیة[:10النشاط رقم
قضیبا مغناطیسا من المواد التالیة: قطعة نقدیة، مسمار، سلك نحاسي، بالستیك، خاتم فضة،قرب
التنجذب؟ تيالتي تنجذب نحو المغناطیس و الماجسما ھي األ
نحو المغناطیس وكیف نسمیھا؟التي تنجذباألجسامعلى ماذا تحتوي

االستنتاج:
.األجسام المغناطیسیةھي المواد التي تحتوي على مادة الحدید وتسمى تنجذب نحو المغناطیساألجسام التي 

]قطبا المغناطیس[:20النشاط رقم
أغمر قضیبا مغناطیسا داخل برادة الحدید ثم ارفعھ.

یة من برادة الحدید؟على أي جزء من المغناطیس تنجذب أكبر كم
ھل تنجذب بنفس الكیفیة على طول القضیب المغناطیسي؟
خذ قضیبین مغناطیسیین و ضع عالمة ممیزة على كل قطب ثم قم

" ماذا تالحظ؟ 1بتقریب األقطاب من بعضھا كما في الشكل" 
علق القضیبین المغناطیسیین بخیط ثم أتركھما حتى یتوقفا عن الحركة

ماذا تالحظ؟
استنتج تسمیةد تحریكھما من جدید ثم أتركھما، ماذا تالحظ؟أع

لقطبي المغناطیس
ماذا یمكنك القول عن القطبین المتجاذبین و القطبین المتنافرین؟

االستنتاج:
 القضیب المغناطیسي نسمي ھذینطرفيتنجذب برادة الحدید نحو

قطبي المغناطیس.الطرفین 
(X,B) و(Y,A)انتجاذبی(X,A)و(Y,B)لیسا متماثلین سقطبا المغناطیان.تنافری.
. عند ترك القضیبین المغناطیسیین حرین فأنھما یتجھان إلى جھة محددة ھي شمال ـــــ جنوب
جنوبیا.نسمیھ قطباجنوبالنحو یتجھ و القطب الذيشمالیانسمیھ قطباالشمالنحو یتجھ الذيالقطب
المختلفین یتجاذبانالقطبان والمتماثالن یتنافرانالقطبان.

أ/قطبا المغناطیس.
ب/التمییز بین 

القطبین.
التجاذب و التدافع ج/

بین القطبین.
ناطیس د/اتجاه المغ

الحر.
ھـ/طرق المغنطة.

و/المغنطة الدائمة و 
المغنطة المؤقتة.
ي/المواد القابلة 

  للمغنطة

“1“شكل 

X YA B

X Y

B A

B A

A B Y X

Y X



الحدید/تمغنط2
]المغنطة الدائمة و المغنطة المؤقتة[:30النشاط رقم

مسمارا حدیدیا بقضیب مغناطیسي ثم قربھ من مسامیر حدیدیة صغیرة و أرفع المغناطیس، ماذا تالحظ؟ مس لأ
ن مسامیر حدیدیة صغیرة و أرفع المغناطیس، ماذا تالحظ؟بقضیب مغناطیسي ثم قربھ م افوالذیقضیبا مس لأ

االستنتاج:
مؤقتال یحافظ على مغنطتھ فھو مغناطیس الحدید.
 دائمعلى مغنطتھ فھو مغناطیس الفوالذیحافظ.

]المواد القابلة للمغنطة، طرق المغنطة[:40النشاط رقم
الیة:ثم قم بالعملیات التخذ قضیبا مغناطیسیا و ثالثة مسامیر 

قرب المسامیر الثالث الواحد تلو اآلخر من مسمار دبوس حدیدي، ھل ینجذب الدبوس نحو المسامیر؟
خذ المسمار األول و ألمسھ بالمغناطیس ثم قربھ من الدبوس، ماذا تالحظ؟
خذ المسمار الثاني و أدلكھ وفق اتجاه واحد بالمغناطیس ثم قربھ من الدبوس، ماذا تالحظ؟
ماذا تالحظ؟ثالث باستعمال مواد غیر حدیدیة عوض المسمار الحدیديأعد الطرق ال ،

االستنتاج:
 باللمسأو الحدیدي بالدلك المسمار مغنطةعند تقریب المسمارین من الدبوس فإنھ ینجذب نحو كل منھما ،یمكن إذن.
المواد غیر الحدیدیة غیر قابلة للمغنطة.

  ]ممغنط؟كیف نتعرف على قطبي قضیب [:50النشاط رقم
قم بمغنطة مسمار ثم قرب أحد طرفیھ من إبرة مغناطیسیة، أعد العملیة مع الطرف الثاني، ماذا تالحظ؟

االستنتاج:
المغناطیسیة.اإلبرةظاھرتي التجاذب و التنافر مع یمكن تحدید قطبي قضیب ممغنط باستعمال 

.153ص 17، 13التمرین رقم تطبیق:
الخالصة

المغناطیسیة ھي األجسام التي تنجذب نحو المغناطیس و تحتوي على مادة الحدیدجسام األ.
 القطب الشمالي لمغناطیس ھو القطب الذي یتجھ نحو الشمال الجغرافي، القطب الجنوبي ھو الذي

یتجھ نحو الجنوب.
القطبان المتماثالن یتدافعان و القطبان المختلفان یتجاذبان.
یدي أو فوالذي بالدلك أو اللمس.یمكن مغنطة قضیب حد
.الحدید ال یحافظ على مغنطتھ فھو مغناطیس مؤقت
 الفوالذ على مغنطتھ فھو مغناطیس دائم.یحافظ
.من بین المواد القابلة للمغنطة الحدید و الفوالذ



علوم فیزیائیة و تكنولوجیا 
طمتوس ةالسنة الثانیالمستوى: غناطیسیةالظواھر الم: لثالمجال الثا

الوسائل:تیار الكھربائيیسي و الطالحقل المغنا:3الوحدة التعلمیة رقم مغانط، إبرة مغناطیسیة، برادة الحدید،                        
،أسالك ناقلة،عمود كھربائي،مسامیر؟سمغناطیسیة أن تتصرف كمغناطیھل یمكن لمادة الالوضعیة اإلشكالیة:

.حامل، قاطعة

الكفـــــــــــــــــــــــاءة
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة

المعارف المشفــــــرةــــــارةالمھـــــ

كفاءة المجال:
یفسر بظاھرة التمغنط 

بعض الظواھر 
الكھرومغناطیسیة في 

.الحیاة الیومیة

مؤشرات الكفاءة:
أ/ یتعرف على التأثیر 
الناتج بین مغناطیس و 

التیار الكھربائي 

درس]:سا1[10الحصة

]مستمر في ناقل كھربائي مستقیم یار كھربائيتولید حقل مغناطیسي من ت[:10النشاط رقم
تجربة أرستد:

الوسائل: إبرة ممغنطة، عمود كھربائي، أسالك التوصیل، قاطعة.
:)1(شكل رقم حقق التركیبة التالیة

أغلق الدارة الكھربائیة للحظة قصیرة، ماذا تالحظ؟
أفتح الدارة الكھربائیة، ماذا تالحظ؟

االستنتاج:
.إن مرور التیار الكھربائي في سلك ناقل یولد حقال مغناطیسیا

.]تولید حقل مغناطیسي من تیار كھربائي مستمر في ناقل كھربائي حلزوني[:20النشاط رقم
عمود كھربائي، أسالك التوصیل، مسمار، سلك رفیع مغلف بمادة عازلة، برادة الحدید.الوسائل: 
لف السلك الرفیع حول المسمار.
 ،ھل تنجذب البرادة نحو المسمار؟ لماذا؟أغمر المسمار في برادة الحدید ثم ارفعھ
 "2أنجز التركیبة المبینة في الشكل رقم"
 أغمر المسمار في برادة الحدید ثم أغلق الدارة الكھربائیة و ارفعھ ثم افتح الدارة

ماذا تالحظ؟ ماذا تستنتج؟
االستنتاج:
تنجذب برادة الحدید نحو المسمار ألنھ غیر ممغنط.یة القبل غلق الدارة الكھربائ
 عند غلق الدارة الكھربائیة تنجذب برادة الحدید نحو المسمار، و عند فتح الدارة تتساقط البرادة ألن المسمار تمغنط

 مؤقتا.
الذي یجتازه تیار كھربائي.ةیتولد حقل مغناطیسي في السلك الملفوف(الو شیع (

جھا الوشیعة][و:30النشاط رقم
"3انجز التركیبة المبینة في الشكل رقم"

ضع اإلبرة الممغنطة مقابل وجھ من وجھي الوشیعة، ثم أغلق الدارة الكھربائیة للحظة و جیزة،ماذا تالحظ؟

الحقل -
المغناطیسي.

المواد -
المغناطیسیة.

الحدید الممغنط -
یتصرف 

كمغناطیس.

قطبا -
المغناطیس و 

التأثیر المتبادل 
بینھما.

حقل مغناطیسي تولد أ/
من تیار كھربائي مار 

  .في سلك نحاسي

تحدید وجھي ب/
.وشیعة

تأثیر مغناطیس ج/
یجتازه دائم على ناقل 
.تیار كھربائي.



أعد التجربة بو ضع اإلبرة الممغنطة مقابل الوجھ الثاني للوشیعة، ثم أغلق الدارة الكھربائیة للحظة

ذا تالحظ؟ ماذا تستنتج؟و جیزة،ما
االستنتاج:المالحظة و 

عند تقریب اإلبرة المغناطیسیة من الوجھ األول للوشیعة تنحرف ...... و عند تقریبھا من الوجھ اآلخر تنحرف....
وجھان(شمالي و جنوبي)تلعب الوشیعة التي یجتازھا تیار كھربائي دور قضیب مغناطیسي لھ.

قل المغناطیسي على التیار الكھربائي][تأثیر الح:40النشاط رقم
سلك نحاسي، حامل، مغناطیس.عمود كھربائي، أسالك التوصیل،الوسائل: 
 "3أنجز التركیبة المبینة في الشكل رقم"
قرب أد طرفي المغناطیس من السلك. ماذا تالحظ؟
أغلق الدرة الكھربائیة للحظة وجیزة. ماذا تالحظ؟ ماذا تستنتج؟
4مع الشكل رقم"أعد نفس العمل"

االستنتاج:المالحظة و 
.قبل غلق الدارة الكھربائیة نالحظ أن المغناطیس ال یؤثر على الناقل
.عند غلق الدارة نالحظ أن المغناطیس یؤثر على السلك الناقل
.نستنتج أن الحقل المغناطیسي لمغناطیس دائم یؤثر في ناقل یجتازه تیار كھربائي
.183رقم ص12و11التمرینتطبیق:

الخالصة
إن مرور التیار الكھربائي في سلك ناقل یولد حقال مغناطیسیا.

) الذي یجتازه ةیتولد حقل مغناطیسي في السلك الملفوف(الو شیع
تیار كھربائي و یكون لھاوجھان(شمالي و جنوبي).

الحقل المغناطیسي لمغناطیس دائم یؤثر في ناقل یجتازه تیار كھربائي.


