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  اُظٞاٛش اٌُٜشثبئ٤خ : أُغبٍ ●

   ٓلّٜٞ اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ : ① اُٞؽذح● 

  .ــ ٜعسف ايطابع ايػعاعٞ يًشكٌ املػٓاطٝطٞ ٚ ميجً٘ :             ايهفا٤ات املطتٗدف١ ●

 .ــ ٜكدز قِٝ بعض اذتكٍٛ املػٓاطٝط١ٝ                                      

 .ــ ٜٛظف املػٓاطٝط١ٝ يف اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ                                         

 رز٤ًش ؽٍٞ أُـبٗؾ   : ٓشبٛذاد أ٤ُٝخ( 1ــ     

 أُـ٘بؽ٤ظ ٛٞ ًَ عغْ ٣ٔزبص ثخبط٤خ عزة ثشادح اُؾذ٣ذ ٝ اُلٞالر ٝ ا٤ٌَُ٘  : رؼش٣ق أُـ٘بؽ٤ظ( 1ــ 1°

  .ٝ اٌُٞثبُذ ، ٝ ًَ اُغجبئي اُز٢ رؾز١ٞ ٛزٙ أُؼبدٕ 

  (الؽع اُشٌَ أُشكن)ــ ٣ٔزبص أُـ٘بؽ٤ظ ٜٓٔب ًبٕ شٌِٚ 

 ثٔ٘طوز٤ٖ رزٌضق ك٤ٜٔب ثشادح اُؾذ٣ذ ػ٘ذ روش٣جٚ ٜٓ٘ب ، 

 . هطجب أُـ٘بؽ٤ظ : ٗغ٢ٔ ٛبر٤ٖ أُ٘طوز٤ٖ ثـ 

  : أُـبٗؾ اُذائٔخ ٝ أُـبٗؾ أُؤهزخ( 2ــ 1°

 .، ٝ ٣ؾبكع ػ٤ِٜب ثئعزٔشاس  (عزة ثشادح اُؾذ٣ذ)ٛٞ ًَ عغْ ٣ٔزِي خبط٤خ أُـ٘بؽ٤ظ : ــ أُـ٘بؽ٤ظ اُذائْ 

ٛٞ ًَ عغْ ٣ٔزِي خبط٤خ أُـ٘بؽ٤ظ ك٢ ظشٝف ٓؼ٤٘خ أٝ رؾذ رؤص٤ش ٓـ٘بؽ٤ظ دائْ ، : ــ أُـ٘بؽ٤ظ أُؤهذ 

 .ٝ ٣لوذ ٛزٙ اُخبط٤خ ػ٘ذ ؿ٤بة ٛزٙ اُظشٝف أٝ صٝاٍ اُزؤص٤ش 

  : هطجب أُـ٘بؽ٤ظ( 3ــ 1°

 ُِٔـ٘بؽ٤ظ هطجبٕ ٓخزِلبٕ   :  ٗشبؽ  ●
 إعز٘زظ ثئًٔبٍ اُلشاؿبد :  ٗز٤غخ       ●

  ، ث٤ٌُل٤ز دشثدر ثُقذ٣ذ ٝثُٔٞثد ثُقذ٣ذ٣ز د٘لظ ٣ؾزدجُِٕٔـ٘جه٤ظ هطذجٕ 

  أفذ هطذ٢ ثُٔـ٘جه٤ظ ٣ؾزح ثُٔـ٘جه٤ظ ثألٍٝ هطذ٢ٌُٖ ٗالفع إٔ أفذ 

  ثُؼٌظٝ ٣قذط .  إرث هشح ٓ٘ٚ ث٥خش ٓ٘ٚ ٣ٝ٘لش ثُوطخ صوش٣ذٚثُغج٢ٗ ػ٘ذ 

 .  ثُٔـ٘جه٤ظ ثألٍٝ هِخػ٘ذ 

  ثُ٘ٞع ٗلظ ، ف٤ظ إٔ هطذ٤ٖ ٖٓ ٓخضِل٤ٖ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ هطذ٤ٖٗغض٘ضؼ إٔ ُِٔـجٗو 

 . ٣ضؾجردجٕ ٓخضِل٣ٖ٤ض٘جكشثٕ ٝإٔ  هطذ٤ٖ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ 

   :رؾذ٣ذ هطج٢ أُـ٘بؽ٤ظ( 4ــ 1°
 ثُذٞفِز ػذجسر ػٖ إدشر كٞالر٣ز ٓٔـ٘طز ٣ٌٜٔ٘ج : رز٤ًش ؽٍٞ اُجٞطِخ  ( ــ أ4

    ثُذٝسثٕ فٍٞ ٓقٞس ؽجه٢ُٞ ك٢ ٓغضٞ أكو٢ ، صغضؼَٔ ُضقذ٣ذ ثُؾٔجٍ 

 ػ٘ذٓج صٌٕٞ ثُذٞفِز دؼ٤ذر ػٖ ثُضؤع٤شثس ثُٔـ٘جه٤غ٤ز   . (٥فع ثُؾٌَ ثُٔوجدَ)   

    ٓغَ ٓـ٘جه٤ظ دؾٞثسٛج أٝ هطؼز فذ٣ذ٣ز كئٕ ثإلدشر صؤخز ٝمًؼج ٓٞثص٣ًج صوش٣ذًج 

  ، ُزث أفطِـ ػ٠ِ صغ٤ٔز هطذٜج ثُٔٞؽٚ ٗقٞ ” ؽٔجٍ ــ ؽ٘ٞح “   ُِخو ثُؾـشثك٢ 

  .S ، ٝ ث٥خش هطذٜج ثُؾ٘ٞد٢ N   ثُؾٔجٍ دجُوطخ ثُؾٔج٢ُ 

 ٤ًق ٗؼ٤ٖ هطج٢ أُـ٘بؽ٤ظ ؟ ( ــ ة4

ج ٝ ػِوٚ دٞثعطز خ٤و ٓغذش ك٢ ٓ٘ضقلٚ دق٤ظ ٣ٌٔظ     ًٔ  ــ خز هن٤ذًج ٓـ٘جه٤غ٤ًج ٓغضو٤

 الفع ثُٞمغ ...    ك٢ ٝمغ أكو٢ صوش٣ذًج ٝأٗضظش ث٠ُ إٔ ٣غضوش ًٔج ك٢ ثُؾٌَ ثُٔوجدَ 

 .   ثُز١ ٣غضوش ك٤ٚ ثُون٤خ 

 ٓجرث صغض٘ضؼ ؟.    ــ أفظش دٞفِز ٝ هجسٕ ٝمؼٜج ٓغ ٝمغ ثُون٤خ 

ج ُٚ هطذجٕ ٓـ٘جه٤غ٤جٕ ٓضوجدالٕ ٛٔج :    ٗز٤غخ    ● ًٓ    :ٗغض٘ضؼ إٔ ثُٔـ٘جه٤ظ ػٔٞ

  ٝ ٛٞ ثُوطخ ثُٔٞؽٚ ٗقٞ ثُؾٔجٍ ثُٔـ٘جه٤غ٢ دؾٞثس  : N  ــ اُوطت اُشٔب٢ُ 

 .ثُوطخ ثُؾٔج٢ُ ثُؾـشثك٢ ُألسك   

  ٝ ٛٞ ثُوطخ ثُٔٞؽٚ ٗقٞ ثُؾ٘ٞح ثُٔـ٘جه٤غ٢ دؾٞثس  : Sــ اُوطت اُغ٘ٞث٢   

 .ثُوطخ ثُؾ٘ٞد٢ ثُؾـشثك٢ ُألسك   

   : ٓلّٜٞ اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢( 2 ــ 

اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ ٛٞ ٓغٔٞػخ اُخظبئض أُـ٘بؽ٤غ٤خ اُز٢ رٔزبص ثٜب   :رؼش٣ق اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢( 1ــ 2°

ًَ ٗوطخ ٖٓ ٗوبؽ اُلؼبء اُز١ ٣خ٤ْ ك٤ٚ ٛزا اُؾوَ ، ثؾ٤ش رزغ٠ِ ٛزٙ اُخظبئض ك٢ رؤص٤ش ٤ٌٓب٢ٌ٤ٗ ػ٠ِ إثشح 

 .ثٞطِخ ٓٞػٞػخ ك٢ ٗوطخ ٓب ٓ٘ٚ 

 مغ عالط أٝ أسدغ دٞفالس ٓضذجػذر ػٖ دؼنٜج ك٢ أٓجًٖ ٓخضِلز ٝ ٤ًل٤ز دؼ٤ذر ػٖ ًَ صؤع٤ش ٓـ٘جه٤غ٢ خجسؽ٢     :  ٗشبؽ  ●

  1 

 هن٤خ ٓـ٘جه٤غ٢
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 ( ٢ٌُ ال صخنغ ٛزٙ ثُذٞفالس أل١ صؤع٤ش ٓـ٘جه٤غ٢ خجسؽ٢).......... ُٔجرث ؟  . (...هطغ فذ٣ذ٣ز ، ٓـجٗو ، )   

 ؽٔجٍ ــ ؽ٘ٞح : ًِٜج صؤخز أٝمجًػج ٓضٞثص٣ز ٝكن ثإلصؾجٙ ثُؾـشثك٢ ).......... ٓجرث صغض٘ضؼ ؟ .    ــ الفع أٝمجع ٛزٙ ثُذٞفالس 

 ( .   ُألسك صوش٣ذًج

 الفع ثألٝمجع ثُض٢. ٓجرث صالفع ؟ ؿ٤ش أٝمجع ثُذٞفالس فٍٞ ثُٔـ٘جه٤ظ .    ــ أفظش هن٤ذًج ٓـ٘جه٤غ٤ًج ٝ مؼٚ دؾٞثسٛج 

      .     صغضوش ك٤ٜج ، ٝ ٓغَ دشعْ ٝمؼ٤ز ثُون٤خ ٝ ثُذٞفالس ك٢ ػذر ٗوجه ٖٓ فُٞٚ 
 ٓجرث ٣قذط ؟ ؿ٤ش أٝمجع ثُٔـ٘جه٤ظ دئدؼجدٙ ٝ صوش٣ذٚ .    ــ أهِخ ثُون٤خ ثُٔـ٘جه٤غ٢ 

 ٓجرث صالفع ؟ .    ٖٓ ثُذٞفالس 

 (...  ، دثةش١ ، Uػ٠ِ ؽٌَ فشف )   ــ أػذ ثُضؾجسح ثُغجدوز دئعضؼٔجٍ ٓـجٗو ٓخضِلز 

 ًٔج ٛٞ ٓٞمـ دجُشعْ ك٢ ثُؾٌَ ثُٔوجدَ كئٕ ثُذٞفالس صضؤعش ؽ٤ٔؼٜج دجُٔـ٘جه٤ظ )   

    ثُٔٞمٞع دؾٞثسٛج ، إال إٔ ٛزث ثُضؤع٤ش ٣ضؼِن دٞمؼ٤ز ثُذٞفِز دجُ٘غذز ُِٔـ٘جه٤ظ 

    ٝ ًزث دطذ٤ؼز ثُوطخ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔوجدَ ُٜج ، ٝ ػ٘ذ هِخ ثُون٤خ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ٗالفع 

 ( .   دٝسثٕ ثإلدشر دق٤ظ ٣ضٞؽٚ هطذٜج ث٥خش ٗقٞٙ ػٌظ ٓج ًجٗش ػ٤ِٚ ك٢ ثُٞمغ ثُغجدن

 إعز٘زظ ثئًٔبٍ اُلشاؿبد:  ٗز٤غخ        ●

٤ُّشث٣ُقذط ثُٔـ٘جه٤ظ       ٌٗؾق ػٖ ٛزٙ . ؽذ٣ذر  ٓـ٘جه٤غ٤ز خقجةـ ف٤ظ صظٜش ك٢ ًَ ٗوجهٚ ثُلنجء ك٢ خقجةـ صـ

  ك٢ٓـ٘جه٤غ٤ج فوال ٣ُٞذٗوٍٞ إٔ ثُون٤خ .  ثُز١ صخنغ ُٚ ثُضؤع٤ش دٞفِز ك٤ٜج ٝٓالفظز دٞمغ ك٢ ٗوطز ٖٓ ثُلنجء    ثُخقجةـ

 .   ثُلنجء

  :رؼش٣ق اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ ٝ خطٞؽ اُؾوَ( 2ــ 2°

    ــ مغ هن٤ذًج ٓـ٘جه٤غ٤ًج صقش ُٞؿ صؽجؽ٢ أٝ ٝسم ٓوٟٞ ، عْ رس ٤ًٔز ٖٓ دشثدر ثُقذ٣ذ فٍٞ ٝمغ ثُٔـ٘جه٤ظ ، ٝأٗوش دِطق 

 ٓجرث صالفع ؟ ٤ًق صضٞصع فذ٤ذجس ثُذشثدر فٍٞ ثُٔـ٘جه٤ظ ؟ ٓغَ دشعْ صٞص٣غ ثُذشثدر ػ٠ِ ثُِٞؿ أٝ.    ػ٠ِ ثُِٞؿ أٝ ثُٞسم 

 ٗالفع إفطلجف ٝ صشص٤خ ثُذشثدر ٝكن خطٞه ٓ٘ق٤٘ز ٓضٞثص٣ز د٤ٖ ثُوطذ٤ٖ ٝ).......... َٛ صؾٌَ أؽٌجالً ٤ٔٓضر ؟.    ثُٞسهز 

 ( .ٓؾٌِز أؽٌجالً ٤ٔٓضر ًٔج ك٢ ثُؾٌَ ثُٔشكن    ٓضذجػذر ػ٘ذٛٔج

    ــ خز إدشر ٓٔـ٘طز فـ٤شر ٝ مؼٜج ك٢ ٓخضِق ٗوجه ثُط٤ق ٝ الفع

 فجٍٝ صؾ٣ِٜٞج ٝكن أفذ ثُخطٞه ثُٔضؾٌِز .    ثألٝمجع ثُض٢ صغضوش ك٤ٜج 

    ٓجرث صالفع ؟ هجسٕ إصؾجٜٛج دجُ٘غذز ُوطذ٤ز ثُٔـ٘جه٤ظ ٓشًًضث 

 .   ٓالفظجصي ػ٠ِ ٝمؼٜج دجُ٘غذز ُِخو ٝ إصؾجٜٛج 

ج ك٢    ) ًٓ  ًٔج ٛٞ ٓٞمـ دجُشعْ كئٕ إدشر ٓٔـ٘طز فـ٤شر صغضوش دٝ

    ٝمغ صٌٕٞ ك٤ٚ ٓٔجع٤ز ُخو ثُط٤ق ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُز١ صؾٌِٚ دشثدر 

ج ٖٓ هطذٚ ثُؾٔج٢ُ  ًٓ   ٗقٞ هطذٚ ثُؾ٘ٞدN٢   ثُقذ٣ذ ، ٝ ٢ٛ ٓضؾٜز دٝ

   S . ) 

  U   ــ أػذ ٗلظ خطٞثس ثُضؾشدز دئعضؼٔجٍ ٓـ٘جه٤ظ ػ٠ِ ؽٌَ فشف 

 أػذ ثُضؾشدز دئعضؼٔجٍ ٓـجٗو أخشٟ .    ٝ أؽخ ػ٠ِ ٗلظ ثألعتِز 

 .فق ك٢ كوشر هق٤شر ًَ ٛزٙ ثألؽٌجٍ ٓغضؼ٤ً٘ج دشعٞٓجس صٞم٤ق٤ز .    ٓخضِلز ثُؾٌَ ٝ ثُقؾْ 

 ػ٘ذ إػجدر ثُضؾشدز ٓغ ٓـجٗو ٓخضِلز ثُؾٌَ ٝ ثُقؾْ ، ٗالفع ك٢ ًَ ٓشر صؾٌَ ه٤ق ٓـ٘جه٤غ٢ ٣خضِق ٖٓ ٓـ٘جه٤ظ ث٠ُ آخش    )

    ٌُ٘ٚ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ٓؾٔٞػز خطٞه ٤ٔٛٝز ٗغضذٍ ػ٤ِٜج كوو دزس دشثدر ثُقذ٣ذ ك٢ ثُلنجء ثُٔق٤و دجُٔـ٘جه٤ظ ، ٛزٙ ثُخطٞه صخشػ 

 ( .   ٖٓ أفذ هطذ٢ ثُٔـ٘جه٤ظ ٝ صذخَ ٖٓ ثُوطخ ث٥خش دق٤ظ صٌٕٞ ٓضٞثص٣ز دثخَ ثُٔـ٘جه٤ظ ٝ ٓ٘ق٤٘ز ٓـِوز ػ٠ِ ٗلغٜج خجسؽٚ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إعز٘زظ ثئًٔبٍ اُلشاؿبد:  ٗز٤غخ        ●
  ثُوطذ٤ٖ ٤ٔٛٝز صشدو د٤ٖ خطٞه فذ٤ذجس ثُذشثدر ٝكن صٞص٣غ ، ٗالفع ٓـ٘جه٤غج ثُقذ٣ذ ػ٠ِ عطـ ٣قض١ٞ صقضٚ دشثدر   ػ٘ذ دزس 

 .خطٞه ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢  ًٔج ٗغ٢ٔ ثُخطٞه ثُٔضؾٌِز ك٢ ثُط٤ق ثُط٤ق ثُٔـ٘جه٤غ٢:    ٌٓٞٗز ٓج ٗغ٤ٔٚ 

 . ثُ٘وطز صِي ُِخو ثُٔجس ٖٓ ٓٔجع٢ ، ك٢ ٝمغ ٗوجهٜج دٞفِز فـ٤شر ، ٓٞمٞػز ك٢ إفذٟ إعضوشثس   ٖٓ ٤ٔٓضثس ٛزٙ ثُخطٞه 

  دثةٔجؽٔجُٜج دق٤ظ ٣ذو٠ ثإلصؾجٙ ٓٔجع٤ز ُٚ ٓقجكظز ػ٠ِ ٗلظ دثةٔج ٛزٙ ثألخ٤شر صذو٠ ثُخو ٗلظ ٓٞمغ ثُذٞفِز ػ٠ِ صـ٤٤ش   ػ٘ذ 

 هن٤خ ٓـ٘جه٤غ٢

 إثشح ٓـ٘بؽ٤غ٤خ

 ثؼغ أشٌبٍ األؽ٤بف أُـ٘بؽ٤غ٤خ 
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 ثشادح اُؾذ٣ذ

     إثشح 

 ٓـ٘بؽ٤غ٤خ

 ُٞػ صعبع٢
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 ؽٔجٍ ثُذٞفِز ػ٤ِٜج أ١ ٖٓ صٞؽٚ ثُٔـ٘جه٤ظ ثُٔغضؼَٔ ك٘ؼذش ػٖ رُي دضٞؽ٤ٚ ٛزٙ ثُخطٞه إفطالفجً ٝكن ؽ٘ٞح   ٓٞؽٚ ٗقٞ 

  .ؽ٘ٞدٚ   ثُٔـ٘جه٤ظ ثُٔغضؼَٔ ث٠ُ 

 . خجسػ ثُٔـ٘جه٤ظ ثُؾ٘ٞد٢ ٗقٞ ثُوطخ ثُؾٔج٢ُ ٖٓ ثُوطخ صضٞؽٚ   ٗؼذش ػٖ رُي ػجدر دجُوٍٞ إٔ خطٞه ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ 

 . ٤ٔ٣ضٙ ه٤لًج ٥خش، أ١ إٔ ٌَُ ٓـ٘جه٤ظ ٓـ٘جه٤ظ ثُؼجّ ُِط٤ق ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔضؾٌَ ٖٓ ثُؾٌَ   ٣خضِق 

   :اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ ٓوذاس شؼبػ٢( 3ــ 2°

 ــ مغ دٞفِز فـ٤شر دؼ٤ذر ػٖ ًَ صؤع٤ش ٓـ٘جه٤غ٢ ٝ دػٜج صغضوش ، هشح ٜٓ٘ج    

 ٓجرث ٣قذط ؟ .  ثُوطخ ثُؾٔج٢ُ ُون٤خ ٓـ٘جه٤غ٢ ًٔج ك٢ ثُؾٌَ   S-N   ٝكن ٓقٞسٛج 

 Nٗقٞ ثُوطخ ثُؾٔج٢ُ  Sصضٞؽٚ ثإلدشر ٝكن ٓقٞس ثُٔـ٘جه٤ظ دق٤ظ ٣ضؾٚ هطذٜج ثُؾ٘ٞد٢    )

 ( .   ُِٔـ٘جه٤ظ ًٔج ك٢ ثُؾٌَ

 صذٝس ثإلدشر ٤ُضؾٚ هطذٜج ثُؾٔج٢ُ صؾجٙ ).......... ٓجرث ٣قذط ؟ .  ثُوطخ ثُؾ٘ٞد٢ ُِون٤خ   S-Nٓقٞسٛج    ــ هشح ٜٓ٘ج ٝكن 

 ( .   ثُوطخ ثُؾ٘ٞد٢ ُِٔـ٘جه٤ظ

 ٓجرث  . S-N   ــ أدؼذ ثُون٤خ ٝأصشًٜج صغضوش عْ هشح ٜٓ٘ج ثُوطخ ثُؾٔج٢ُ ُِٔـ٘جه٤ظ ٝكن خو ٣ق٘غ صث٣ٝز ٤ًل٤ز ٓغ ٓقٞسٛج 

 صذٝس ثإلدشر دٔوذثس ثُضث٣ٝز ثٌُجة٘ز ).......... ػِْ ٛزث ثُٞمغ .    صالفع ؟ أٝهق ثُون٤خ ػ٘ذٓج ٣٘طذن ٓقٞس ثُذٞفِز ػ٠ِ ٓقٞسٙ 

 ( .   د٤ٖ ٓقٞسٛج ٝ ٓقٞس ثُون٤خ ُضغضوش ك٢ ثُٞمغ ثُز١ ٣٘طذن ك٤ٚ ٓقٞسٛج ٓغ ٓقٞس ثُون٤خ ثُٔـ٘جه٤غ٢

 ٓجرث صالفع ؟ ػِْ .    ــ أدؼذ ثُون٤خ ثألٍٝ عْ أػذ ثُضؾشدز دضوش٣خ ثُوطخ ثُؾٔج٢ُ ُون٤خ آخش ٝكن خو ٤ًل٢ ٣خضِق ػٖ ثُغجدن 

 .   ثُٞمغ ثُز١ ػ٘ذٙ ٣٘طذن ٓقٞس ثُذٞفِز ٓغ ٓقٞسٙ 

  (الفع ثُؾٌَ)   ــ مغ ثُون٤ذ٤ٖ ك٢ ثُٔٞمؼ٤ٖ ثُٔقذد٣ٖ عجدوًج ٤ُؤعشث ًٓؼج ػ٠ِ ثُذٞفِز 

 ( .٣ٌٕٞ ٝكن ٓققِز ثُضؤع٤ش٣ٖ.......... )   ٤ًق ٣ٌٕٞ ٝمغ ثُذٞفِز ك٢ ٛزٙ ثُقجُز ؟ 

   .   ــ فق ك٢ كوشر هق٤شر ٓالفظجصي ك٢ ثُضؾجسح ثُغالط ٓٞمًقج ًَ فجُز دشعْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعز٘زظ ثئًٔبٍ اُلشاؿبد:  ٗز٤غخ        ●
 ثُ٘غذ٤ز د٤ٖ ثُون٤خ ٝٓٞمغ ثُذٞفِز ٝدجُٞمؼ٤ز دجُٔغجكز ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔضُٞذ ػٖ هن٤خ ػ٠ِ دٞفِز أعش٣ضؼِن 

 دؾؼجع ٝٓ٘ٚ ٣ٌٖٔ ٗٔزؽضٚ ك٢ ٗوطز ٖٓ ٗوجه ثُلنجء ٝؽٜز ٝفجَٓ ؽذرُٔقٞس١ ثُون٤خ ٝثُذٞفِز ، أ١ إٔ ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ 

Bٗشٓض ُٚ دجُشٓض 


 . 

  صقش صؤع٤ش فو٤ِٖ ٓـ٘جه٤غ٤٤ٖ إال دجػضذجس أٜٗج ثُذٞفِز ثُٞمغ ثُض٢ صؤخزٙ صلغ٤ش ثُضؾشدز ثألخ٤شر ف٤ظ ال ٣ٌٖٔ ٗضجةؼ   ٛزث ٓج صذ٤٘ٚ 

 .  ثُؾؼجػ٢ ُقو٢ِ ثُون٤ذ٤ٖ ثُٔؾٔٞع ٗجصؼ ػٖ ٝثفذ   خجمؼز ُقوَ 

 رٞطِ٘ب ا٠ُ إٔ اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ ٓوذاس  : Bخظبئض شؼبع اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢  ( 4ــ 2°

 :   شؼبػ٢ ٓؾ٢ِ ، أ١ ٓؼشف ك٢ ًَ ٗوطخ ثظلخ كش٣ذح ، ُٚ اُخٞاص اُزب٤ُخ 

  .٢ٛM اُ٘وطخ أُؼزجشح  : ٗوطخ رطج٤وٚ   ــ 

  .( ُِجٞطِخS-Nأُؾٞس )ٓ٘طجن ػ٠ِ ٓؾٞس اُجٞطِخ أُٞػٞػخ ك٢ اُ٘وطخ أُؼزجشح  : ؽبِٓٚ   ــ 

  N( S          N . ) ا٠ُ اُشٔبٍ أُـ٘بؽ٤غ٢ Sٖٓ اُغ٘ٞة أُـ٘بؽ٤غ٢  : عٜزٚ   ــ 

  .(٣زْ رؾذ٣ذٛب الؽوًب)  Tesla (T) اُزغال: ثٞؽذح  (S.I)د . ٝ . ُٚ ه٤ٔخ ٓؼ٤٘خ روبط ك٢ ط  : شذرٚ   ــ 

  : اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ األسػ٢( 3   ــ 
 إٔ ٝؽٞد دٞفِز ك٢ ٗوطز ٖٓ ثُلنجء ك٢ أ١ ٌٓجٕ ٖٓ ثألسك دؼ٤ًذث ػٖ ثُضؤع٤شثس ثُٔـ٘جه٤غ٤ز صؤخز  ٗؼِْ   

 ثُؾـشثك٢ ، ٝ ال ٣ٌٖٔ إصثفضٜج ػ٘ٚ إال  S-N   ٝمًؼج ٤ًٔٓضث صغضوش ك٤ٚ دق٤ظ ٣ٌٕٞ فجِٜٓج صوش٣ذجً ٝكن خو 

 : ٗغض٘ضؼ ٖٓ ٛزث إٔ ثُذٞفِز خجمؼز ُقوَ ٓـ٘جه٤غ٢ خجسؽ٢ ٗذػٞٙ .    دضؤع٤ش ٓـ٘جه٤غ٢ إمجك٢ 

 ، كجألسك ًٔج أعذضش ثُذسثعجس ٝ ثُضؾجسح ثُٔخضِلز ٓقذس ُقوَ ٓـ٘جه٤غ٢    اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ األسػ٢ 

ج ًٓ  . ؽوَ هؼ٤ت ٓـ٘بؽ٤غ٢ ًج٤ش    ٣ٌٖٔ ٗٔزؽضٚ دقوَ ٣ؾذٚ صٔج

 إٕ صؼ٤ِن دٞفِز هجدِز ُِقشًز ك٢ ٗوطز ٖٓ كنجء ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ٣ؾؼِٜج صغضوش ك٢ ٝمغ صضؾٚ 

  ك٤ٚ ٗقٞ عطـ ثألسك دؾٌَ ٓجةَ ػٖ ثُؾجهٍٞ ًٔج ٛٞ ٓٞمـ ك٢ ثُؾٌَ ثُٔوجدَ ، ُزُي ٣ض٤ٔض ؽؼجع

  . iصا٣ٝخ ا٤َُٔ ٝ  d صا٣ٝخ اإلٗؾشاف ، B ثشذح ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ك٢ ًَ ٗوطز ٖٓ ثألسك

 2اُزغشثخ    3اُزغشثخ    1اُزغشثخ   
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  اٌُبئ٘خ ث٤ٖ أُغز١ٞ اُشبه٢ُٞ اُؾبَٓ ٢ٛd اُضا٣ٝخ :  صا٣ٝخ اإلٗؾشاف ●

 ٓغزٟٞ اُضٝاٍ اُغـشاك٢:  اُغـشاك٢ أُغ٠ٔ ثـ « شٔبٍ ــ ع٘ٞة »   ُخؾ 

 ( أُـ٘بؽ٤غS٢ ــ N: خؾ )   ٝ أُغزٟٞ اُشبه٢ُٞ اُؾبَٓ ُٔؾٞس اُجٞطِخ 

 (أٗظش اُشٌَ أُشكن)  ٓغزٟٞ اُضٝاٍ أُـ٘بؽ٤غ٢:    أُغ٠ٔ ثـ 

   B ث٤ٖ شؼبع اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ األسػ٢  ٢ٛi اُضا٣ٝخ  : صا٣ٝخ ا٤َُٔ ●

  اُز٢ رخؼغ ُٜب إثشح ثٞطِخ ٓؾُٔٞخ ػ٠ِ ؽبَٓ شبه٢ُٞ Bh   ٝ ٓشًجزٚ األكو٤خ 

ب اإلرغبٙ  ًٓ   S ــ N أُـ٘بؽ٤غ٢ « شٔبٍ ــ ع٘ٞة »   ٝ اُز٢ رؾذد دٝ

  Bh: ــ أُشًجخ األكو٤خ ُشؼبع اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ األسػ٢  : إططالؽبد ●

  Bv:                      ــ أُشًجخ اُشبه٤ُٞخ ُشؼبع اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ األسػ٢ 

   déclinaison magnétique  d:                      ــ صا٣ٝخ اإلٗؾشاف أُـ٘بؽ٤غ٢ 

    inclinaison magnétique  i:                      ــ صا٣ٝخ ا٤َُٔ أُـ٘بؽ٤غ٢ 

      Méridien magnétique:                      ــ ٓغزٟٞ اُضٝاٍ أُـ٘بؽ٤غ٢ 

      Méridien géographique:                      ــ ٓغزٟٞ اُضٝاٍ اُغـشاك٢ 

10:   ؽ٤ش  cos i = Bh/B ؛  sin i = Bv/B  ؛   tg i = Bv/Bh:    ٖٓ اُشٌَ ُذ٣٘ب 
-5

 T × Bh ≈ 2,2   

  Bh : ه٤بط شذح اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ ُوؼ٤ت ثذالُخ ●

 ٣ٌٖٔ إعضؼٔجٍ خجف٤ز صشثًخ أؽؼز ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ُو٤جط ؽذر فوَ ٓـ٘جه٤غ٢ ٓضُٞذ ك٢ ٗوطز ٖٓ ثُلنجء ػٖ هن٤خ   

 : ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ك٢ صِي ثُ٘وطز ًجُضج٢ُ Bh   ٓـ٘جه٤غ٢ دذالُز ثُٔشًذز ثألكو٤ز 

 ــ مغ ك٢ ٗوطز ٖٓ ثُلنجء دٞفِز ٝثصشًٜج صغضوش دؼ٤ًذث ػٖ ًَ صؤع٤ش ٓـ٘جه٤غ٢ : ٗشبؽ   

 .ك٢ صِي ثُ٘وطز دئعضؼٔجٍ عِْ سعْ ٤ًل٢  Bh   ــ ٓغَ ؽؼجع ثُٔشًذز ثألكو٤ز 

 .   ــ هشح ٖٓ ثُذٞفِز هن٤ذًج ٓـ٘جه٤غ٤ًج ػٔٞد٣ًج ػ٠ِ ٓقٞسٛج ٝ ك٢ ٗلظ ثُٔغضٟٞ 

 صغج١ٝ ؽذر  Bh   ــ ك٢ أ١ ٝمغ ُٔقٞس ثُذٞفِز صٌٕٞ ك٤ٚ ؽذر ثُٔشًذز ثألكو٤ز 

    ثُقوَ ثُٔضُٞذ ػٖ ثُون٤خ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٢ صِي ثُ٘وطز ؟

ج ٛ٘ذع٤ًج ٣غٔـ ُي دضقذ٣ذ ؽذر فوَ ثُون٤خ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٢ ثُ٘وطز  ًٔ     ــ أػو سع

 ػ٘ذٓج صٌٕٞ ثُضث٣ٝز ثُٔققٞسر د٤ٖ ٓقٞس )..........؟  Bh   ثُٔؼضذشر دذالُز ثُٔشًذز ثألكو٤ز 

 كئٕ ؽذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔضُٞذ ػٖ ثُون٤خ° 45   ثُٔـ٘جه٤ظ ٝ ٓقٞس ثُذٞفِز ٓغج٣ٝز 

   B1 صؼجدٍ ؽذر ثُٔشًذز ثألكو٤ز Bh ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ك٢ ثٌُٔجٕ ، ٝ ًٔج ٛٞ ٓٞمـ  

    tg 45° = 1 = Bh/B1 ⇒ B1 = Bh: دجُؾٌَ ثُٔوجدَ كئٕ    

 ...    ــ فق خطٞثس صؾشدز صغٔـ ُي دٔوجسٗز ؽذر ثُقوَ ثُٔضُٞذ ك٢ ٗوطز ٖٓ ثُلنجء ػٖ ٓـ٘جه٤غ٤ٖ ٓخضِل٤ٖ 

 ًٔج ٛٞ ٓذ٤ٖ ك٢ ثُضؾشدز ثُغجدوز ٣ٌٖٔ ٓوجسٗز ؽذص٢ فو٤ِٖ ٓـ٘جه٤غ٤٤ٖ    ) 

    ٓضُٞذ٣ٖ ػٖ ٓـ٘جه٤غ٤ٖ ٓخضِل٤ٖ ك٢ ٗوطز ٖٓ ثُلنجء دٞمغ دٞفِز ك٢ 

    صِي ثُ٘وطز ٝ إخنجػٜج ك٢ ثُٔشر ثأل٠ُٝ ُضؤع٤ش أفذ ثُٔـ٘جه٤غ٤ٖ ُٞفذٙ 

    ٝ صقذ٣ذ ثُٞمغ ثُز١ صغضوش ك٤ٚ عْ صُخنغ ٓشر عج٤ٗز ُضؤع٤ش ث٥خش ٝ صقذ٣ذ 

    ثُٞمغ ثُز١ صغضوش ك٤ٚ ٖٓ ؽذ٣ذ ، عْ ٣ؤعش ػ٠ِ ثُذٞفِز دجُٔـ٘جه٤غ٤ٖ ًٓؼج 

    ٝ صقذ٣ذ ثُٞمغ ثُٜ٘جة٢ ثُٔققَ إلعضوشثسٛج ، ٝ ٖٓ عْ ه٤جط ثُضث٣ٝز ثٌُجة٘ز 

    د٤ٖ ثُٞمغ ثُٔققَ ٝ أفذ ٝمؼ٢ إعضوشثس ثُذٞفِز هذِٚ ٝفغجح ظَ ثُضث٣ٝز 

 :   ثُز١ ٣ؼجدٍ ثُ٘غذز د٤ٖ ؽذص٢ ثُقو٤ِٖ 

  tg (B1,B2) = B1/B2  أٝ ثُؼٌظ  :tg (B1,B2) = B2/B1 . )  

  (ؽٌالً )   ــ َٛ صغٔـ ُي ٛزٙ ثُضؾشدز ثُقٌْ إٔ ثُٔـ٘جه٤غ٤ٖ ثُٔضؾجد٤ٜٖ خجسؽ٤ًج 

 ٗجهؼ    .    ٓخضِل٤ٖ أٝ ٓضٔجع٤ِٖ ٓـ٘جه٤غ٤ًج 

 إٕ صؾجدٚ ٓـ٘جه٤غ٤ٖ خجسؽ٤ًج ٖٓ ف٤ظ ثُؾٌَ أٝ ثألدؼجد ال ٣ؼ٢٘ دجُنشٝسر أٜٗٔج )

 ٓضٔجع٤ِٖ ٓـ٘جه٤غ٤ًج إال إرث ًجٗش ؽذص٢ فو٤ِٜٔج ثُٔـ٘جه٤غ٤٤ٖ ك٢ ٗلظ ثُ٘وطز ٖٓ 

 (.ثُلنجء ٓضغج٣ٝز أ١ ٗغذضٜٔج صؼجدٍ ثُٞثفذ ثُقق٤ـ

  (اُٞشبئغ ــ أُـبٗؾ اٌُٜشثبئ٤خ  ) : اٌُٜشٓـ٘بؽ٤غ٤خ( 4   ــ  

  L'éxpérience d'Œrsted : رغشثخ أٝسعزذ( 1ــ° 4
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 أٝسعزذ:  ٛٞ ثُل٤ض٣جة٢ ثُذٗٔجس٢ً « ثألعش ثُٔـ٘جه٤غ٢ ُِض٤جس »أٍٝ ٖٓ إًضؾق صؾش٣ذ٤ًج أعش ثُض٤جس ثٌُٜشدجة٢ ػ٠ِ ٓـ٘جه٤ظ 

ŒRSTED    ّثُز١ الفع إٗقشثف إدشر ٓٔـ٘طز ًجٗش ٓٞمٞػز دؾٞثس عِي ٗجهَ إعش ٓشٝس ص٤جس ًٜشدجة٢ ك٤ٚ 1820ػج ، . 

 .أصش ٓـ٘بؽ٤غ٢ ٝ دؼذ إػجدصٚ ُِضؾشدز ٝ ثُضؤًذ ٖٓ إٔ عذخ إٗقشثف ثإلدشر ٣ؼٞد كوو ُٔشٝس ثُض٤جس ، إعض٘ضؼ إٔ ُِض٤جس ثٌُٜشدجة٢ 

  ــ فون ثُضش٤ًذز ثُٔٞمقز دجُؾٌَ ثُغجدن ، ٝ رُي دٞمغ إدشر ٓٔـ٘طز ػ٠ِ هجُٝز دؼ٤ذر ػٖ ًَ صؤع٤ش ٓـ٘جه٤غ٢ :اُزغشثخ     ●

ج كٞهٜج ك٢ ٝمغ ٣ٞثص١ ثُٔقٞس  ًٔ ج ٓغضو٤ ًٌ  . ُإلدشر  S-Nٝثصشًٜج صغضوش عْ إؽؼَ عِ

 ( .٣٥ؤعش ثُغِي ػ٠ِ ثإلدشر).......... َٛ ٣ؤعش ثُغِي ػ٠ِ ثإلدشر ؟ . ــ ٝفَ أفذ هشك٢ ثُغِي ثُ٘جهَ دجُوطخ ثُغجُخ ُُِٔٞذ 

 ( .ٗالفع إٗقشثف ثإلدشر ٝ ػٞدصٜج ث٠ُ ٝمغ إعضوشثسٛج.......... )ٓجرث صالفع ؟  . (Kٝفَ هق٤ش ُِوجهؼز )ــ أؿِن ثُذثسر 

 (  ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسمBh٢صذو٠ ثإلدشر ٓغضوشر دئصؾجٙ ثُٔشًذز ثألكو٤ز ).......... ــ دع ثُوجهؼز ٓلضٞفز ٝ الفع صقشف ثإلدشر 

عذخ إٗقشثف ثإلدشر ػٖ ٝمؼٜج ٛٞ ٓشٝس ).......... ــ ك٢ سأ٣ي ٓجٛٞ عذخ إٗقشثف ثإلدشر ػٖ ٝمؼٜج ػ٘ذ ؿِن ثُذثسر ؟ ػَِ 

ثُض٤جس ثٌُٜشدجة٢ ك٢ ثُغِي دذ٤َُ إعضوشثسٛج ك٢ ٝمغ ؽذ٣ذ ػ٘ذ ؿِن ثُوجهؼز ٝ ٓشٝس ص٤جس ك٢ ثُغِي ٝػٞدصٜج ث٠ُ ٝمؼٜج ثإلدضذثة٢ 

 ( .أع٘جء هطغ ثُض٤جس

إٗقشثف ).......... ــ ٤ًق صلغش إٗقشثف ثإلدشر ػٖ ٝمؼٜج إعش ٓشٝس ثُض٤جس ٝ سؽٞػٜج ث٠ُ ٝمؼٜج ثإلدضذثة٢ دؼذ كضـ ثُذثسر ؟ 

ثإلدشر ػٖ ٝمؼٜج إعش ٓشٝس ثُض٤جس ٣شؽغ ث٠ُ ٗؾٞء فوَ ٓـ٘جه٤غ٢ ؽذ٣ذ إمجكز ث٠ُ ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ُزُي ص٘قشف 

أٓج ػٞدر ثإلدشر ث٠ُ  (فوَ ثُض٤جس+ ثُٔشًذز ثألكو٤ز ُِقوَ ثألسم٢ )ثإلدشر ُضؤخز ثُٞمغ ثُٔققَ ثُ٘جؽْ ػٖ ٓؾٔٞع ثُقو٤ِٖ 

 ( .ٝمؼٜج ثإلدضذثة٢ دؼذ كضـ ثُذثسر كٜٞ دغذخ إٗؼذثّ فوَ ثُض٤جس ٝ خنٞع ثإلدشر كوو ُضؤع٤ش ثُٔشًذز ثألكو٤ز ُِقوَ ثألسم٢

 ( .٢ٌُ ال صقطذّ دجُغِي أع٘جء إٗقشثكٜج).......... ــ ُٔجرث ٝمؼ٘ج ثُغِي كٞم ثإلدشر ؟ 

ٓٞثص ُٜج ٝ ٖٓ صقضٜج ، ٓٞثص ُٜج ٝ ك٢ ٗلظ ثُٔغضٟٞ ثألكو٢ ، ثُغِي ػٔٞد١ ػ٠ِ )ــ أػذ ثُضؾشدز دضـ٤٤ش ٝمؼٚ دجُ٘غذز ُإلدشر 

ٗالفع ك٢ ؽ٤ٔغ ثُقجالس صؤعش ثإلدشر دٔشٝس ثُض٤جس ك٢ ثُغِي ٓٔج ٣ذٍ ػ٠ِ .......... ) ٓجرث صالفع ؟  . (...  ُإلدشر ،  S-Nثُٔقٞس

: ٝ ٤ٔٗضٙ ك٢ ًَ ٗوطز ٖٓ ثُلنجء دـ ؽوَ اُز٤بس : ٗؾٞء فوَ ٓـ٘جه٤غ٢ ك٢ ثُلنجء ثُٔق٤و دجُغِي أع٘جء ٓشٝس ثُض٤جس ك٤ٚ ٗذػٞٙ 

  ( .BCشؼبع اُؾوَ 

 ( .ال ٣ضؼِن فوَ ثُض٤جس دجُؼجصٍ).......... ــ أػذ ثُضؾشدز دغِي ٓـط٠ دؼجصٍ عْ دآخش ال ٣ـط٤ٚ ػجصٍ ؟ 

صضؤعش ثإلدشر دغذخ ٗؾٞء فوَ ثُض٤جس ثُٔجس ك٢ ثُغِي ألٕ ).......... ٓجرث صالفع ؟ . ــ إعضذذٍ ثُغِي ثُ٘قجع٢ دغِي ٖٓ ثأل٤ُّ٘ٔٞ 

 ( .ثأل٤ُّ٘ٔٞ ٓؼذٕ ؿ٤ش ٓٔـ٘و ٓغَ ثُ٘قجط

ألٕ ٛزٙ ثُٔٞثد صٔضجص ... ال٣ٌٖٔ إعضؼٔجٍ عِي ٖٓ فذ٣ذ أٝ كٞالر أٝ ًٞدجُش ).......... ــ َٛ ٣ٌٖٔ إعضؼٔجٍ عِي ٖٓ فذ٣ذ ؟ ػَِ 

 ( . أفالً « ٓٞثد ٓٔـ٘طز »دخقجةـ ٓـ٘جه٤غ٤ز 

ك٢ ًَ ثُقجالس ٣ضُٞذ فوَ ٓـ٘جه٤غ٢ إعش ٓشٝس ص٤جس ًٜشدجة٢ ).......... ٓجرث صغض٘ضؼ ؟ . ــ فق ك٢ كوشر ٓالفظجصي ك٢ ًَ فجُز 

 ف٤ظ صضؼِن ٓـبٗؾ ٓؤهزخ ك٢ ثُ٘ٞثهَ ؿ٤ش ثُٔٔـ٘طز ٝ صقذـ دزُي ٛزٙ ثُٔٞثد 

 خقجةـ فوَ ثُض٤جس ثُ٘جؽب دؾٌَ ثُذثسر ثُض٢ ٣ؾضجصٛج ٝ ًزث دؾذر ٝؽٜز ٓشٝس 

 ( .ًٔج ع٘شٟ رُي الفوًج ثُض٤جس ك٤ٜج

  :اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ أُزُٞذ ػٖ ر٤بس ٓغزو٤ْ( 2ــ° 4
ج ٝ عذضٚ ك٢ ثُٔٞمغ ثُؾجه٢ُٞ  ًٔ ج ٗقجع٤ًج ٓغضو٤ ًٌ  (أٗظش ثُؾٌَ ثُٔشكن)ــ خز عِ

 أسدو أفذ هشك٢ ثُغِي دجُوطخ ثُغجُخ ُذطجس٣ز . ف٤ظ ٣خضشم ٝسم ٓوٟٞ أكو٢ 

 رس ٤ًٔز ٖٓ دشثدر ثُقذ٣ذ ػ٠ِ ثُٞسم فٍٞ ثُغِي . ٝأٓغي ثُطشف ث٥خش د٤ذى 

 عْ أؿِن ثُذثسر دِٔظ ثُغِي دجُوطخ ثُٔٞؽخ ُِذطجس٣ز ٝثٗوش دِطق ػ٠ِ ثُٞسهز 

 ٗالفع صشص٤خ دهجةن ثُذشثدر ٝ إفطلجكٜج ٝكن دٝثةش ).......... ٓجرث صالفع ؟ 

 ( .ٓضٔشًضر ك٢ ثُغِي دؾٌَ ٓ٘ضظْ ٓؾٌِز ُط٤ق ٓـ٘جه٤غ٢ ٤ٔٓض

 أسعْ ؽٌَ ثُط٤ق ثُٔضٌٕٞ . ــ إكضـ ثُذثسر ٓذجؽشر دؼذ صؾ٤ٌَ ثُط٤ق 

 ــ ٓجٛٞ ؽٌَ خطٞه ثُقوَ ثُ٘جصؼ ػٖ ٓشٝس ثُض٤جس ثٌُٜشدجة٢ ؟

 ٓجرث صالفع ؟ . ــ مغ دٞفِز فـ٤شر ك٢ ٗوطز ٖٓ ٛزث ثُط٤ق دؼذ ؿِن ثُذثسر عج٤ٗز 

 .ــ إػضٔجًد ػ٠ِ ٝمؼٜج إعض٘ضؼ فجَٓ ٝ ؽٜز ثُقوَ ك٢ صِي ثُ٘وطز 

 ُإلؽجدز ػٖ ).......... ــ أسعْ دؼل أؽؼز ثُقوَ ك٢ ٗوجه صخضجسٛج 

 ( .ثألعتِز ثُغجدوز الفع ثُؾٌَ ثُٔشكن ؽجٗذٚ

 ث صالفع ؟رٓج. ــ ؿ٤ش ؽٜز عش٣جٕ ثُض٤جس ك٢ ثُغِي دوِخ صٞف٤َ ثُذطجس٣ز 

 ٓجرث ٣قذط ُِذٞفِز ؟

 ــ َٛ ٣ضؼِن ؽٌَ ثُخطٞه دؾٜز ثُض٤جس ؟

 ػ٘ذ صـ٤٤ش ؽٜز ).......... ــ َٛ صضؼِن ؽٜز ثُقوَ دؾٜز ثُض٤جس ؟ ػَِ 

 عش٣جٕ ثُض٤جس ك٢ ثُغِي ٣٘وِخ صٞؽ٤ٚ ثُذٞفِز دق٤ظ صذو٠ ٓٔجع٤ز ُخو 

 ثُقوَ د٤٘ٔج صذو٠ خطٞهٚ عجدضز دٕٝ صـ٤٤ش دؾٌَ دٝثةش ٓضٔشًضر ك٢ 

 ( .ثُغِي ٓج ُْ صضـ٤ش ؽذر ثُض٤جس ألٕ ثُقوَ ٣ضؼِن دؾذر ثُض٤جس

 .ــ إهضشؿ صش٤ًذًج ٣غٔـ ُي دضـ٤٤ش ؽذر ثُض٤جس ثُٔجس ك٢ ثُغِي 

 ٣ٌٖٔ صـ٤٤ش ).......... ــ ٓجرث ٣قذط ُخطٞه ثُقوَ إرث صثدس ؽذر ثُض٤جس ؟ 

 ٗجهَ ٣ؾضجصٙ ص٤جس 

 ( I )   ؽذصٚ 

ٝسم ٓوٟٞ  )

) 

 خطٞه ثُقوَ          

 (دٝثةش ٓضٔشًضر ك٢ ثُ٘جهَ)
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ك٢ ثُذثسر ف٤ظ صضدثد ثُؾذر دئٗوجؿ ٓوجٝٓز ثُٔؼذُز ، ٝ ػ٘ذٛج صوضشح  (ٓؾضةز صٞصش)ؽذر ثُض٤جس ثُٔجس ك٢ ثُغِي دئدسثػ ٓؼذُز 

 ( .خطٞه ثُقوَ ٖٓ ثُغِي

  . اعز٘زظ ثئًٔبٍ اُلشاؿبد:  ٗز٤غخ        ●

  ٝه٣ٞال  ٣ضُٞذ فُٞٚ فوَ  ٓغضو٤ٔج عٌِجIػ٘ذٓج ٣ؼذش ص٤جس ًٜشدجة٢ ؽذصٚ 

  ٝٓقُٔٞز ك٢ ٓغض٣ٞجس ػ٠ِ ثُغِي ٓشًضٛج دثةش٣زٓـ٘جه٤غ٢ خطٞهٚ 

 : ػ٠ِ ثُغِي ف٤ظ ٣ٌٕٞ ُؾؼجع ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٢ ًَ ٗوطز ثُخقجةـ ثُضج٤ُز ػٔٞد٣ز

 .ٓٔجع٢ ُخو ثُقوَ ثُٔجس ٖٓ صِي ثُ٘وطز : ــ ؽبِٓٚ 

 هجػذر ث٤ُذ ث٠٘ٔ٤ُ ــ الفع ثُؾٌَ ؽجٗذٚ ،)... صضؼِن دؾٜز ثُض٤جس ٝ صضقذد دوٞثػذ ٓخضِلز : ــ عٜزٚ 

 .إُخ  ... (عجفذز ثُل٤ِٖ: ثُذضثٍ )            هجػذر ٓشثهخ آٓذ٤ش ، هجػذر ٓجًغ٣َٞ 

 .صضؼِن دؾذر ثُض٤جس ٝ دذؼذ ثُ٘وطز ػٖ ثُغِي : ــ شذرٚ 

ب ٝ ؽ٣ٞالً ، ك٢ ٗوطخ ٖٓ اُلؼبء Iشذح اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ أُزُٞذ ػٖ ر٤بس شذرٚ  ًٔ ب ٓغزو٤ ًٌ   ٣ؼجش عِ

 : رؼط٠ ثبُؼالهخ اُزب٤ُخ dأُؾ٤ؾ ثبُغِي رجؼذ ػ٘ٚ ٓغبكخ 

                                            10
-7

 I/d × B = μ0 . I /2πd = 2     

10: ؽ٤ش 
-7

 T.m/A ×  μ0  = 4π  اُ٘لبر٣خ أُـ٘بؽ٤غ٤خ ُِلشاؽ ٓوذسح ك٢ (S.I)   

          I ( A ) ؛ d ( m ) ⇐ B ( T )   

  :اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ أُزُٞذ ػٖ ر٤بس ؽِو٢( 3ــ° 4
 ٤ُؾٌَ فِوز صخضشم ٝسم ٓوٟٞ ٝ فون ثُذثسر  (ٖٓ ثُ٘قجط ٓغالً )ــ هْ دِق عِي ٗجهَ 

 أؿِن ثُذثسر ٓغ . رس ٤ًٔز ٖٓ دشثدر ثُقذ٣ذ ػ٠ِ ثُٞسم . ثُٔذ٤٘ز ك٢ ثُؾٌَ ثُٔوجدَ 

 . ٗوش هل٤ق ػ٠ِ ثُٞسم 

 ٗؼْ ، صقطق دشثدر ثُقذ٣ذ ػ٠ِ ثُٞسم ٓؾٌِز ).......... ــ َٛ صضؾٌَ خطٞه ثُقوَ ؟ 

 ( . خطٞه ثُط٤ق ثُٔـ٘جه٤غ٢ دؾٞثس ثُغِي

 ( . الفع ثُؾٌَ). .......... ــ أسعْ ؽٌَ ثُط٤ق ثُز١ ٣ضٌٕٞ ػ٠ِ ثُٞسهز 

 ــ ٓج ٛٞ ؽٌَ ثُخطٞه ك٢ ؽٞثس ثُغِي ؟ ٝ ٓج ٛٞ ؽٌِٜج ك٢ ثُٔ٘طوز ٝعو ثُقِوز ؟ 

 خطٞه دثةش٣ز ٓ٘ق٤٘ز دؾٌَ هطٞع ٗجهقز ٓضٔشًضر )

  ٝ ٓض٘جظشر دجُ٘غذز ُٔقٞس ثُقِوز A ٝ Bك٢ ثُ٘وطض٤ٖ 

 ( Oثُٔجس ٖٓ ٓشًضٛج 

 ٖٓ أفذ ٝؽ٢ٜ ثُقِوز  (إدشر ٓـ٘جه٤غ٤ز فـ٤شر)ــ هشح دٞفِز 

 عْ هشدٜج ٖٓ ثُٞؽٚ ث٥خش ، ٓجرث صالفع ؟ ٓجرث صغض٘ضؼ ؟ 

 ػ٘ذ صوش٣خ دٞفِز ٖٓ أفذ ٝؽ٢ٜ ثُقِوز صضٞؽٚ ػٌظ ثُؾٜز ثُض٢ )

 صؤخزٛج ػ٘ذ صوش٣ذٜج ٖٓ ثُٞؽٚ ث٥خش دق٤ظ صٌٕٞ ػٔٞد٣ز ػ٠ِ 

 ٓغضٟٞ عطـ ثُقِوز ٝ ٓٔجعز ُخو ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٢ ًَ ٗوطز 

  ( .ٗغض٘ضؼ إٔ ُِقِوز ٝؽٜجٕ ٓـ٘جه٤غ٤جٕ ٓخضِلجٕ. ٖٓ ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔضُٞذ

٤ّش ؽٜز عش٣جٕ ثُض٤جس ك٢ ثُقِوز   ٓجرث ٣قذط ُؾٌَ ثُط٤ق ؟ . ــ ؿ

 ( . ٣ذو٠ ؽٌَ ثُط٤ق ًٔج ك٢ ثُقجُز ثأل٠ُٝ)

 ٓجرث صالفع ؟ . ــ أػذ صوش٣خ ثُذٞفِز ٖٓ ثُٞؽ٤ٜٖ ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ 

 ( .ػ٘ذ صـ٤٤ش ؽٜز عش٣جٕ ثُض٤جس ك٢ ثُقِوز ٝ صوش٣خ دٞفِز ٖٓ ٝؽ٤ٜٜج ػ٠ِ ثُضٞث٢ُ صؤخز ثُذٞفِز ٝؽٜز ٓؼجًغز ُٞؽٜضٜج ثُغجدوز)

صضؼِن ؽٜز خطٞه ثُط٤ق ثُٔـ٘جه٤غ٢ ُقوَ ثُض٤جس ثُٔضُٞذ دؾٜز عش٣جٕ ثُض٤جس ك٢ ثُقِوز ف٤ظ ٣ٌٕٞ ُٜزٙ ).......... ــ ٓجرث صغض٘ضؼ ؟ 

ج ٖٓ ثُٞؽٚ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُؾ٘ٞد٢ ُِقِوز ٗقٞ ٝؽٜٜج ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُؾٔج٢ُ ًٓ  ( . ثُخطٞه ؽٜز عجدضز دٝ

 ــ هجسٕ ٛزث ثُط٤ق ٓغ ه٤ق هن٤خ ٓـ٘جه٤غ٢ ٝ ه٤ق ص٤جس ٣ؾضجص ٗجهَ  

 أ٣ٖ ٣ٌٖٔ ثُضؾجدٚ ٝ أ٣ٖ ٣ٌٖٔ ثالخضالف ؟ . ٓغضو٤ْ ه٣َٞ 

 ُِط٤ق ثُٔـ٘جه٤غ٢ أؽٌجٍ ٓخضِلز دقغخ هذ٤ؼز ثُؾِٔز ثُٔـ٘جه٤غ٤ز ثُض٢ )

ج  ًٓ  ٣ضُٞذ ػٜ٘ج ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔٞثكن إال إٔ خطٞهٚ ُٜج ؽٜز عجدضز دٝ

ج ٓٔجعز ُخطٞه  ( ؽٔجٍ–ؽ٘ٞح ) ًٓ  ثُٔـ٘جه٤غ٤٤ٖ ، ًٔج إٔ أؽؼز ثُقوَ دٝ

 ( . ثُط٤ق ك٢ ؽ٤ٔغ ٗوجه ثُقوَ
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  ثُقوَ ثُٔضُٞذ ػٖ ص٤جس فِو٢ : 

  شذح اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ أُزُٞذ ػٖ ر٤بس شذرٚ : فجُز فِوز ٝثفذرI ٣ؼجش ٗبهالً ػ٠ِ شٌَ ؽِوخ ٗظق هطشٛب r 

 : ٣ؼط٠ ثبُؼالهخ اُزب٤ُخ  (الؽع اُشٌَ أػالٙ) Oك٢ ٓشًضٛب 

10
-7

 I/r × B = μ0 . I /2r = 2π   

10: ؽ٤ش 
-7

 T.m/A ×  μ0  = 4π  اُ٘لبر٣خ أُـ٘بؽ٤غ٤خ ُِلشاؽ ٓوذسح ك٢ (S.I)   

          I ( A ) ؛ r ( m ) ⇐ B ( T ) 

  اُٞش٤ؼخ أُغطؾخ ٢ٛ ٝش٤ؼخ رؾز١ٞ ػ٠ِ : فجُز ٝؽ٤ؼز ٓغطقز 

 أُزٔبصِخ ٝ أُزشاطخ ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ٗظق اُوطش  (اُِّلبد) ٖٓ اُؾِوبد Nػذد 

 كبُؾوَ أُزُٞذ ك٤ٜب ٗبرظ ػٖ  (اُشٌَ) ℓ ُِٞش٤ؼخ أًجش ٖٓ ؽُٜٞب rأُزٞعؾ 

 :  رؼط٠ ثبُؼالهخ O، شذرٚ ك٢ ٓشًضٛب  (ؽِوبرٜب)رشاًت ؽوٍٞ ُلبرٜب 

10
-7

 I/r × B = N. μ0 . I /2r = 2πN   

   :اُؾوَ أُـ٘بؽ٤غ٢ أُزُٞذ ػٖ ٝش٤ؼخ( 4ــ° 4
 : ثدشثص ثُخقجةـ ثُٔـ٘جه٤غ٤ز ُٞؽ٤ؼز ٣ؼذشٛج ص٤جس  ( أ

     فون ثُذثسر ثُٔٞمقز دجُؾٌَ ثُٔوجدَ عْ رس دشثدر  :ٗشبؽ 

 . ٓغ ٗوش هل٤ق ػ٠ِ ثُٞسهز ثُقذ٣ذ دثخَ ٝ خجسػ ثُٞؽ٤ؼز 

 ( .  الفع ثُؾٌَ أدٗجٙ). .......... ــ أسعْ ؽٌَ ثُط٤ق ثُٔضؾٌَ 

 ٖٓ أفذ ٝؽ٢ٜ ثُٞؽ٤ؼز  (إدشر ٓـ٘جه٤غ٤ز فـ٤شر)ــ هشح دٞفِز 

 ٓجرث صالفع ؟ . عْ هشدٜج ٖٓ ثُٞؽٚ ث٥خش ، فُٜٞج دثخَ ٝ خجسػ ثُٞؽ٤ؼز 

 ػ٘ذ صوش٣خ دٞفِز ٖٓ أفذ ٝؽ٢ٜ ثُٞؽ٤ؼز صضٞؽٚ ػٌظ ثُؾٜز ثُض٢ )

 صؤخزٛج ػ٘ذ صوش٣ذٜج ٖٓ ثُٞؽٚ ث٥خش دق٤ظ صٌٕٞ ػٔٞد٣ز ػ٠ِ 

 ٓغضٟٞ عطـ فِوجس ثُٞؽ٤ؼز ٝ ٓقٞسٛج ٓٔجع٢ ُخطٞه ثُقوَ ك٢ 

 د٤٘ٔج صضٞؽٚ ثُذٞفِز ٝكن ٓقٞس ثُٞؽ٤ؼز. ًَ ٗوطز ٓ٘ٚ خجسػ ثُٞؽ٤ؼز 

 ك٢ ًَ ٗوطز ٖٓ ثُقوَ دثخَ ثُٞؽ٤ؼز ، ٓٔج ٣ؼ٢٘ إٔ خطٞه ثُقوَ 

 ( . صٌٕٞ ٓضٞثص٣ز ٝ ٓٞثص٣ز ُٔقٞس ثُٞؽ٤ؼز ك٢ ثُذثخَ 

  (ٓغٔجس ٓغالً )ــ هشح ٖٓ أفذ أٝؽٚ ثُٞؽ٤ؼز هطؼز فذ٣ذ٣ز فـ٤شر 

 ٓجرث ٣قذط ؟ . ٓجرث صالفع ؟ هشدٚ ٖٓ ثُٞؽٚ ث٥خش 

 ػ٘ذ ٓشٝس ثُض٤جس ثٌُٜشدجة٢ دثخَ ثُٞؽ٤ؼز ، صؾزح إ٤ُٜج ًَ ؽغْ )

 ( . فذ٣ذ١ أٝ كٞالر١ ٣ضْ صوش٣ذٚ ٖٓ ٝؽٜٜج ثألٍٝ أٝ ثُغج٢ٗ

 ــ هشح هن٤ذًج ٓـ٘جه٤غ٤ًج ٓؼِوًج دخ٤و ك٢ ٓشًضٙ ٖٓ أفذ ٝؽ٢ٜ 

 ٓجرث ٣قذط ؟ عْ هشدٚ ٖٓ ثُٞؽٚ ثُغج٢ٗ ، ٓجرث صالفع ؟ . ثُٞؽ٤ؼز 

 صِؼخ ثُٞؽ٤ؼز دٝس ٓـ٘جه٤ظ ًٜشدجة٢ ػ٘ذٓج ٣ؾضجصٛج ص٤جس ًٜشدجة٢ )

 دق٤ظ صؾزح ًَ ؽغْ ٣ضؤعش دجُٔـ٘جه٤ظ ػ٘ذ صوش٣ذٚ ٖٓ ٝؽٜٜج ثألٍٝ

 ( .  أٝ ثُغج٢ٗ

ٓجرث صغض٘ضؼ ؟ َٛ صالفع صٞثفَ د٤ٖ خطٞه ثُقوَ دثخَ ٝ خجسػ . ــ الفع ؽ٤ًذث ؽٌَ خطٞه ثُقوَ دثخَ ثُٞؽ٤ؼز ٝ خجسؽٜج 

صٌٕٞ خطٞه ثُقوَ دثخَ ثُٞؽ٤ؼز ٓضٞثص٣ز ٝ ٓٞثص٣ز ُٔقٞسٛج ُض٘ق٢٘ ٛزٙ ثُخطٞه ٓؾٌِز ٓ٘ق٤٘جس ٓض٘جظشر ).......... ثُٞؽ٤ؼز ؟ 

 ( . دجُ٘غذز ُٔقٞس ثُٞؽ٤ؼز ٝ ٗـِوز ػ٠ِ ٗلغٜج

ج ٝ ٖٓ خالٍ ثُٔؾجٛذثس ثُضؾش٣ذ٤ز ثُغجدوز ).......... ــ َٛ ٣ٌٔ٘ي صوذ٣ْ ٗض٤ؾز ػجٓز فٍٞ ؽٌَ خطٞه ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ؟  ًٓ ػٔٞ

 : ٣ٌٔ٘٘ج إٔ ٗضقٞس ؽ٤ٌِٖ ٓخضِل٤ٖ ُخطٞه ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ، ف٤ظ صٌٕٞ ٛزٙ ثُخطٞه ٓضٞثص٣ز ٝ دؾٜز ٝثفذر ٝكن ثالصؾجٙ 

ج ًٔج ٛٞ ثُقجٍ دجُ٘غذز ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔضُٞذ د٤ٖ ك٢ٌ ٓـ٘جه٤ظ دؾٌَ « ؽٔجٍ – ؽ٘ٞح » ًٔ  ثُٔـ٘جه٤غ٤٤ٖ إرث ًجٕ ثُقوَ ٓ٘ضظ

 أٝ فوَ ثُض٤جس ثُٔضُٞذ دثخَ ٝؽ٤ؼز فِض٤ٗٝز ه٣ِٞز ػ٘ذٓج ٣ؾضجصٛج ص٤جس ًٜشدجة٢ د٤٘ٔج صؾٌَ ٛزٙ ثُخطٞه « U فشف »فذٝر كشط 

 ثُٔـ٘جه٤غ٤٤ٖ إرث ًجٕ « ؽٔجٍ – ؽ٘ٞح »ٓ٘ق٤٘جس ٓـِوز ػ٠ِ ٗلغٜج صٌٕٞ أؽؼز ثُقوَ ٓٔجعز ُٜج ٝ ٓٞؽٜز دجصؾجٜٛج ٝكن ثالصؾجٙ 

 ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ؿ٤ش ٓ٘ضظْ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ خجسػ 

 ( . ثُٞؽ٤ؼز ثُقِض٤ٗٝز أع٘جء ٓشٝس ص٤جس ًٜشدجة٢ ك٤ٜج

 ــ أسعْ ؽٌَ خطٞه ثُقوَ دثخَ ٝ خجسػ 

 ثُٞؽ٤ؼز ٓغ صٞؽ٤ٜٜج ٝ صٔغ٤َ دؼل أؽؼز 

 ثُقوَ دثخَ ٝ خجسػ ثُٞؽ٤ؼز دجػضٔجد عِْ 

 . ٤ًل٢ 

 ( . الفع ثُؾٌَ ثُٔشكن ؽجٗذٚ.......... )
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     اعز٘زظ ثئًٔبٍ اُلشاؿبد:  ٗز٤غخ .  

 ٝدثخَ ثُٞؽ٤ؼز ػذجسر هن٤خ ٓـ٘جه٤غ٢ ه٤لٚ خجسػ ثُٞؽ٤ؼز ٣ؾذٚ صٔجٓج ه٤ق فوال  ٓـ٘جه٤غ٤ج ٝؽ٤ؼز ٣ضُٞذ ػ٘ٚ ص٤جس ػ٘ذٓج ٣ؼذش

 ثُٞؽ٤ؼزٗغض٘ضؼ ٖٓ رُي إٔ .  ثُٔـ٘جه٤غ٢ثُون٤خصٌضغخ ثُٞؽ٤ؼز ثُخقجةـ ثُٔـ٘جه٤غ٤ز ثُض٢ ٣ٔضجص دٜج  . ٓضٞثص٣زػٖ خطٞه 

  . هن٤ذج ٓـ٘جه٤غ٤ج ٣ٌٝجكب ٝؽٜج ثُٞؽ٤ؼز هطذج ثُٔـ٘جه٤ظ ك٤ٌٕٞ ُٜج ٝؽٚ ؽٔج٢ُ ٝآخش ؽ٘ٞد٢صٌجكبثُض٢ ٣ؼذشٛج ص٤جس 

 : ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعشر ػ٠ِ خقجةـ ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٢ ثُٞؽ٤ؼز  ( ح

  دٝس عٜخ اُز٤بس    : ①ٗشبؽ . 

 صو٤َِ ثالفضٌجًجس )مغ هن٤ذًج ٓـ٘جه٤غ٤ًج ٣ٌٔ٘ٚ ثُضقشى دقش٣ز 

 أٓجّ ٝؽٚ  (دٞمغ ثُون٤خ كٞم ػشدز فـ٤شر أٝ ٓؾٔٞػز أهالّ

 . ٝؽ٤ؼز ٝ فون ثُذثسر ثُٔذ٤٘ز ك٢ ثُؾٌَ ثُٔوجدَ 

 ٓجرث صالفع ؟ ٓج ٛٞ ٗٞع ٝؽٚ ثُٞؽ٤ؼز ك٢ ٛزٙ ثُقجُز ؟ . ــ أؿِن ثُذثسر 

 ٓجرث صالفع ؟ . أػذ ثُضؾشدز دؼذ صـ٤٤ش ؽٜز عش٣جٕ ثُض٤جس ك٢ ثُٞؽ٤ؼز 

 َٛ صـ٤ش ٗٞع ٝؽٚ ثُٞؽ٤ؼز ؟ 

 ػ٘ذ ؿِن ثُذثسر صؾزح ثُٞؽ٤ؼز ثُون٤خ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٤ضقشى )

 ٓوضشدًج ٜٓ٘ج إرث ًجٕ ٝؽٜٜج ٖٓ ٗٞع ٓخضِق ػٖ ٗٞع ثُوطخ 

 ثُٔـ٘جه٤غ٢ ُِون٤خ د٤٘ٔج ٣٘ضوَ ٓذضؼًذث ػٜ٘ج إرث ًجٕ ٝؽٜٜج 

 ٣قذط ثُؼٌظ . ثُٔـ٘جه٤غ٢ ٝ هطخ ثُون٤خ ٖٓ ٗٞع ٝثفذ 

 ( . ك٢ فجُز صـ٤٤ش ؽٜز عش٣جٕ ثُض٤جس ك٢ ثُٞؽ٤ؼز

 صٌل٢ ُٔؼشكز ؽٜز  (ثُُٔٞذ)ــ َٛ ٓؼشكز هطخ ثُذطجس٣ز 

 ( . ال صٌل٢).......... عش٣جٕ ثُض٤جس ك٢ ثُٞؽ٤ؼز ؟ 

 ــ صلقـ ٛزٙ ثُٞؽ٤ؼز ٝ ثًضؾق ؽٜز ُق ثُغِي ك٤ٜج ُٔؼشكز 

 هذن هجػذر ٓشثهخ آٓذ٤ش ُضقذ٣ذ ؽٜز . ؽٜز عش٣جٕ ثُض٤جس ك٤ٜج 

٤ّٖ ٝؽ٤ٜٜج ثُٔـ٘جه٤غ٤٤ٖ ثُؾٔج٢ُ ٝ   ثُقوَ دثخَ ثُٞؽ٤ؼز ٝ ػ

 . ثُؾ٘ٞد٢ 

 

  دٝس شذح اُز٤بس    : ②ٗشبؽ . 

  ُلز 500 أٝ 1000ٝؽ٤ؼز صقض١ٞ ػ٠ِ : األدٝاد أُغزؼِٔخ 

  ، أعالى صٞف٤َ (V 12) ، ُٓٞذ أٝ دطجس٣ز (Ω 10)ٓؼذُز 

 .  ٓضش –هجهؼز ٝ آٓذ٤ش 

 ــ فون ثُذثسر ثُٔذ٤٘ز ك٢ ثُؾٌَ ثُٔوجدَ ٝ مغ ػ٠ِ أهالّ ِٓغجء 

 هن٤ذًج ٓـ٘جه٤غ٤ًج دجُوشح ٖٓ أفذ ٝؽ٢ٜ  (أٝ ػشدز فـ٤شر)

 . ثُٞؽ٤ؼز ٝ ػِْ ٓٞمؼٚ 

  . « ٓوجٝٓضٜج ٓغضؼِٔز ٤ًًِج »( 1)ــ ثمذو ثُٔؼذُز ك٢ ثُٞمغ 

َ ه٤ٔز ؽذر ثُض٤جس ثُٔٞثكوز عْ ثكضـ ثُذثسر . أؿِن  ثُذثسر ٝ الفع ٓج ٣قذط ُِون٤خ  ّ فشًز دط٤تز ؽًذث ُِون٤خ ، ؽذر ). .......... عؾ

 ( .مؼ٤لز ُِض٤جس

 أػذ ثُون٤خ إ٠ُ ٓٞمؼٚ ثالدضذثة٢ ثُغجدن عْ أؿِن ثُذثسر ٝ الفع « ثٗوـ ٖٓ ٓوجٝٓز ثُٔؼذُز »( 2)ــ ثمذو ثُٔؼذُز ك٢ ثُٞمغ 

َ ه٤ٔز ؽذر ثُض٤جس ثُٔٞثكوز . فشًز ثُون٤خ ٝ هجسٜٗج ٓغ ثُقجُز ثُغجدوز  ّ  ( .فشًز ثعشع ُِون٤خ ، ؽذر ثُض٤جس أًذش). عؾ

 ثالعضٔشثس ك٢ ثٗوجؿ ٓوجٝٓز ثُٔؼذُز ٓغ ٓشثهذز ٓؼ٤جس ٓو٤جط »( 3)ــ أػذ ٗلظ خطٞثس ثُضؾشدز دؼذ مذو ثُٔؼذُز ك٢ ثُٞمغ 

 ( . ص٣جدر عشػز فشًز ثُون٤خ دجُضٞثكن ٓغ ص٣جدر ؽذر ثُض٤جس)٤ًق صٌٕٞ فشًز ثُون٤خ ك٢ ٛزٙ ثُقجُز ؟  . «ث٥ٓذ٤ش 

ــ ٓجرث ٣ٌٔ٘ي ثعض٘ضجؽٚ دخقٞؿ ؽذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔضُٞذ ػٖ ٓشٝس ثُض٤جس ثٌُٜشدجة٢ ك٢ ثُٞؽ٤ؼز ػ٘ذ ٓوجسٗز فشًز 

صضث٣ذ عشػز فشًز ثُون٤خ د٤َُ ػ٠ِ صضث٣ذ ؽذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔضُٞذ ك٢ ثُٞؽ٤ؼز دلؼَ صضث٣ذ )ثُون٤خ ك٢ ثُقجالس ثُغالط ؟ 

 ( . ؽذر ثُض٤جس ثُٔجس ك٤ٜج أ١ إٔ ه٤ٔز فوَ ثُض٤جس صض٘جعخ هشًدث ٓغ ؽذصٚ

  دٝس اُ٘ٞاح اُؾذ٣ذ٣خ    : ③ٗشبؽ . 

 ٓجرث صالفع ؟ . ــ عذش ك٢ ثُضش٤ًخ ثُغجدن ؽذر ثُض٤جس ثٌُٜشدجة٢ ثُٔجس ك٢ ثُٞؽ٤ؼز عْ ثدخَ ك٤ٜج ٗٞثر فذ٣ذ٣ز 

 ( . صضدثد فشًز ثُون٤خ دج٣الػ ثُ٘ٞثر ثُقذ٣ذ٣ز دثخَ ثُٞؽ٤ؼز.......... )

فشًز ثُون٤خ صٌٕٞ أعشع ). ......... ــ أػذ ثُضؾشدز دؼذ ٗضع ثُ٘ٞثر ثُقذ٣ذ٣ز ، هجسٕ صؤع٤ش ثُٞؽ٤ؼز ػ٠ِ ثُون٤خ ك٢ ًال ثُقجُض٤ٖ 

 ( . ك٢ ٝؽٞد ثُ٘ٞثر ثُقذ٣ذ٣ز

. دٝس ثُ٘ٞثر ثُقذ٣ذ٣ز ٛٞ ص٣جدر ثُلؼَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ُِٞؽ٤ؼز ػ٠ِ ثُون٤خ ).......... ٓجرث صغض٘ضؼ ؟ . ــ ٓج ٛٞ دٝس ثُ٘ٞثر ثُقذ٣ذ٣ز 

 ( . ٗغض٘ضؼ إٔ فوَ ثُض٤جس ٣ضؼِن دؤدؼجد ٝ ٌٓٞٗجس ثُٞؽ٤ؼز

٣ٌٖٔ ثعضؼٔجٍ ٗٞثر ؿ٤ش فذ٣ذ٣ز ٖٓ ثٌُٞدجُش أٝ ث٤ٌَُ٘ أٝ ٖٓ دؼل )ــ َٛ ٣ٌٖٔ ثعضؼٔجٍ ٗٞثر ٖٓ ٓؼذٕ آخش ُضقو٤ن ٛزث ثألعش ؟ 

 ( . ثُغذجةي ثُٔؼذ٤ٗز ًجُلٞالر ٝ ثُض٢ ُٜج خجف٤ز ثُضٔـ٘و

 

S N N 

 دٗٞ

 ٝش٤ؼخ 

 ٓـ٘بؽ٤غ٢.م

 ثطبس٣خ 

S N 

 ٓؼذُخ   

 صاُوخ   

 ثطبس٣خ 
N 

 دٗٞ

 ٝش٤ؼخ 

 ٓـ٘بؽ٤غ٢.م

  S: ٝعٚ ع٘ٞث٢ 

2 

 ٓشاهت آٓج٤ش 

 ا٤ُغبس 

 (ؽِض٤ٗٝخ)ٝش٤ؼخ ؽ٣ِٞخ 

2 

O 
B 

  N: ٝعٚ شٔب٢ُ 

2 

I  

2 
 هبػذح ا٤ُذ ا٠٘ٔ٤ُ 

2 

B 

I  

2 
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     اعز٘زظ ثئًٔبٍ اُلشاؿبد:  ٗز٤غخ .  

: ػ٘ذٓج ٣ؼذش ص٤جس ٝؽ٤ؼز ٣٘ؾؤ فوَ ٓـ٘جه٤غ٢

.  ٝصقّذد دضطذ٤ن هجػذر سؽَ أٓذ٤ش أٝ هجػذر ث٤ُذ ث٠٘ٔ٤ُثُض٤جس دؾٜز عش٣جٕ ؽٜضٚصضؼِن  -

 .   ؽذر ثُقوَصثدس ؽذر ثُض٤جس صثدس ثُض٤جس، كٌِٔج ؽذر ك٢ ٗوطز ٖٓ ثُلنجء دـؽذصٚصضؼِن  -

  . ٤ُ٘ز ك٢ ثُٞؽ٤ؼزفذ٣ذ٣ز ؽّذصٚ ػ٘ذ إدخجٍ ٗٞثر صضدثد

 صؼضذش ثُٞؽ٤ؼز ه٣ِٞز إرث ًجٕ هُٜٞج : ٓالفظزl  ًذ٤ش ًلج٣ز أٓجّ ٗقق هطشٛج r .  

B = µ0.N.I/l = µ0.n.I = 4π  10: اُؾوَ داخَ اُٞش٤ؼخ ٓ٘زظْ ٝ رؼط٠ شذرٚ ثبُؼالهخ 
-7

n.I    

  . ؽُٜٞب l شذح اُز٤بس أُبس ك٢ اُٞش٤ؼخ  ،  I،   (ػذد ؽِوبد اُٞش٤ؼخ) ػذد اُِلبد N: ؽ٤ش 

          n = N/l ٍٞ(أُزش اُٞاؽذ) ػذد اُِلبد ك٢ ٝاؽذح اُط .  

 

 (141ؿ) ؽٍِٞ ثؼغ اُزٔبس٣ٖ

  أرؤًذ ٖٓ ٓؼبسك٢:  1 اُزٔش٣ٖ

  . دٞمغ دٞفِز ك٢ ٗوطز صِي ثُٔ٘طوز ٝٓالفظز صقشكٜج٤ًق ٌٗؾق ػٖ ٝؽٞد فوَ ٓـ٘جه٤غ٢ ك٢ ٓ٘طوز ٖٓ ثُلنجء؟ - 

  . ص٤جس ًٜشدجة٢ ٣ٔش ك٢ ٗجهَ، ٓـ٘جه٤ظ دثةْ، ثًٌُٞخ ثألسم٢.  ثرًش ٓقذس٣ٖ ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢- 

 ،  ٗ٘ٔزػ ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٢ ٗوطز دؾؼجع ٓذذأٙ ثُ٘وطز رثصٜج، ؽٜضٚ ؽٜز ثُقو٤ًَق ٗ٘ٔزػ ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٢ ٗوطز؟ - 

  . فجِٓٚ فجَٓ ثُقوَ ٝه٣ِٞضٚ صض٘جعخ ٓغ ؽذر ثُقوَ ٝكن ثُغِْ ثُٔخضجس

  .Tٝسٓضٛج ٛٞ  (Tesla)ٝفذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ٢ٛ ثُضغال ٓج ٛٞ ثعْ ٝسٓض ٝفذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢؟ - 

  . صوجط ؽذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ دجُضغالٓضشدؤ١ ؽٜجص صوجط ؽذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢؟ - 

  . ٗؾغذ ثُط٤ق ثُٔـجه٤غ٢ ُٔـ٘جه٤غ٢ دذزس دشثدر ثُقذ٣ذ ٖٓ ف٤ًُٚٞق ٗؾغذ ثُط٤ق ثُٔـ٘جه٤غ٢ ُِٔـ٘جه٤ظ؟ - 

ٗٞؽٚ خطٞه ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ٖٓ ثُوطخ ثُؾٔج٢ُ ٗقٞ ثُوطخ ثُؾ٘ٞد٢ ُٔـ٘جه٤ظ ٤ًق ٗٞؽٚ خطٞه ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢؟ - 

  .ٖٝٓ ثُٞؽٚ ثُؾٔج٢ُ ٗقٞ ثُٞؽٚ ثُؾ٘ٞد٢ خجسػ ثُٞؽ٤ؼز ثُض٢ ٣ؼذشٛج ص٤جس ٝثُؼٌظ ك٢ دثخِٜج

  . ٛٞ ثُقوَ ثُز١ ٣ض٤ٔض دخطٞه فوَ ٓضٞثص٣ز ٝدؾذر ٝؽٜز عجدضض٤ٖ ك٢ ؽ٤ٔغ ٗوجهٚ.  أػو صؼش٣لج ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔ٘ضظْ-  

 فشف ثُٔـ٘جه٤ظ ػ٠ِ ؽٌَ .  دؤ١ ٗٞع ٖٓ ثُٔـجٗو ٗققَ ػ٠ِ فوَ ٓـ٘جه٤غ٢ ٓ٘ضظْ ك٢ ٓ٘طوز ٖٓ ثُلنجء؟ ٣طِخ صؼ٤ٜ٘ج-  

U ٣ٌٕٞ ثُقوَ ثُٔضُٞذ ػ٘ٚ د٤ٖ كشػ٤ٚ ٓ٘ضظٔج .  

  . أٗظش ًضجح ثُض٤ِٔز.  ٓغَ ؽؼجع ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ك٢ ٗوطز ٓغ رًش ثُٔلج٤ْٛ ٝثُٔوجد٣ش ثُالصٓز ُضؼ٤٤٘ٚ-  

  . أٗظش ًضجح ثُض٤ِٔز. ١ ػشف ث٤َُٔ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثػضٔجدث ػ٠ِ سعْ صٞم٤ـ- 

 

  :  ثخضش ثُؾٞثح أٝ ثألؽٞدز ثُقق٤قز: 2 اُزٔش٣ٖ

  . خطؤ  . ثُون٤خ ثُٔٔـ٘و ٣٘ضؼ فوال ٓ٘ضظٔج- 

  . فق٤ـ.  ك٢ ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثُٔ٘ضظْ خطٞه ثُقوَ ٓضٞثص٣ز- 

  . (صخنغ ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ )خطؤ.  ك٢ ؿ٤جح ٓـ٘جه٤ظ ال صخنغ إدشر ٓٔـ٘طز ُضؤع٤ش ٤ٌٓج٢ٌ٤ٗ- 

  .  (T )ثُضغال (،  ػ(V)ثُلُٞو ( ،  ح(A)ثألٓذ٤ش (ث:   ٗوذس ؽذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ دـ- 

، ٝ  °60  ك٢ ٝمغ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ث٤َُٔ ثُٔـ٘جه٤غ٢ Bh = 22µTه٤ٔز ثُٔشًذز ثألكو٤ز ُِقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ صغج١ٝ - 

:   ، ٓج ٢ٛ ٖٓ د٤ٖ ٛزٙ ثُو٤ْ ؽذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ك٢ ٛزث ثُٞمغ (ؿشح)W°5  ثالٗقشثف ثُٔـ٘جه٤غ٢

   ؟µT 11 (ػ µT 22,1    (حµT 44    (ث 

 

 

   فقـ ثُضقش٣قجس ثُخجهتز : 3 اُزٔش٣ٖ

  . فق٤ـ  . ك٢ فوَ ٓـ٘جه٤غ٢ ٓ٘ضظْ ؽؼجع ثُقوَ  عجدش- 

  . ثُ٘قجط ال ٣ضؤعش دجُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ دَ ٗغضؼَٔ دشثدر ثُقذ٣ذ.  ٣ٌٖٔ ثُققٍٞ ػ٠ِ ه٤ق ٓـ٘جه٤غ٢ دجعضؼٔجٍ دشثدر ثُ٘قجط- 

  . (ٓذذأ ثُضشثًخ)ال ٣ٌٖٔ إٔ ٗققَ ػ٠ِ فو٤ِٖ ك٢ ٗلظ ثُ٘وطز :  ٓغضق٤َ  .ث هجهغ٣ش٣ٌٖٔ ُخط٤ٖ ٖٓ فوَ ٓـ٘جه٤غ٢ إٔ - 

  . دَ ٓٔجع٤ج ُٜج، خطؤ .  فجَٓ ؽؼجع ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ػٔٞد١ ػ٠ِ خطٞه ثُقوَ- 

  . ٗؼْ فق٤ـ.  صخشػ خطٞه ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ُِون٤خ ٖٓ هطذٚ ثُؾٔج٢ُ ُضضؾٚ ٗقٞ هطذٚ ثُؾ٘ٞد٢- 

  . فق٤ـ.  ك٢ ثُط٤ق ثُٔـ٘جه٤غ٢ صٌٕٞ خطٞه ثُقوَ أًغش صشثفج ًِٔج ًجٕ ثُقوَ ؽذ٣ذ- 

0,510 ه٤ٔز ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ٖٓ سصذز - 
5
 T . خطؤ .  

  20T  . (20 µT) أٝ   20mTه٤ٔز ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ دؾٞثس ثألسك ٢ٛ - 

. 50mTأٝ  50µT ه٤ٔز ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ دؾٞثس هن٤خ ٓـ٘جه٤غ٢ ٢ٛ - 

10ه٤ٔز ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ك٢ ٗؾْ ٗضش٢ٗٝ ٖٓ سصذز  - 
8
 Tٝ10  أ T .  
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  أؽخ دقق٤ـ أٝ خطؤ : 4 اُزٔش٣ٖ

  . فق٤ـ.  ك٢ ٓشًض ٝؽ٤ؼز، ه٤ٔز ثُقوَ ثُٔضُٞذ ٣ض٘جعخ هشدث ٓغ ؽذر ثُض٤جس ثُٔجس ك٢ ثُٞؽ٤ؼز- 

  .  خطؤ. خطٞه ثُقوَ ٓٞؽٜز ٖٓ ثُٞؽٚ ثُؾٔج٢ُ ٗقٞ ثُٞؽٚ ثُؾ٘ٞد٢، دثخَ ٗجهَ أعطٞث٢ٗ - 

  . خطؤ.  ؽذر ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ دثخَ ٝؽ٤ؼز ص٘خلل إ٠ُ ٗقق ه٤ٔضٜج ك٢ فجُز ٓنجػلز ػذد فِوجصٜج- 

  .  فق٤ـ.  ٛٞ ػذد ثُقِوجس ُٞفذر ثُطnٍٞ أ٣ٖ B = µ0.n.Iه٤ٔز ثُقوَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ دثخَ ٗجهَ أعطٞث٢ٗ صؼط٠ دجُؼالهز - 

إرث صٌٔ٘ش ٝؽ٤ؼز ٣ؼذشٛج ص٤جس ٖٓ ثُقشًز دقش٣ز ك٢ ثُٔؾجٍ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ، كجٕ ٝؽٜٜج ثُؾٔج٢ُ ٣ضؾٚ ٗقٞ ثُوطخ - 

 .  فق٤ـ.  ثُؾٔج٢ُ ثألسم٢

 

     tg = 1,34   = 53°   ؛ B = 53,6 mT (ح   : 5 اُزٔش٣ٖ

 

 : 9 اُزٔش٣ٖ

 Bh هَ ثُٔـ٘جه٤غ٢ ثألسم٢ ؿ ثُٔضُٞذ ػٖ ثُض٤جس ك٢ ثُٞؽ٤ؼز ٝثُٔشًذز ثألكو٤ز Bbَُ ٗجصؼ ػٖ صشثًخ ثُقوَ Bثُقوَ ث٢ٌُِ    

 Bb = 11,55µT             B b= Bh. tg   ٝB = Bh/cos   B = 23µT        :    ف٤ظ

 BN = 20µT  :10اُزٔش٣ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : 11 اُزٔش٣ٖ

 l >> d = 2r  : ٗؼزجش إٔ اُٞش٤ؼخ ؽ٣ِٞخ إرا ًبٕ ؽُٜٞب أًجش ٖٓ هطشٛب( 1

2)  B = 7,5  10
-4 T .

  .  ٗلظ ثُقوَ(3

ك٤ٌٕٞ ثُقوَ ث٢ٌُِ إرٕ إٓج ٓنجػق . صضؼِن ه٤ٔز ثُقوَ ث٢ٌُِ دؾٜز ثُض٤جس ك٢ ثُٞؽ٤ؼض٤ٖ أ١ دؾٜز ُق ثُغِي ك٤ٜٔج(4

 B = 15  10
-4 

T  ّٝأٝ ٓؼذB = 0   .   
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