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   قوة البالص - 11
 وثيقة التلميذ

 11  مع 

 

  : مقدمة  -1

قوة بوجود  كيف تتولد ، الحظ فيه أسالك من النحاس ومغناطيسن لأللعاب املولد الكهربائي        

والتيار الكهربائي  هي العالقة بني القوةاملتولدة ؟ ما ملاذا جيب أن مير تيار كهربائي املغناطيس و

 ؟ حلقل املغناطيسياو

 : املستعملةواملواد الوسائل   - 3

Na)محلول ملحي ،  سكتين و قضيب من نحاس،  سلك من نحاس ، 12Vمولد  -
+
,Cl

-
)  . 

 .أسالك توصيل،  قاطعة،  معدلة،  Uالحرف قضيب مغناطيسي على شكل  -

 

 : خطوات العمل  - 4

 .ثبات وجود قوة كهرومغناطيسيةإ: 1 نشاط

 .المقابل شكلالمبينة بالنحقق تركيب الدارة الكهربائية  -1

 هل ينحرف السلك؟. أغلق القاطعة -     

 االنحراف؟ يكون، في أي اتجاه ' نعم' ـبإذا كان الجواب  -

 ؟لماذا، 'ال ' بـالجواب إذا كان  -

ماذا تشاهد؟  .نفتح القاطعة ونضع السلك بين فكي مغناطيس - 2

 لماذا؟وهل ينحرف السلك؟ 

  هل ينحرف السلك؟ .نغلق القاطعة -     

 ذا كان الجواب نعم، في أي اتجاه يحدث االنحراف؟إ -     

 .نفتح القاطعة ونقلب قطبي المغناطيس ثم نغلق القاطعة -     

 هل ينحرف السلك؟ ماذا تشاهد؟ -     

 ذا كان الجواب نعم، في أي اتجاه يحدث االنحراف؟إ -     

  هل ينحرف السلك؟ ماذا تشاهد؟ .نفتح القاطعة ونعكس توصيل قطبي البطارية ثم نغلق القاطعة - 3

  ذا كان الجواب نعم، في أي اتجاه يحدث االنحراف؟إ -     

 ماذا تستنتج؟  -     

 .لخص كل مشاهداتك السابقة في فقرة قصيرة -4

 

 .والتيار الكهربائي المار في الدارة عالقة القوة الكهرمغناطيسية بشدتي الحقل المغناطيسي: 2نشاط

 ماذا تالحظ؟ .غلق القاطعةاغيّر قيمة مقاومة المعدلة حتى تتغير شدة التيار ثم  -

 ماذا تالحظ؟  .طيس بآخر أقوى منهاضبط شدة التيارعند قيمة معينة واستبدل المغنا  -
 

 :نتيجة

 .فيه......  وشدة..... التيار الكهربائي  .....القوة الكهرومغناطيسية المؤثرة على القضيب  .....تتعلق       
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 .(دراسة خصائص قوة البالص)تجربة السكتين : 3 نشاط
 .(تجربة سكتي البالص)نحقق التجربة المبينة في الشكل أدناه    

اقترح خطوات عملية لتبرير كل من جهة وشدة الحقل المغناطيسي وجهة وشدة التيار الكهربائي المار في  -

 . السلك

 كيف يكون وضع هذه القوة بالنسبة لشعاع الحقل وشدة التيار؟ -

 .استنتج عالقة رياضية تربط القوة الناشئة بالمقادير المؤثرة فيها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة

قرة تلخص فيها مفهوم القوة الكهرومغناطيسية وبعض خصائصها، ما هي إمكانيات توظيفها اكتب ف    

 .استشهد بأمثلة من عندك ؟في الحياة العملية

 

 

 

 

 

 

 

 


