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مقدمة 

العلم هو البحث عن إجابات، واملرشوعات العلمية هي وسـائل جيـدة ملعرفـة 

املزيد عن العلم أثناء البحث عـن إجابـات ملـسائل محـددة، وهـذا الكتـاب يـزودك 

األفكــار، لكــن عليــك تأديــة دورك يف البحــث عــن طريــق التجــارب، والعثــور عــىل ب

املعلومات وتسجيلها، وتنظـيم البيانـات التـي تـم تجميعهـا للعثـور عـىل اإلجابـات، 

 .ومشاركة النتائج التي تحصل عليها عن طريق تقديم مرشوعك يف املعارض العلمية

عــرض، والتمتــع بكونــك  ســتكون تجربــة جيــدة إذا قمــت بــالتجهيز الجيــد لل

مستكشفا للعلـوم، فحـل اللغـز العلمـي، كحـل اللغـز البوليـيس، يتطلـب التخطـيط 

وتجميع الحقائق بعناية، واألقسام التالية تقدم اقرتاحات للبـدء يف البحـث العلمـي، 

.ابدأ املرشوع بشغف ورغبة يف تعلم يشء جديد

 ًاخرت موضوعا

 العديـد مـن املـشكالت التـي مـن تقرتح املوضوعات العرشون يف هـذا الكتـاب

، اتبـع "كتـب الطهـي"املمكن حلها، وكـل موضـوع لـه تجربـة بخطـوات عـىل منـط 

. الوصفة وستكون النتيجة مضمونة،وتجد الوحدات املرتية بالقياسات اإلنجليزية
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جرب هذه التجارب، قبل اختيار أي موضوع تريد معرفـة املزيـد عنـه، وبغـض 

ختار حلهـا، فـإن مـا ستكتـشفه سـيجعلك أكـرث معرفـة النظر عن املـسألة التـي سـت

 . باملغناطيسيات

 حتفظ بدفرتا

ًاشرت مفكرة صـغرية لتـسجيل كـل يشء متعلـق باملـرشوع، وسـتكون دفـرتا لـك 

تحتفظ فيه بأفكارك األصلية، باإلضافة إىل األفكار التي تحـصل عليهـا مـن الكتـب أو 

باإلضــافة إىل رســومات وصــور مــن املعلمــني والعلــامء، وستتــضمن وصــًفا لتجاربــك 

فوتوغرافية، ومالحظات عن النتائج التي تحصل عليها، وينبغي أن يكون كل تـدوين 

ًمؤرخا، حيث ميكن استخدام املعلومات املكتوبة يف هـذا الـدفرت لكتابـة تقريـر عـن 

مرشوعك، وسرتغب يف عرض الدفرت مع مرشوعك املكتمل، وتنظيم الدفرت يوفر سجال 

ا ملرشوعك ودليال عىل الوقت الذي قضيته يف التنقيب عن إجابات للغـز كامًال ودقيًق

 .العلمي الذي أخذت عىل عاتقك حله

 ...هيا نستكشف

 يف يتبع كل تجربة مـن العـرشين، ويقـدم أسـئلة إضـافية عـىل املـسألة املطروحـة

 النموذجيـةالتجربة، فعن طريق إحداث التغريات الصغرية يف بعـض أجـزاء التجربـة 

 . حدث مافكر يف السبب الذي قد يكون وراء..  عىل نتائج جديدة تحصل
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 وقت العرض

ميكنك استخدام منط التجربة العينـة لتـصميم تجاربـك الخاصـة، لحـل األسـئلة 

، وينبغـي لتجربتـك الخاصـة أن تتبـع شـكل التجربـة "هيا نستكشف: "املطروحة يف

بـاألدوات الالزمـة، وخطـوات ًالعينة، وأن تضم سؤاال وحيدا عن فكرة واحدة، وقامئة 

 .مفصلة ونتائج مكتوبة مزودة برسومات توضيحية،وبيانية،ومخططات

قم بتضمني أي معلومات تجدها أثناء البحث، لتوضيح إجابتـك، عنـدما تـصمم 

تجاربك الخاصة تأكد من أن تحصل عىل موافقـة شـخص بـالغ إذا كنـت ستـستخدم 

 .كتابأدوات، أو تتبع خطوات غري واردة يف هذا ال

 أفكـارك ِّادرس املعلومات املوجودة هنا، وبعد كل تجربة عينة يف الكتـاب، حـول

ًإىل معروضات حقيقية يف معرض علوم، واستخدم االقرتاحات التي تطبـق أفـضل مـا 

 .يكون عىل موضوع املرشوع الذي اخرتته

ضع يف حسبانك أن عرضك ميثل العمل كله الذي أنجزته، ويف الوقت نفسه البد 

َ يخرب بقصة مرشوعك بطريقة تجـذب املـشاهدين وتـأرس اهـتاممهم، لـذلك أبـق أن

ًاألمر بسيطا، وحاول أال تحرش جميع املعلومـات يف مكـان واحـد، لـيك تحـصل عـىل 

املزيد من املساحات الفارغة يف العرض، ويف الوقت نفسه تعرض عملك كله، احـتفظ 

األخرى يف دفرتك بدال من وضـعها ببعض املخططات والرسوم البيانية والصور واملواد 

 .. يف لوحة العرض نفسها

 الحجـــم والـــشكل الفعـــيل للمعروضـــات ميكـــن أن يختلـــف اعـــتامدا عـــىل 
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املسؤولني عن معرض العلوم، وبالتايل، البد من التحقق من القواعد الخاصـة مبعـرض 

 سـم، 122العلوم الخاص بـك ، حيـث يـسمح ملعظـم املعروضـات أن يكـون عرضـها 

 سم، وهذه هي القياسات القصوى، وميكـن أن تكـون 274 سم، وارتفاعها 76 وعمقها

 .معروضاتك أصغر 

ًهـو غالبـا أفـضل ) انظـر الرسـم(من ذلك اللوح الخلفـي ذي الجوانـب الثالثـة 

طريقة للعرض، حيث ميكن التوصيل بـني األلـواح الخـشبية مبفـصالت، لكـن ميكنـك 

 .لحصول عىل عرض زهيد الثمن وأنيقاستخدام قطع ورق مقوى ثابتة ملصقة معا، ل

 كلامت أو أقل أعىل منتـصف اللوحـة، يحمـل 6ينبغي وضع عنوان مناسب من 

العنوان موضوع املـرشوع، وينبغـي للعنـوان والعنـاوين األخـرى أن تكـون منظمـة، 

 ).مرت 1(قدم  3وكبرية مبا يكفي لتكون مقروءة عىل مسافة حوايل 

باالستنـسل لفي أو ميكنك اسـتخدام الطبـع ميكنك لصق الحروف عىل اللوح الخ

 لـرشح املبـادئ العلميـة  كلمـة100وكتابة ملخص حوايل  .لطباعة حروف العنوان كلها

التي تم تضمينها، وميكن طباعتها تحت العنوان، وينبغي للشخص الـذي لـيس لديـه 

 .علم باملوضوع أن يفهم الفكرة األساسية للمرشوع بسهولة من قراءة امللخص

هناك قواعد محـددة بـشأن مكـان وضـع املعلومـات يف العـرض، ليست 

ًومع ذلك البد له أن يكـون مرتبـا مـع وضـع العنـوان وفقـرة امللخـص أعـىل 

 اللوحة التي يف املنتـصف، وأن توضـع بقيـة املـواد عـىل نحـو منـسق تحـت
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عنــاوين محــددة، واختيــار العنــاوين يعتمــد عــىل الطريقــة التــي ترغــب يف عــرض 

ــ ــات باس ــسألة، املعلوم ــن امل ــل م ــصلة لك ــاوين منف ــتخدام عن ــن اس تخدامها، وميك

 .والخطوات، والنتائج، واالستنتاج

يعطي الحكام نقاطـا ملـدى قـدرتك عـىل مناقـشة املـرشوع بوضـوح وتفـسريك 

لهدفه، وخطواته ونتائجه، كام ينبغي للعرض أن يكون مرتبا ويفـرس كـل يشء، لكـن 

املحكمني تقـنعهم أنـك قمـت بالعمـل، قدرتك عىل مناقشة مرشوعك وإجابة أسئلة 

وأنك تفهم ما تم عملـه؛ لـذا تـدرب عـىل الكـالم أمـام أصـدقائك ودعهـم يطرحـون 

، بـل ميكنـك "ال أعلـم"األسئلة عليك، وإذا مل تعرف إجابة سؤال ما، ال تخمن، أو تقل 

أن تقول بأنك مل تكتشف اإلجابة أثناء بحثك، ثـم اعـرض معلومـات أخـرى وجـدتها 

 .كن فخورا مبرشوعك وتعامل مع الحكام بحامس نحوه . أن املرشوعمفيدة بش

 !تحقق من ذلك

اقرأ عن موضوعك يف الكتب واملجالت لزيادة معدل احتامالت نجاح مرشوعك، 

. وبالنسبة ملوضوعات الكتاب هناك تلميحات معطاة ألماكن البحث عـن املعلومـات

تـضمنا اسـم املؤلـف مـع كـل لذلك سجل يف دفرتك املعلومـات التـي تعـرث عليهـا، م

وعـدد الـصفحات التـي قرأتهـا، واسـم ) الكتاب أو املجلة أو املقـال(مصدر، وعنوان 

 .النارش، ومكان وسنة النرش
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 الالصقات
 املشكلة

 أى املواد تنجذب إىل املغناطيس؟

 األدوات

 - مـسامر حديـد - بلورة زجاجيـة - سلك نحاس -رقائق ألومنيوم (مواد اختبار 

 )مغناطيس قضيبي - عود خشب - كرات صلب -ورق 

 الخطوات

 .ضع مواد االختبار عىل منضدة من الخشب -1

 .اجعل املغناطيس يالمس مواد االختبار، ثم حركه ببطء بعيدا عنها -2

 .ق باملغناطيسالحظ وسجل أى املواد تلتص -3

  :النتائج

 .ناطيساملسامر الحديد وكرات الصلب هام فقط املادتان اللتان التصقتا باملغ
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 ملاذا؟

 تتكون من أجزاء صغرية من املادة تـسمى - مبا فيها مواد االختبار-جميع املواد 

ذرات، فأصغر جزء من مـسامر الحديـد هـو ذرة الحديـد، وأصـغر جـزء مـن بلـورة 

الزجاج هو ذرة زجاج، وتكون املواد مغناطيسية بـسبب الطريقـة التـى تتجمـع بهـا 

 . ذراتها معا

من الذرات نفسها، فإنها تنجذب إىل أماكن مختلفـة مـن عندما تنظم مجموعة 

املجال املغناطيىس لألرض، ينجذب أحد جانبي هذه املجموعة نحو القطب الـشامىل 

املغناطييس لألرض، والجانب اآلخر ينجذب نحو القطب الجنوىب املغناطييس لـألرض، 

   ).املجاالت(وتسمى هذه التجمعات من الذرات باسم 
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واد املغناطيسية، فـإن العديـد مـن هـذه املجـاالت يـصطف، بحيـث ىف حالة امل

 تكون أقطابها الشاملية مشرية إىل االتجاه نفسه، مام يجعل املادة ثنائية القطب

، فكلام زاد انتظـام ترتيـب هـذه )لها كال القطبني الشامىل والجنوىب(املغناطييس 

د غـري املغناطيـسية فلـيس املجاالت، قويت الخاصية املغناطيـسية للـامدة، أمـا املـوا

 .لديها هذه املجاالت

املغناطيس، مثل الذى استخدمته ىف التجربة، مـصنوع مـن الحديـد، والكوبلـت 

، ترتيب املجاالت الذريـة للمعـدن تـسفر عـن )أو سبائك من هذه املعادن(والنيكل 

ــصائص  ــام خ ــان له ــدتان اللت ــار الوحي ــا االختب ــة، ومادت ــسية قوي ــية مغناطي خاص

مصنوعة من الصلب الـذى يحتـوى (ة، هام مسامر الحديد وكرات الصلب مغناطيسي

 .، لذلك هام املادتان الوحيدتان اللتان التصقتا باملغناطيس)عىل حديد
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 :هيا نستكشف 

ــسيتان  -1 ــان املغناطي ــط املادت ــام فق ــد ه ــسامر الحدي ــصلب وم ــرات ال ــل ك ه

 الوحيدتان؟ 

امئـة األدوات، واحـتفظ بـسجل أعد التجربة مستخدما مواد اختبار مل تدرج ىف ق -2

 . لألدوات التى وجدت أنها مغناطيسية

هـذا الـسجل ميكـن اسـتخدامه كجـزء مـن التقريـر املكتـوب : تنويه معرض العلـوم

 . ُليعرض مع مرشوعا

 هل البد للمغناطيس أن يلمس املادة يك يجذبها؟  -3

 . يلمسهاأعد التجربة األصلية، حامال املغناطيس قريبا جدا من املواد دون أن 

اعرض الصور الفوتوغرافية امللتقطة أثناء التجربة، التى توضح : تنويه معرض العلوم 

حمل املغناطيس عىل بعد مسافات مختلفة من كل مادة، وقم بتضمني صور للمـواد 

املغناطيسية التي تلتصق باملغنـاطيس وسـجل قيـاس املـسافة التـى تتحركهـا املـادة 

 .ديد أى املواد لها خصائص مغناطيسية أقوى حاول تح. لتصل إىل املغناطيس

 !وقت العرض 

املفكات املمغنطة مفيدة عند التعامل مع مسامري صـغرية جـدا، حيـث تلتـصق  -1

باملفك املمغنط مـام مينعهـا مـن الـسقوط، اكتـشف املزيـد عـن اسـتخدامات 

 .ميكنك عرض ملصق للصور التي متثل هذه االستخدامات.. املغناطيس 
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لعرض الشفهى، كيف ميكن استخدام املغناطيس لفـصل املـواد وضح كجزء من ا -2

من امللح مـع ) مل 5(اخلط ملعقة صغرية .. املغناطيسية عن غري املغناطيسية 

بإمكانك العثـور عـىل بـرادة الحديـد (من برادة الحديد )  مل5(ملعقة صغرية 

غ ، أفـر)بداخل بعض ألعاب الرسم املغناطيسية التـى تبـاع ىف متـاجر األلعـاب

الخليط فوق فرخ من الورق، ومرر قضيبا من املغنـاطيس بـالقرب مـن سـطح 

الخليط دون أن يالمسه، ستلتصق برادة الحديد باملغناطيس ويبقى امللح عـىل 

 .الورقة

 !تحقق من ذلك 

قدرة املغناطيس عىل فصل املواد املغناطيسية عن املواد غري املغناطيسية مهمة 

اقرأ عن املغنـاطيس، وقـم بإعـداد مخطـط يظهـر مـا جدا ىف العديد من الصناعات، 

 .تعلمته

 :بعض األمثلة الستخدام املغناطيس للفصل بني املواد

 .املعادن املفصولة من الخامات 

 .علامء اآلثار ىف استخراج الكنوز الغارقة من قاع املحيط بالكاسح املغناطيىس 

اآلالت من االمتـزاج ُصناعة الطعام، ملنع أجزاء الحديد الصغرية التى تكشط من  

 .الطعام

الباعــة الــذين يــصنفون العمــالت غــري املغناطيــسية عــن الكتــل املغناطيــسية،  

 .والحلقات املعدنية التى توضع ىف آالت البيع بقطع نقدية
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 املزيد من العضالت
 املشكلة

 ما الجزء األقوى قدرة عىل الجذب يف املغناطيس ؟

 األدوات

 100 علبـة بهـا حـوايل - رشيـط الصـق-طيس قضيبي  مغنا- خيط - مسطرة -مقص 

  سلطانية كبرية-مشبك أوراق صغري 

 الخطوات

 ). مرت 1( قدم 3قص قطعتني خيط طولهام  -1

 .اربط أحد طريف كل خيط ىف كل طرف من أطراف املغناطيس -2

 .الصق النهاية الحرة للخيطني ىف اإلطار العلوى للباب -3

ًيس معلقا ىف موضع مستوى، وعـىل عدل من طول الخيطني حتى يكون املغناط -4

 .ارتفاع يسهل عليك الوصول إليه

 .ألق مبشابك الورق ىف قاع السلطانية -5

 .ارفع السلطانية بحيث يلمس املغناطيس مشابك األوراق -6
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 .اخفض السلطانية ببطء -7

 .الحظ املكان الذي عنده تلتصق املشابك باملغناطيس -8

 النتائج

 . املغناطيسمعظم املشابك تلتصق بالقرب من أطراف

 

 ملاذا؟

جميع املغناطيسات محاطة مبنطقة تسمى املجال املغناطيـىس، وهـذه املنطقـة 

مكونة من خطوط من القوة غري مرئية تخرج من القطب الشامىل للمغنـاطيس، ثـم 

 .متر عىل الجانبني لتدخل ىف القطب الجنوىب للمغناطيس
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خطوط القوة املغناطيسية أقرب إىل 

اب، مام يجعل األقطاب بعضها عند األقط

 لها الجذب املغناطيىس األقوى

 :هيا نستكشف 

هل شكل املـواد املغناطيـسية يـؤثر  -1

أعد التجربة مع استخدام مواد أخـرى مثـل ... ىف كيفية انجذابها للمغناطيس؟ 

 .كرات الصلب واملسامري بدال من مشابك األوراق

طـة للتجربـة لتوضـيح اعرض الـصور الفوتوغرافيـة امللتق: تنويه معرض العلوم

 ).الجزء املغناطيىس األقوى لكل مغناطيس

أعــد التجربــة األصــلية ... هــل يــؤثر شــكل املغنــاطيس عــىل مواضــع شــدته؟  -2

 مــستخدما عــدة مغناطيــسات مختلفــة مبــا يف ذلــك املــستدير واملغناطيــسات 

عىل شكل حدوة فرس، وارفـع الـسلطانية لتـسمح للمغنـاطيس كلـه مبالمـسة 

 .املشابك
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ثبت حامال عىل الجزء العلوى من إطـار عـرض املـرشوع، : ويه معرض العلومتن

ــواد  ــرض امل ــك ع ــذلك ميكن ــة، فب ــستخدمة ىف التجرب ــسات امل ــق املغناطي وعل

 ).املغناطيسية امللتصقة بهم

 !وقت العرض 

أو قـوة دعـم قطبـي ) قـوة العـضالت(اخترب 

أشكال مختلفة من املغناطيس، عن طريق لصقهم 

يـث يكـون هنـاك جـزء مـن كـل عىل منـضدة بح

 . ًمغناطيس ممتدا خارج املنضدة

افتح طرف املشبك واثنه بحيـث يـصبح عـىل 

ــسفيل  ــه يالمــس الجــزء ال شــكل خطــاف، واجعل

 . ، ثم قم بذلك مع كل مغناطيس)ال تعلقه فوق املغناطيس(املمتد من املغناطيس 

ك مـن أضف مشبكا واحدا كل مرة ىف كل مـشبك مفتـوح إىل أن يرتخـي املـشب

 .املغناطيس ويسقط

 !تحقق من ذلك 

مثلام لقطبي أي جسم مغناطييس جذب مغناطيـىس أقـوى مـن بقيـة الجـسم، 

 . فإن األقطاب املغناطيسية لألرض لها جذب مغناطيىس أقوى من باقى الكوكب
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الجسيامت الكهربية التى تنطلق من الشمس تنجذب نحواألقطاب املغناطيسية 

كهربية تكـون الـضوء الـساطع ىف الـسامء الـذى يـسمى لألرض، وهذه الجسيامت ال

الفجر الشامىل عند القطب الشاميل لـألرض، والفجـر الجنـويب عنـد القطـب الجنـويب 

 .لألرض

 .اكتب تقريرا عن طريقة تولد هذه األشعة امللونة ىف السامء بالضبط

 ) من كتاب الفلك لكل طفل105-104ميكن الحصول عىل معلومات يف صفحتي (
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 املبارش االجتياز
 املشكلة

 هل تعمل قوة املغناطيس خالل الورق؟

 األدوات

  دبوس تثبيت الورق- مغناطيس قضيبي - فرخ من الورق

 الخطوات

 .ضع فرخ الورق عىل منضدة خشبية -1

 .ضع املغناطيس بحيث يكون قطبه الشامىل أسفل حافة الورقة -2

 .لورقة طرف املغناطيسضع الدبوس أعىل الورقة، ىف املكان الذى تغطى فيه ا -3

ِّامسك الطرف غري املغطى من املغناطيس بيدك، وحرك املغناطيس من جانـب  -4

 .إىل آخر تحت الورقة

 :النتائج

ال تنجذب الورقـة للمغنـاطيس، بيـنام ينجـذب الـدبوس، وتحريـك املغنـاطيس 

 .يسبب حركة الدبوس
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 ملاذا؟

ض املـواد مثـل حول كل مغناطيس هناك مجال قوة مغناطيسية غـري مـرىئ، بعـ

الورق ال تتوقف أو تسبب اضطرابا يف منط مجال القوة، واملـواد التـى تـسمح ملجـال 

القوة املغناطيسية بالنفاذ خاللها مـن دون اضـطراب ىف املجـال املغناطيـىس تـسمى 

مواد غري منفذة، أما املواد التي تبدو أنها متتص خطـوط القـوة املغناطيـسية تـسمى 

 .منفذة

نفـذة ال تنجـذب للمغنـاطيس بيـنام املـواد املنفـذة تنجـذب لـه، املواد غـري امل

واملجال املغناطيىس ينفذ خالل الورقة بدون تغيري ىف اتجاهـه، لـذا فـإن الورقـة غـري 

منفذة وغري مغناطيسية، ويتحرك املجـال املغناطيـىس يف املـسامر وحولـه، لـذا فـإن 

 . املسامر منفذ للمجال املغناطيىس
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 :هيا نستكشف 

 كال من طريف املغناطيس يسلكان السلوك نفسه؟ هل  -1

أعد التجربة، ولف املغناطيس حول نفسه، بحيث يكون القطب الجنوىب تحت  -2

 .حافة الورقة

 ًهل الورقة األكرث سمكا ستسمح للمجال املغناطيىس بأن مير خاللها؟  -3

أعد التجربة مـرتني، مـرة مـع اسـتخدام ورقـة أكـرث سـمكا مـن الـورق، ومـرة  -4

ٍّم ورق مقو بدال من الورقباستخدا ٍ . 

الـصور الفوتوغرافيـة امللتقطـة أثنـاء كـل  ميكن استخدام: تنويه معرض العلوم

اختبــار والرســوم البيانيــة املــزودة مبلــصقات تــصف الخطــوات، باإلضــافة إىل 

 .العينات الورقية كجزء من عرض مرشوع

 سية خاللها؟ هل املواد األخرى غري الورق تسمح مبرور خطوط القوى املغناطي -5

أعد التجربة األصلية مع اسـتخدام مـواد مختلفـة بـدال مـن الـورق مثـل ورق  -6

شمع، ورقائق ألومنيوم، وغالف بالستيك، ورق زبـدة، وماسـك كيـك معـدين أو 

 .وعاء زجاجى 

ســجل واســتخدم النتــائج باإلضــافة إىل العينــات التــي : تنويــه معــرض العلــوم

 .اختربت كجزء من عرض مرشوع

 !ض وقت العر

ة شــدة مغناطيــسني مختلفــني ىف الحجــم، ضــع املغنــاطيس األول تحــت ملقارنـ -1
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عدد قليل من صفحات كتـاب، وضـع مـشبك الـورق أعـىل الـصفحات بحيـث 

ينجذب مشبك الورق إىل املغناطيس، ابدأ بوضع املزيد واملزيد من الـصفحات 

ها بني املغناطيس ومـشبك الـورق إىل أن تـصل للدرجـة التـى ال ينجـذب عنـد

مشبك الورق إىل املغنـاطيس، اآلن قـم باسـتخدام املغنـاطيس األول بـدال مـن 

املغناطيس الثاىن، وكرر الخطوات السابقة ملقارنة عدد الـصفحات التـى يكـون 

ًمن خاللها املغنـاطيس قـادرا عـىل جـذب 

نتائج هذه التجـارب ميكـن . مشبك الورق

عرضها مـع اسـتخدام الرسـوم التوضـيحية 

 .فوتوغرافيةأو الصور ال/و

الختبار عدم النفاذية للسوائل، أفرغ  -2

ًســائًال شــفافا مثــل املــاء أو رشاب 

 الذرة ىف كـوب، وضـع مغناطيـسا ىف
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ًكيس بالستيك، واربط خيطا حول فوهة الكيس، قلب برادة حديد مع الـسائل، 

حـرض الرسـومات التـى توضـح . واغمس الكيس البالسـتيىك بـرسعة ىف الـسائل

 . واعرضهاالخطوات والنتائج،

 !تحقق من ذلك 

ما الذى يوجد ىف مجال القوة املغناطيسية وينفذ خالل املواد غري املنفذة، لكنـه 

 ميتص ىف املواد املنفذة ؟ 

يعتقد بعض العلامء أن هناك جزيئـات غـري مرئيـة تـسمى أحاديـات األقطـاب 

 املغناطيسية تنبعث مـن القطـب الـشامىل، وتلـف حـول املغنـاطيس، ثـم تعـود إىل

 . القطب الجنوىب للمغناطيس

ميكن لرشيكك أو معلمك أو أمني املكتبة مـساعدتك ىف إيجـاد املعلومـات عـن 

وعند تقديم هذه املواد . مجال القوة املغناطيسية، واملواد غري املنفذة واملواد املنفذة

  .استخدم امللصقات لتوضيح أمثلة عىل نوعية املواد
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 ًيتجه بعيدا 
 املشكلة

ماذا يحدث عند وضع القطب الشامىل ملغنـاطيس بـالقرب مـن القطـب الـشامىل أو 

 الجنوىب ملغناطيس آخر؟

 األدوات

 - مغناطيـسان قـضيبيان - خـيط - خرامـة ورق - فرخ من الـورق - مسطرة -مقص 

 رشيط الصق

 الخطوات

اصنع رافعة من الورق لحمل املغنـاطيس األول عـن طريـق قـص رشيـط مـن  -1

 ). سم20×  سم 2.5( بوصة 8×  بوصة 1 الورق أبعاده

 .استعمل خرامة الورق لعمل ثقب يف كل طرف من طريف الرشيط الورقي -2

يف )  سـم30( بوصـة 12اثن الورقة لجمع الثقبـني معـا، ثـم مـرر خيطـا طولـه  -3

 .الفتحتني ثم اربط الخيط ىف إحدى نهايتيه لربط الفتحتني معا
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 .ضع املغناطيس األول ىف الرافعة  -4

النهاية الحرة للخيط ىف حافة منضدة خشبية، بحيث يكـون املغنـاطيس الصق  -5

 .معلًقا أفقيا

احمل املغناطيس الثاىن ىف يدك، بحيـث يكـون قطبـه الـشامىل قريبـا للقطـب  -6

 .الجنبوىب للمغناطيس املعلق لكن دون أن يالمسه

 .الحظ حركة املغناطيس املعلق  -7

س ىف يـدك بـالقرب مـن ثبت الرافعـة ثـم احمـل القطـب الجنـوىب للمغنـاطي -8

 .القطب الجنوىب للمغناطيس املعلق

 .الحظ حركة املغناطيس املعلق -9

كرر ما سبق لكن مع حمل القطب الشامىل للمغناطيس الثاىن ىف يدك بـالقرب  -10

 .من القطب الشامىل للمغناطيس املعلق

 .الحظ حركة املغناطيس املعلق -11
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 : النتائج

ملغنـاطيس املحمـول ىف اليـد عنـدما تكـون يتحرك املغنـاطيس املعلـق باتجـاه ا

شـامىل بـالقرب (، أما األقطاب املتشابهة )شامىل بالقرب من جنوىب(األقطاب مختلفة 

، وعنـدما تحمـل قريبـة مـن بعـضها، فـإن )من شامىل أو جنوىب بالقرب مـن جنـوىب

 .املغناطيس املعلق يتحرك بعيدا عن املغناطيس املحمول ىف اليد

 ملاذا؟

 املغناطيس قوى تجـاذب وتنـافر عـىل بعـضها الـبعض، فاألقطـاب تبذل أقطاب

" املتـشابهة"تجـذب بعـضها بعـضا، و) شـامىل وجنـوىب" (غري املتشابهة"املغناطيسية 

 .تتنافر عن بعضها) شامىل وشامىل أو جنوىب وجنوىب(

مجال القوة املغناطيسية املنبعث من القطب الـشامىل يتحـرك باتجـاه القطـب 

طيس اآلخر ويدخل فيه، ومن ثم يـسحب املغناطيـسني إىل بعـضهام، الجنوىب للمغنا

وعندما يجتمع قطبان جنوبيان أو قطبـان شـامليان فـإن مجـال القـوة املغناطيـسية 

 .للقطبني يدفعان بعضها البعض مام يسبب حركة املغناطيسيني بعيدا

 :هيا نستكشف

 هل رضورى أن يكون أحد املغناطيسني معلقا؟  -1

من الرافعة وضعه عىل منضدة ملـساء، وأعـد التجربـة وسـجل أزل املغناطيس  -2

 .أى حركة للمغناطيس عىل املنضدة عندما تحرك املغناطيس ىف يدك نحوه
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 هل تجاذب وتنافر أقطاب املغناطيس يحدث لكل أشكال املغناطيس؟  -3

أعد التجربة األصلية مـستخدما أشـكاال مختلفـة للمغنـاطيس، وجـرب الخلـط  -4

 .شكال املغناطيسيات املختلفة واملوامئة بني أ

ميكــن اســتخدام الــصور الفوتوغرافيــة امللتقطــة أثنــاء : تنويــه معــرض العلــوم

التجربة، وأيضا الرسوم التوضيحية التى تظهر موضع املغناطيسني عندما تتنافر 

 . األقطاب املتشابهة أو تتجاذب املختلفة كجزء من عرض املرشوع

 ىف الرسوم التوضـيحية، واسـتخدم األسـهم ضع عالمات عند أقطاب املغناطيسني

 .لإلشارة إىل االتجاه الذي تحرك فيه كل مغناطيس

 !وقت العرض 

ىف جهتني متقابلتني )  سم30( بوصة 12الصق طريف خيط طوله حواىل 

  يوجــد ىف محــالت(لقطعــة صــغرية مــن رشيــط مغناطيــىس يــدوى 
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خيط باملنضدة، بحيـث يكـون ، والصق الحلقة املكونة بال)الفنون والصناعات اليدوية

 .ًاملغناطيس متدليا من الحافة

علق مغناطيسا ثانيا يف املستوى نفسه الذي يوجد بـه املغنـاطيس األول وقريبـا 

 .بقدر اإلمكان بدون أن يالمس أى منهام اآلخر

قم بتدوير أحـد املغناطيـسني عـدة مـرات للـف الخـيط ثـم اتركـه، واسـتخدم 

ل جانب من جوانب الرشيط قطبـى، وذلـك لتفـسري معلومة أن السطح الخارجى لك

 . حركة املغناطيسني

علق املغناطيسني كجزء من عرض املرشوع مع استخدام الرسوم التوضيحية التي 

 .تفرس عملهام

 !تحقق من ذلك

الـذي (القطار املغناطيىس الطائر 

يرتفــع ") مــاجليف"يطلــق عليــه 

فوق املـسار بـسبب التنـافر بـني 

طــار واملــسار مغنــاطيس عــىل الق

 .املمغنط

ـــرا عـــن اســـتخدام  ًاكتـــب تقري

ـــاطيس ىف وســـائل التنقـــل  املغن

 . الحديثة

 ًهل يعترب آمنا؟ هل هو أرسع من القطارات التقليدية؟ هل سيكون أصح للبيئة؟ 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



 

32 
 

 5 

 املؤشـر
 املشكلة

 كيف تعمل البوصلة؟

 األدوات

 بوصلة 

 الخطوات

ًدا؛ فلمس البوصـلة مبغنـاطيس قـوي ًال تجعل البوصلة تلمس مغناطيسا أب: مالحظة

ميكن أن يؤدي إىل تغيري قطبية إبرة البوصلة مام يتسبب يف جعـل الطـرف املكتـوب 

ًعليه شامل يصبح قطبا جنوبيا ويتسبب يف عكس جميع االتجاهات ً . 

 .ضع البوصلة عىل منضدة خشبية بعيدا عن أي مغناطيس أو مواد مغناطيسية -1

النهايـة الـشاملية .  طـرف هـو القطـب الـشامىلراقب إبرة البوصلة، وحدد أى -2

 ). رأس السهم أو ملونة : (لإلبرة لها بعض العالمات املميزة مثل 
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: والتـى متثـل االتجاهـات ) N  ،E  ،S  ،W(الطباعة عىل البوصلة هى الحـروف  -3

شامل، ورشق، وجنوب، وغرب، لف البوصلة عيل املنضدة حتى يستقر القطـب 

 ).شامال (N عند الحرف الشامىل إلبرة البوصلة

 :النتائج

إبرة البوصـلة تـشري إىل الـشامل، والحـروف املطبوعـة عـىل البوصـلة تـشري إىل 

 .الرشق والجنوب، والغرب : اتجاهات

 

 ملاذا؟

البوصـلة أداة تـستخدم لتحديــد االتجاهـات بواســطة إبـرة مغناطيــسية 

ملمغنطـة متثـل تشري دامئا نحو القطب الشامىل املغناطيـىس لـألرض، واإلبـرة ا

الجزء األساىس من البوصلة، وهذه اإلبرة ىف وضـع اتـزان بحيـث تـتمكن مـن 

 التأرجح بحرية عنـد حمـل البوصـلة أفقيـا، وتعمـل اإلبـرة املمغنطـة مبثابـة
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مغناطيس قضيبي له قطبان شامىل وجنوىب، وتتأرجح اإلبـرة ىف االتجـاه مـن الـشامل 

. ان مـع خطـوط القـوة حـول األرضإىل الجنوب عندما يصطف قطباهـا املغناطيـسي

يسهل تحديد جميع اتجاهات البوصلة عندما توضع البوصلة بحيـث يكـون القطـب 

 . عىل البوصلةNالشامىل مشريا إىل العالمة 

 :هيا نستكشف 

هل ستعمل البوصلة إذا قمت بحملها ىف  -1

 يدك؟ 

ــة حــامال البوصــلة ىف وضــع  -2 ــد التجرب أع

 .أفقى 

 البوصلة أمر هل مكان وقوفك أثناء حمل -3

 مؤثر؟ 

 .لفة، وكذلك أماكن مختلفة بالخارجأعد التجربة األصلية ىف حجرات مخت

ميكن استخدام الرسوم التوضيحة مع تعليامت عن كيفيـة : تنويه معرض العلوم

 .عمل البوصلة كجزء من عرض املرشوع

  أو املادة املغناطيسية عىل البوصلة؟ املغناطيسما تأثري  -4

صـلية مـع وضـع مغنـاطيس أو مـادة مغناطيـسية مثـل مـشبك أعد التجربة األ

 .أوراق بجانب البوصلة ، لكن دون أن يتالمسا

 !وقت العرض 

 . اصنع واعرض أنواعا مختلفة للبوصلة 
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ميكن تكوين ساعة بوصلة غري مغناطيسية عن طريق رسم واجهة الساعة عـىل  

أشعة الـشمس سطح ورقة دائرية الشكل، ثم ضع الورقة عىل سطح خارجي ىف 

املبارشة، وثبت دبوسا ىف منتصف الدائرة، وأدر الورقة حتى يـسقط ظـل القلـم 

 .عىل الوقت الصحيح 

ال تستخدم التوقيـت الـصيفي، ألنـه ىف التوقيـت الـصيفي سـتكون قـراءة : ملحوظة

ساعتك الشمسية مبكرة ساعة عن ساعة يدك، وستكون جهة الشامل دامئا واقعـة ىف 

  . املكتوب عىل الورقة12 الظل ورقم منتصف املسافة بني

قم بقص حلقة من الورق مناسبة ملحـيط وعـاء : ميكنك أيضا صنع بوصلة عامئة

دائري، ثم ضـع عـىل الحلقـة الورقيـة 

شـامل وجنـوب، (االتجاهات األربعـة 

، ثم امأل الوعـاء باملـاء، )ورشق، وغرب

ــة  ــص قطع ــم بق ــن 1×1وق ــة م  بوص

وقهـا اإلسفنج وضـعها ىف املـاء وضـع ف

 ... إبرة ممغنطة 

ملغنطة اإلبرة مؤقتا قم بوضـع اإلبـرة عـىل مغنـاطيس قـضيبي ملـدة دقيقتـني، مـع (

سـتتأرجح كـال مـن ). مراعاة أن تكون فتحة اإلبرة عند القطب الشامىل للمغنـاطيس

قطعة اإلسفنج واإلبرة بحيث يتجه سن اإلبرة شامال، قم بلف الطـوق الـورقي حـول 

 . عىل الورقة-شامل - Nسن اإلبرة إىل حرف الوعاء، بحيث يشري 
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 !تحقق من ذلك 

ىف القرن الثـاىن عـرش والثالـث عـرش اكتـشف علـامء فلـك عـرب وصـينيون أن 

األحجار املغناطيسية املعلقة بأربطة تتجه نحو الجهة نفسها، وىف القرن الرابـع عـرش 

هم العـودة بدأ مالحون أوروبيون يف استكشاف املحيطات وهم متأكـدون أن بإمكـان

 . إىل أوطانهم مبساعدة البوصلة 

 : قم باكتشاف املزيد عن البوصالت وناقش معلومات مثل  

 .ما يجعل بوصلة بحار أو سفينة مميزة 

 .أنواع املغناطيس املستخدمة ىف املاىض والحارض 

 .استخدامات البوصلة ىف عرص التكنولوجيا الحديثة 

 .كيفية عمل البوصلة الجريوسكوبية 
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 شد الحبـل
 املشكلة

 كيف ميكن مقارنة شدة مغناطيسني؟

 ألدوات

  مغناطيسان قضيبيان- مسطرتان من البالستيك -بوصلة 

 الخطوات

ً ال تجعل البوصلة تلمس مغناطيسا أبدا؛ فلمس البوصـلة مبغنـاطيس قـوي :مالحظة ً

تـوب ميكن أن يؤدي إىل تغيري قطبية إبرة البوصلة مام يتسبب يف جعـل الطـرف املك

ًعليه شامل يصبح قطبا جنوبيا ويتسبب يف عكس جميع االتجاهات ً . 

ضع البوصلة عىل منضدة خشبية، وتأكد من عدم وجود أي مغناطيس أو مواد  -1

 .مغناطيسية بالقرب من البوصلة

 املطبوع عىل Nثبت البوصلة بحيث يشري القطب الشامىل لإلبرة نحو حرف ال  -2

 .العلبة
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الجانب الغرىب للبوصلة، بحيث تشري إىل جهة الخـارج ضع املسطرة األوىل عىل  -3

 ).انظر الصورة التوضيحية(من البوصلة 

 .ضع املسطرة الثانية عىل الجانب الرشقى للبوصلة -4

 15(بوصـة  6ضع املغناطيس األول ىف الجهة الغربيـة للبوصـلة عنـد التـدريج  -5

 .البوصلةللمسطرة األوىل، واجعل القطب الجنوىب للمغناطيس ىف اتجاه ) سم

 15(بوصـة  6ضع املغناطيس الثاىن ىف الجهه الـرشقية للبوصـلة عنـد التـدريج  -6

 .للمسطرة الثانية، واجعل القطب الجنوىب للمغناطيس ىف اتجاه البوصلة) سم

 .الحظ موضع إبرة البوصلة -7

 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



  
 شد الحبل

 
39 

 
 

 

 النتائج 

إمـا : هناك ثالثة مواضع محتملة لإلبرة، فاعتامدا عـىل قـوة املغناطيـسني فإنهـا

 .W، أو تتحرك نحو الغرب E، أو تتحرك إىل الرشق Nتظل مشرية نحو الشامل 

 ملاذا؟

، وممغـنط، عـىل شـكل إبـرة، تـشري الحركة تحتوى البوصلة عىل مغناطيس حر

اإلبرة ىف االتجاه من الشامل إىل الجنـوب، ألن قطبيـه يـصطفان مـع خطـوط القـوة 

قرب مـن البوصـلة فـإن ذلـك املغناطيسية حول اإلبرة، وعند وضـع مغناطيـسان بـال

 .يجعل اإلبرة تتحرك من موضعها الطبيعى من الشامل إىل الجنوب

القطب الجنوىب للمغناطيس يجذب القطب الشامىل إلبـرة البوصـلة املمغنطـة، 

 .فيجعلها تدور ىف اتجاه املغناطيس

املغناطيسان املوضوعان ىف الجهتني املتعاكستني للبوصلة، يجذبان إبرة البوصـلة 

ام ىف لعبة شد الحبل، فإذا كان املغناطيسان لهام القوة نفسها ويقعان عىل املسافة ك

نفسها من البوصلة، فإن الـسحب الواقـع عـىل اإلبـرة يكـون متوازنـا، فتبقـى اإلبـرة 

مشرية نحو القطب الشامىل املغناطيىس لألرض، أما إذا كان أحـد املغناطيـسني أقـوى 

تـرص ىف شـد الحبـل املغناطيـىس، وتتـأرجح إبـرة من اآلخر، فإن هـذا املغنـاطيس ين

 .البوصلة نحو املغناطيس األقوى
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 :هيا نستكشف 

 هل وضع القطب الشامىل للمغناطيس جهة البوصلة سيؤثر عىل النتيجة؟  -1

أعد التجربة، وىف هذه املرة ضع القطـب الـشامىل لكـال املغناطيـسني يف اتجـاه 

 .البوصلة

 رب البوصلة؟ هل يجب وضع املغناطيسني رشق وغ -2

 .جرب وضعهام شامال وجنوبا بدال من ذلك وأعد التجربة األصلية 

 

 !وقت العرض 

ضع البوصلة واملسطرتني ىف الوضعية نفـسها كـام ىف .. ملقارنة شدة مغناطيسني 

تجربة شد الحبل األصلية، ضع املغناطيس األول فوق الجهة الغربيـة للمـسطرة مـع 

للبوصلة، ثم حرك املغناطيس ببطء فوق املـسطرة نحـو جعل قطبها الجنوىب مواجها 

 .NWالبوصلة، وأوقف املغناطيس حني تشري إبرة البوصلة ىف اتجاه الشامل الغرىب 

 ضع املغناطيس الثاىن فوق الجهة الرشقية للمسطرة مع جعـل قطبهـا الجنـويب 

تـشري مواجها للبوصلة، ثم حرك املغناطيس ببطء فوق املسطرة نحو البوصلة، حتـى 

 . Nإبرة البوصلة ىف اتجاه الشامل 
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ًاملغناطيس األبعد عن البوصلة هو املغناطيس األقوى، اعـرض رسـوما توضـيحية 

 .تظهر موضع مغناطيسني لهام شدة متساوية، ومغناطيسني لهام شدة غري متساوية

 !تحقق من ذلك 

مقياس املغناطيسية هو أداة تـستخدم لقيـاس قـوة املغناطيـسات عـن طريـق 

ويـــستخدم مقيـــاس . حريـــك املغناطيـــسات حتـــى تتـــوازن قوتهـــا املغناطيـــسيةت

اقـرأ عـن هـذه . املغناطيسية لقياس كثافة املجال املغناطيىس لألرض ىف رقعة معينـة

 ..ًاألداة واكتب تقريرا يتضمن معلومات حول كيف ميكن ملقياس املغناطيسية أن

 .يكشف مخازن املعادن النفيسة 

 .طيستخدم للبحث عن النف 

يستخدم بواسطة علامء طبقـات األرض لتحديـد تركيـب الـصخور تحـت كتلـة  

 .األرض واملحيطات
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 الهزاز
 املشكلة

 هل بإمكان جاذبية املغناطيس أن تتغلب عىل شد الجاذبية األرضية؟

 األدوات

 إبرة خياطة  -قضيبان مغناطيسيان 

 الخطوات

 .ضع املغناطيس األول عىل سطح منضدة خشبية -1

أعـىل املغنـاطيس املوضـوع )  سم5( بوصة 2ل املغناطيس الثاىن عىل بعد احم -2

الـشامىل (عىل املنضدة، ضـع املغناطيـسني بحيـث تكـون األقطـاب املتعاكـسة 

 .مواجهة لبعضها البعض) والجنوىب

 .اجعل سن إبرة الخياطة يالمس الوجه السفىل من املغناطيس العلوى -3

برة املعلقة قريبة جـدا للمغنـاطيس اخفض املغناطيس العلوى بحيث تكون اإل -4

 . املوضوع عىل املنضدة ، لكن دون أن تلمسه
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ادفع الجزء السفيل لإلبرة إىل أحد الجوانب باستخدام إصبعك، ثـم اتركهـا كـام  -5

 .لو كنت تأرجح بندوال

 .الحظ حركة اإلبرة -6

 :النتائج

ع رأىس ٍتهتز اإلبرة رسيعا للخلف واألمام ملدة ثـوان قليلـة، ثـم تتوقـف ىف وضـ

 .مستقيم بني املغناطيسني
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  ملاذا؟

ملس اإلبرة للمغناطيس ميغنط اإلبرة، وتـصبح 

ًاإلبرة جزءا ممتدا تابعـا لقطـب املغنـاطيس الـذي  ً ً

تالمـــسه، وألن األقطـــاب املغناطيـــسية املختلفـــة 

تتجاذب، فإن النهاية املثقوبة مـن ) شامىل وجنوىب(

غنـاطيس اإلبرة تنجذب إىل القطب املعاكس من امل

 . السفىل

الجاذبية األرضية باإلضافة إىل الجذب املغناطيىس لألسفل نحو املغناطيس الـسفىل ال 

 .ينشئان قوة قوية مبا يكفى لتحريك اإلبرة بعيدا عن املغناطيس املالمس له

بسبب كـل ) ب(ىف الشكل التخطيطي، تتحرك اإلبرة باتجاه النقطة ) أ ( من النقطة 

 .لجاذبية األرضية واالنجذاب نحو املغناطيس السفىلمن السحب لألسفل با

، حيـث تنجـذب مـرة )ج(وتتحرك إىل األعىل نحو النقطة ) ب(اإلبرة تتخطى النقطة 

 .أخرى لألسفل بالجاذبية األرضية والجذب نحو املغناطيس السفىل

ارتفاع االهتزازة يقل مـع كـل اهتـزازة ؛ حتـى تتوقـف اإلبـرة ىف النهايـة وتـستقر ىف 

 . انها ىف وضع رأىسمك
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الجذب املغناطيىس القوى للمغناطيس املالمس لإلبرة مينع اإلبرة من السقوط، ولكن 

 .جذب املغناطيس السفىل مينع اإلبرة من االهتزاز بحرية

 :هيا نستكشف

 هل تثبيت اإلبرة عىل املغناطيس السفىل يؤثر عىل اهتزازها؟ -1

س الـسفىل، والحـظ أى تغـري ىف أعد التجربة واضـعا رأس اإلبـرة عـىل املغنـاطي

 .رسعة ووقت استمرار اإلبرة ىف االهتزاز

 هل إبرة مختلفة الحجم ستؤثر عىل النتيجة؟  -2

األوىل باستخدام إبرة أصغر، والثانية باستخدام إبـرة : أعد التجربة األصلية مرتني

 .أكرب، الحظ وسجل أى اختالف ىف رسعة ووقت اهتزاز كل إبرة

 !وقت العرض 

باملغناطيس واإلبرة كجزء مـن عـرض املـرشوع، وىك ال تـضطر إىل حمـل استعن  -1

املغناطيس، ميكنك وضع املغناطيس العلوى عىل كومة من الكتـب، كجـزء مـن 

العرض الشفهى، ثم وضح حركة اإلبرة عنـدما تكـون معلقـة عـىل املغنـاطيس 

العلوى والسفىل، واعرض الرسوم التوضـيحية التـى تظهـر القـوى املـؤثرة عـىل 

 .اإلبرة أثناء اهتزازها

كيف يؤثر شكل املغناطيس عـىل وظيفتـه؟ افحـص األنـواع املختلفـة للمغنـاطيس  -2

ًأو صورا للمغنـاطيس /ووظائفها، ثم اجمع واعرض األشكال املختلفة للمغناطيس و

 .مثل لوحات اإلعالنات املغناطيسية، مغناطيس الثالجة، املفكات املمغنطة
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 !تحقق من ذلك 

االت املغناطيــسية حــول املغناطيــسات ذات األشــكل املختلفــة، اقــرأ عــن املجــ

ًواكتشف ملاذا ميكن أن يحمل املغناطيس عىل شكل حدوة حصان موادا مغناطيسية 

 .أكرث من قدرة مغناطيس قضيبي له القوة املغناطيسية نفسها

ميكن استخدام رسوم توضيحية تبني املجال املغناطيىس حول كل مغنـاطيس لـه 

 كجزء من التقرير، وميكن عـرض نـسخ مكـربة مـن الرسـم التوضـيحى شكل مختلف

 .كجزء من املرشوع

 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



 

47 
 

 8 

 أي طريقـة
 املشكلة

 كيف ميكنك تحديد أقطاب مغناطيس ليس عليه عالمات؟

 األدوات

 ثاقبـة أوراق - مسطرة – مقص – قلم تحديد - بوصلة – ثالث أوراق -رشيط الصق 

  مغناطيس قضيبي- حبل –

 الخطوات

ًال تجعل البوصلة تلمس مغناطيسا أبدا؛ : حظةمال ً

فلمس البوصلة مبغناطيس قـوي ميكـن أن يـؤدي 

إىل تغيـري قطبيـة إبـرة البوصـلة، مـام يتــسبب يف 

ًجعل الطرف املكتـوب عليـه شـامل يـصبح قطبـا 

 . ًجنوبيا، ويتسبب يف عكس جميع االتجاهات
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دة خـشبية، اصنع بوصلة ورقية عن طريق لـصق فـرخ مـن الـورق أعـىل منـض -1

 .وتأكد من عدم وجود مواد مغناطيسية عىل املنضدة، أو بالقرب منها

 .ضع البوصلة الحقيقية يف منتصف الورقة -2

استخدم قلم التحديد لرسم عالمات عىل الورقـة عنـد نقـاط البوصـلة األربعـة  -3

 ).الشامل، والرشق، والجنوب، والغرب(

 نقـاط البوصـلة الورقيـة للتوصـيل بـني أزل البوصلة الحقيقية، واستخدم قلمك -4

 .بخطوط مستقيمة واكتب أسامء االتجاهات، كام هو موضح يف الشكل

اصنع حبال ورقيا لإلمساك باملغناطيس، وذلك عن طريق قص رشيط من الورقة  -5

 )سم 20 × 2.5(بوصة  8  ×1الثانية أبعاده 
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 .استخدم ثاقبة األوراق لعمل ثقب يف كل طرف من طريف الرشيط الورقي -6

ًن الرشيط الورقي لجمع الفتحة املوجودة يف كل طـرف معـا، ثـم بعـد ذلـك اث -7

خالل الفتحة، واصنع عقدة يف الخيط عند )  سم30( بوصة 12ًمرر خيطا طوله 

 .ًأحد طرفيه لربط الفتحتني معا

لف ورقة حول املغناطيس وثبتها برشيط الصق لـيك تغطـي أي عالمـات تـدل  -8

 .عىل القطب

 .ًفعة الورقية بحيث يتدىل املغناطيس أفقياضع املغناطيس يف الرا -9

امسك طرف الحبل وعلق املغناطيس فوق البوصلة الورقية امللـصقة باملنـضدة  -10

 .إىل أن يشري طريف املغناطيس إىل اتجاه من الشامل إىل الجنوب بثبات

 بخــط كبــري عنــد طــريف N  ،Sاســتخدم رشيطــا الصــقا وقلــم تحديــد لكتابــة -11

 . إىل الشامل والجنوباملغناطيس اللذين يشريان

 : النتائج

ًيستغرق املغناطيس املتأرجح حوايل دقيقة واحـدة ليـستقر موازيـا للخـط مـن 

 .الشامل إىل الجنوب عىل البوصلة الورقية

 ملاذا؟

هناك مجال قوة مغناطيسية يحيط باألرض، ولـذلك فـإن أي مغنـاطيس معلـق 

 . سيصطف مع هذا املجال املغناطييس

 مغنـــاطيس املعلـــق يـــشري دامئـــا إىل القطـــب الـــشاميل الطـــرف الـــشاميل لل
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ــويب  ــب الجن ــشري إىل القط ــاطيس ي ــويب للمغن ــرف الجن ــألرض، والط ــيس ل املغناطي

إيجـاد  املغناطييس لألرض، ويطلق عىل تحديد القطب الشاميل والجنويب للمغناطيس

 .قطبية املغناطيس

 :هيا نستكشف 

ــص -1 ــسات، بغــض النظــر عــن شــكلها، ت ــع املغناطي ــع املجــال هــل جمي طف م

 املغناطييس لألرض وتشري إىل اتجاه من الشامل إىل الجنوب؟

 .  أعد التجربة باستخدام مغناطيسات لها أشكال مختلفة

 اعرض رسوما وصورا فوتوغرافية ملغناطيسات معلقة لهـا :تنويه ملعرض العلوم

 .أحجام وأشكال مختلفة

 ا؟ هل يؤثر حجم املغناطيس عىل الطريقة التي يترصف به -2

أعد التجربة باستخدام أحجام مختلفـة ملغناطيـسات قـضيبية، ودائريـة وعـىل 

 .شكل حدوة فرس

 هل تغيري حجم الرافعة الورقية يؤثر عىل سلوك املغناطيس؟ 

األوىل باستخدام رشيط ورقي أعرض، ثم باسـتخدام : أعد التجربة األصلية مرتني

 .ًرشيط ورقي أقل عرضا

 !وقت العرض 

اطيسية البالستيكية املوجودة يف محالت الصناعات الحرفية الرشائط املغن

لها قطب شاميل وقطب جنويب عـىل جـانبني متقـابلني مـن الـرشيط، وميكـن 

 ملعرفـة قطبيتـه،) سـم5( بوصـة 2اختبار الـرشيط املغناطيـيس الـذي طولـه 

  ً ثم اربـط خيطـا بالقطعـة املغناطيـسية، ثـم علـق الخـيط بحيـث يتـاح لـه
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دم بوصـلة يف تحديـد اتجـاه اللف الحر، واستخ

ــع  ــألرض، وض ــيس ل ــشاميل املغناطي ــب ال القط

 .عالمة عىل الجانبني الشاميل والجنويب للرشيط

قم مبغنطة إبرة عـن طريـق وضـعها عـىل 

ــا يف  ــط خيط ــني، وارب ــدة دقيقت ــاطيس مل ًمغن

منتـــصف اإلبـــرة املمغنطـــة، وعلقهـــا داخـــل 

الربطامن الزجاجي، واسـتخدم بوصـلة لتحديـد 

إلبرة الذي يـشري نحـو الـشامل، ومبجـرد تحديـدك ملغناطيـسية اإلبـرة ميكـن طرف ا

  .استخدامها كبوصلة، ثم اعرض البوصلة املتدلية كجزء من مرشوع

 !تحقق من ذلك 

يف أول األمر، كانت األحجار التي تجـذب قطـع الحديـد الـصغرية يطلـق عليهـا 

) The Magnetes(ة تـدعى تكرميا لقبيلـة يونانيـ) Magnate stone(أحجار مغناطيسية 

، وعندما تم اكتشاف أن هذه األحجـار )Magnetite(وفيام بعد سميت األحجار باسم 

، أي حجر املغناطيس، ) Lodestone(املعلقة تشري دامئًا إىل الشامل تغري االسم ليصبح 

 )lodestone(مــع تــضمني معنــى كلمــة  بدايــة املغناطيــسات ًثــم اكتــب تقريــرا عــن

هـذه األحجـار  معلومات عن بدايات البوصالت البسيطة املصنوعة مـنباإلضافة إىل 

 .املتجهة شامال
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 االصطفاف
 املشكلة

 ًمجاًال مغناطيسيا؟" ترى"كيف ميكنك أن 

 األدوات

الرسـم عـىل  متـوفرة يف ألعـاب( برادة حديد - فنجان ورقي كبري- ورقتان -قضيبيان 

 ).ألواح مغناطيسية يف محالت لعب األطفال

 لخطواتا

ضع املغناطيسني من نهايتيهام عـىل منـضدة خـشبية، بحيـث يكـون قطبـاهام  -1

 .من بعضهام البعض)  سم5( بوصة 2املغناطيسيني الشامليني عىل بعد 

 .قم بتغطية املغناطيس بالورقة األوىل -2

امأل الفنجان الورقي بربادة الحديد، وقـم بنـرث بعـض الـربادة بـبطء عـىل جـزء  -3

 .غناطيسالورقة الذي يغطي امل

 .الحظ الشكل الذي تكونه برادة الحديد عىل الورقة -4

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥
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بعد إزالة الورقة األوىل، أعد ترتيب املغناطيسني بحيث يكون القطـب الـشاميل  -5

مــن القطــب الجنــويب )  ســم5( بوصــة 2للمغنــاطيس األول عــىل بعــد حــوايل 

 .للمغناطيس الثاين

رادة الحديد املتبقيـة عـىل جـزء قم بتغطية املغناطيسني بالورقة الثانية، وانرث ب -6

 .الورقة الذي يغطي املغناطيسني

 .الحظ الشكل الذي تكونه برادة الحديد عىل الورقة -7

 :النتائج

نـاطيس بغـض النظـر مغًتشكل برادة الحديد خطوطا منحنية حول كـل 

عن طريقة وضعهام، ويتغـري شـكل الـربادة بـالقرب مـن قطبـي املغنـاطيس 

 قربة من مغناطيس آخر، والخطـوط التـي كونتهـااملوضوعني عىل م) طرفيه(
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الربادة تنحني مبتعـدة عـن بعـضها الـبعض عنـد األطـراف، بحيـث يواجـه القطبـان 

والقطـب الجنـويب  الشامليان بعـضهام الـبعض، أمـا عنـدما يواجـه القطـب الـشاميل

بعضهام البعض تنحني خطوط برادة الحديد من طـرف املغنـاطيس األول إىل طـرف 

 .الثايناملغناطيس 

 ملاذا؟

حول كل مغناطيس مجال مغناطييس غري مريئ، وهذا املجال يتكون من خطوط 

قوة تجذب املادة املغناطيسية مثل برادة الحديد، وهذه الـربادة تكـون شـكًال أثنـاء 

اصطفافها يف اتجـاه الخطـوط املغناطيـسية 

للقوة، وتخرج خطوط القوة املوجودة حول 

 وتلـف كل مغناطيس مـن القطـب الـشاميل

ـــب  ـــدخل إىل القط ـــاطيس وت ـــول املغن ح

  .الجنويب

ــشابهة؛  ــاب املت ــسية لألقط ــوى املغناطي الق

قطبني شامليني عىل سبيل املثال، تتنافر مع بعـضها الـبعض، فيتـسبب وضـع قطبـني 

املوجـودة عنـد القطبـني  شامليني بالقرب من بعضهام البعض يف إبعاد برادة الحديـد

 . فتجذب بعضها بعضا" غري املتشابهة"املجاور، أما األقطاب املتقابلني عن املغناطيس 
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للمغناطيسني عىل مقربة من بعضهام الـبعض ينـتج  وضع القطبني الشاميل والجنويب

ٌّعنه مجال مغناطييس ينشأ من الطرف الـشاميل ويتحـرك يف اتجـاه القطـب الجنـويب 

 . املواجه له يف املغناطيس الثاين

 .ال قوتها مكونة جرسا من الربادة بني املغناطيسنيتصطف برادة الحديد مع مج

 :هيا نستكشف

هل وضع القطبني الجنوبيني للمغناطيسني بالقرب مـن بعـضهام الـبعض ينـتج  -1

 عنه شكل مختلف؟ 

أعد التجربة مع وضع املغناطيسني بحيث يواجه قطباهام الجنوبيـان بعـضهام 

 . البعض

 ل برادة الحديد؟ ًهل وضع املغناطيسني جنبا إىل جنب يغري شك -2

أعد التجربة األصلية مع وضع املغناطيسني بحيـث يكونـان مـصطفني جنبـا إىل 

 .جنب مع بعضهام البعض

 هل يؤثر شكل املغناطيس عىل شكل برادة الحديد؟  -3

 . أعد التجربة األصلية باستخدام مغناطيسات مختلفة األشكال

تي تبني أشـكال بـرادة ميكن استخدام الصور والرسومات ال: تنويه معرض العلوم

 .الحديد حول املغناطيسات كجزء من عرض مرشوع

 !وقت العرض 

 ضـــع مغناطيـــسات مختلفـــة األشـــكال عـــىل قطعـــة مـــن الـــورق املقـــوى؛

ــة بعــضهام  ــسني يف مواجه ــشابهني للمغناطي ــني املت   يف أحــد املــساحات ضــع القطب
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 . البعضالبعض، ويف مساحة أخرى ضع القطبني املتعاكسني يف مواجهة بعضهام 

انرث برادة الحديـد عـىل سـطح الورقـة، 

وانقــر برفــق عــىل الورقــة بإصــبعك 

وستشكل الربادة شكال من مجال القـوة 

 . حول املغناطيسني

ــة  ــة الورق اســتخدم زجاجــة رش لتغطي

برذاذ خفيـف مـن الخـل األبـيض، ودع 

 .  وهو وقت كاف لصدأ برادة الحديد-الورقة بال حركة لعدة ساعات

 لـب الورقـة وأزل الـربادة الـصدئة، سـتبقى عالمـات الـصدأ عـىل الورقـةبعد ذلك اق

 .محتفظة بأشكال املجال املغناطييس حول كل مغناطيس

 !تحقق من ذلك 

إىل القـرن التاسـع عـرش،  الذي ينتمي" مايكل فاراداي"اقرأ عن العامل اإلنجليزي 

ــسية حــول  ــوة املغناطي ــل خطــوط الق وهــو أول شــخص يجعــل مــن املمكــن تخي

 . مغناطيس

اكتشف كيف أصبح هذا الشخص الذي علم نفسه بنفسه بـال أي تـدريب عـىل 

ًالرياضيات أو العلوم شخصا يسعى علامء عرصه البارزين إىل الحصول عىل نـصيحته، 

 . وقم بوضع هذه املعلومات يف مرشوعك
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 الرســم
 املشكلة

 ماهو اتجاه خطوط القوة املغناطيسية حول املغناطيس؟

 واتاألد

  قلم رصاص- بوصلة – ورقة –مغناطيس قضيبي 

 الخطوات

ًال تجعل البوصلة تلمس مغناطيـسا أبـدا؛ فلمـس البوصـلة : مالحظة ً

ــرة  ملغنــاطيس قــوي ميكــن أن يــؤدي إىل تغيــري قطبيــة إب

البوصلة، مام يتسبب يف جعـل 

الطرف املكتوب عليه شـامل 

ًيـــصبح قطبـــا جنوبيـــا، ويف  ً

 . عكس جميع االتجاهات
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 .ع املغناطيس بالقرب من الحافة السفلية للورقةض -1

أعـىل جهـة القطـب ) سم2.5(بوصة 1ضع البوصلة عىل الورقة عىل بعد حوايل  -2

 . الجنويب للمغناطيس

استخدم القلم الرصاص لوضع نقطة عىل الورقة أمـام القطـب الـشاميل ملـؤرش  -3

 .البوصلة

 .البوصلة إىل النقطةحرك البوصلة لألمام إىل أن يشري القطب الشاميل إلبرة  -4

 . ضع نقطة جديدة عىل الورقة أمام القطب الشاميل ملؤرش البوصلة -5

ًحرك البوصلة لألمام مجددا إىل أن يصبح القطب الجنويب ملؤرشها أمام النقطـة  -6

 .الثانية

استمر يف وضع النقاط عىل الورقة أمام مؤرش القطب الـشاميل للبوصـلة إىل أن  -7

 .طب الجنويب للمغناطيستصل البوصلة إىل نهاية الق

 . كرر الخطوات، وابدأ هذه املرة من جهة القطب الجنويب للمغناطيس -8

 .الحظ شكل النقاط املرسومة -9

 :النتائج

 .ًتكون النقاط املرسومة شكال منحنيا من أحد طريف املغناطيس إىل الطرف اآلخر

 ملاذا؟

 مـــن املجـــال املغناطيـــيس غـــري املـــريئ املوجـــود حـــول املغنـــاطيس يتكـــون 
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خطوط قوة تخرج من القطب الشاميل للمغناطيس وتدخل إىل القطب الجنويب، وملا 

ًكانت األقطاب املختلفة تجذب بعضها بعضا فإن القطب الشاميل إلبرة البوصلة دامئًا 

يــدور نحــو القطــب الجنــويب للمغنــاطيس، ويف كــل مــرة تتحــرك البوصــلة يــصطف 

 .مؤرشها مع خط القوة

 :هيا نستكشف

 خطوط قوة عند أطراف املغناطيس؟ هل هناك  -1

ــشاميل  ــب ال ــة القط ــرة يف زاوي ــذه امل ــلة ه ــع البوص ــع وض ــة م ــد التجرب أع

 .للمغناطيس

 هل يتغري الشكل مع استخدام أشكال مختلفة من املغناطيسات؟  -2

أعد التجربة األصلية باستخدام مغناطيس دائري الشكل ومغناطيس عىل شكل 

 .حدوة حصان

 هل تتقاطع خطوط القوة مع بعضها البعض؟  -3

أعد التجربة األصلية مع وضع البوصـلة جانـب الخـط الـسابق، وضـع النقـاط 

ميكـن رسـم خطـوط قـوى مختلفـة . كالسابق والحظ موضع مجال القوة الثاين

عن طريق البدء بوضع البوصلة يف موضع جديد، لكنك ستكتـشف أن خطـوط 

 .القوة ال تتقاطع مع بعضها البعض

التقط صورا أثناء قيامك بوضع كل نقطة أمام مـؤرش البوصـلة، : تنويه معرض العلوم

واعــرض الــصور والنقــاط املرســومة التــي تبــني شــكل خطــوط القــوة حــول جانــب 

 .املغناطيس وطرفه
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 !وقت العرض 

 هل مجال القوة ثاليث األبعاد؟ 

قـــم مبغنطـــة إبـــرتني عـــن طريـــق 

وضــعهام عــىل مغنــاطيس قــوي ملــدة 

قتني، وأمـسك بنهايـة إحـدى اإلبـرتني دقي

من جهة الفتحة، وعلق اإلبرة الثانية عـن 

ــسان  ــرتني يالم ــني اإلب ــل س ــق جع طري

 . بعضهام البعض

ِّحرك اإلبرتني ببطء من أحد طريف املغناطيس إىل الطـرف اآلخـر، والحـظ حركـة 

 .اإلبرة املتدلية

 !تحقق من ذلك 

يس كبـري ينـتج خطـوط قـوة تترصف األرض كام لو كانت تحتـوي عـىل مغنـاط

مغناطيسية حول الكرة األرضية، وأثناء دوران األرض حول الشمس هناك تقلبـات يف 

 :فكر يف األسئلة اآلتية. املجال املغناطييس لألرض

تـساوي الليـل (ملاذا تحدث تغريات عظمى يف املجال املغناطيـيس لـألرض أثنـاء  

بيــنام تحــدث ) ألريضعنــدما تــصطف الـشمس مــع خــط االسـتواء ا) ( والنهـار

عندما تكون الشمس أبعـد ( انقالب الشمس ) األوقيانوس(تغريات طفيفة أثناء 

 )ًما تكون عن خط االستواء سواء أكان ذلك شامال، أم جنوبا

  ما هي شهور السنة التي تحدث خاللها هذه التغريات العظمى والطفيفة؟ 
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 الواقـي
 املشكلة

 اطيسية من مجال مغناطييس قوى؟كيف ميكن وقاية املواد املغن

 األدوات

 مـن 10 - مغناطيس قضيبي- رشيط الصق- قلام رصاص- ورق مقوى- مسطرة-مقص

 ساحب كيك غري قابل للصدأ-دبابيس األوراق 

 الخطوات

 10× سـم  20( بوصـة 4×   بوصـة8قص قطعتني من الورق املقـوى أبعـادهام  -1

 )سم

 .ام هو موضح بالشكلضع قلمي الرصاص بني قطعتي الورق املقوى ك -2

طبقتـي ورق مقـوى بيـنهام  الصق نهايات قطعتي الورق املقوى معـا؛ لتثبيـت -3

 هواء

 .الصق املغناطيس بالقرب من الحافة العلوية لقطعة الورق املقوى -4
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 .ضع دبابيس األوراق العرشة جميعها عىل منضدة خشبية -5

ا فـوق وارفعهـام عاليـ امسك قطعتي الورق املقوى اللتـني عـىل شـكل شـطرية -6

 .الدبابيس

أنزل شطرية الورق املقوى ببطء إىل أن تصبح مبارشة فوق الدبابيس، لكن دون  -7

 .أن تلمسها

 .الحظ أي حركة لدبابيس األوراق -8

بدون تحريك الورق املقوى أدخـل بـبطء سـاحب الكيـك بـني قطعتـي الـورق  -9

 .املقوى

 .الحظ مجددا أي حركة لدبابيس األوراق -10
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 النتائج

بابيس ألعـىل وتتعلـق يف أسـفل الـشطرية املكونـة مـن الـورق أوال تنجذب الـد

املقوى والهواء، ثم تسقط الدبابيس عند إدخال ساحب الكيك املعـدين بـني قطعتـي 

 .الورق املقوى

 ملاذا؟

تنفذ خطوط القوة املغناطيسية الناشئة عـن املغنـاطيس خـالل الـورق املقـوى 

نـاطيس، واملـواد التـي تـسمح والهواء كام يتـضح مـن انجـذاب الـدبابيس نحـو املغ

لخطوط القوة املغناطيسية بالنفاذ خاللها يطلق عليها غري منفـذة، وسـاحب الكيـك 

املصنوع من الصلب غري قابل للصدأ يسلك سلوك درع مغناطيـيس؛ فخطـوط القـوة 

الصادرة من القطـب الـشاميل للمغنـاطيس ال تنفـذ خـالل سـاحب الكيـك، وتكمـل 

، يف حني أنها تتجمـع وتنتقـل خـالل الـساحب املعـدين الخطوط تحركها نحو الخارج

وتدخل مرة أخرى إىل املغناطيس عند قطبـه الجنـويب، واملـواد التـي تجمـع خطـوط 

القوة املغناطيسية يطلق عليهـا مـواد منفـذة، ولـيس هنـاك مـواد منفـذة إال املـواد 

 .املغناطيسية

 :هيا نستكشف 

 املنفذة األخرى؟  ما هي املواد -1

الـورق، : ًة لكـن ضـع مـوادا أخـرى بـدًال مـن سـاحب الكيـك، مثـلأعد التجربـ

  .والزجاج، والخشب، والبالستيك، واملطاط، ورقائق األلومنيوم

ــوم ــرض العل ــه مع ــارص : تنوي ــصق للعن ــل مل ــة لعم ــن مجل  اســتخدم صــورا م
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 .املنفذة وغري املنفذة، وميكن استخدام هذا امللصق كجزء من عرض مرشوع

  عىل نفاذية املواد التي منسك بها بالقرب منه؟ هل يؤثر شكل املغناطيس -2

 . أعد التجرية األصلية باستخدام مغناطيسات مختلفة األشكال

ــوم ــه معــرض العل ــائج اســتخدام : تنوي ًاعــرض رســومات أو صــورا لتوضــيح نت

 .مغناطيسات مختلفة األشكال

 

 !وقت العرض 

غري املنفذة عىل خطوط القـوة استخدم برادة الحديد لبيان تأثري املواد املنفذة و

املغناطيسية، ثم ضع مغناطيسا عىل شكل حدوة فرس عىل منضدة مع وضع مسامر 

ِّحديد بالقرب منه دون أن يلمس أقطاب املغناطيس، وغـط املغنـاطيس بورقـة، ثـم 

 . انرث برادة الحديد عىل جزء الورقة الذي يغطي املغناطيس
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ية باملسامر الحديد، ثم ارسم األشـكال أعد التجربة، لكن مع استبدال عصا خشب

و الـتقط صـورا لهـا، وميكـن عـرض هـذه الرسـومات / التي كونتها برادة الحديـد أو

 .والصور لبيان تأثري املواد املنفذة وغري املنفذة 

 !تحقق من ذلك 

كام هو األمر يف املغناطيس القضيبي، فإن الكرة األرضية لهـا مجـال مغناطيـيس 

، وهـو يحمـي األرض مـن )الغالف املغناطيـيس( هذا املجال اسم حولها، ويطلق عىل

 . اإلشعاعات الفضائية القوية

اقرأ عن هذا الدرع الواقي، وميكنك تضمني هـذه املعلومـات يف تقريـر شـفهي، 

ورسم مخطط يوضح شكل الغالف املغناطييس ذي االمتداد الذي يشبه الذيل والذي 

 .ميتد إىل الخارج نحو الشمس
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  امليل املغناطييسإبرة
 املشكلة

 كيف ميكنك تتبع اتجاه خطوط القوة املغناطيسية حول مغناطيس؟

 األدوات

  إبرة خياطة- خيط – مسطرة – مقص –مغناطيس قضيبي 

 الخطوات

 .ضع املغناطيس عىل منضدة خشبية -1

مـن )  سم30(ًقص قطعة طولها قدما واحدا  -2

ر ال متـر(الخيط، واربطه يف منتـصف اإلبـرة 

 ). الخيط يف فتحة اإلبرة

امــسك الطــرف الحــر للخــيط بيــد  -3

واحدة، وحرك اإلبـرة لألمـام والخلـف 

من خالل العقدة املوجودة يف الخـيط 

 إىل أن تــصبح متدليــة يف وضــع أفقــي
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 ).موازية ألعىل املنضدة، أو يف املستوى نفسه(
تعرف اإلبرة املوضوعة عىل محـور أفقـي وحـرة التـأرجح يف مـستوى : مالحظة

 .أفقي باسم إبرة امليل
 .أعىل املغناطيس) سم5( بوصة 2بعد ِّحرك ذراعك بحيث تكون اإلبرة عىل  -4
ِّحرك اإلبرة املتدلية ببطء عىل املغناطيس من أحد طريف املغناطيس إىل الطرف  -5

 .اآلخر
 .الحظ موضع اإلبرة أثناء تحركها فوق املغناطيس -6

 : النتائج
عنـدما تكـون متدليـة فـوق أطـراف ) مـستقيمة ألعـىل وأسـفل( اإلبرة رأسـية 

ندما تكون أعىل منتصف املغناطيس، وتكـون يف مواضـع املغناطيس، وتكون أفقية ع
 .مختلفة بني األفقي والرأيس أثناء تحريكها من الطرف يف اتجاه منتصف املغناطيس

 ملاذا؟
املجال املغناطييس غري املريئ حول أي مغناطيس يتكون من خطوط قوة تخـرج 

ع خطوط القوة تلك، من قطبه الشاميل وتدخل إىل قطبه الجنويب، واإلبرة املتدلية تتب
فحرية حركتها إىل أعىل وأسـفل تـسمح لهـا باالنحـدار ناحيـة املغنـاطيس يف أمـاكن 

أي تغري عن الوضع األفقي " (امليل"مختلفة، وهذا التغري يف موضع اإلبرة يطلق عليه 
 ). يسمى ميل

 وعنـــد األقطـــاب حيـــث تكـــون خطـــوط القـــوة أقـــرب مـــا تكـــون إىل بعـــضها 
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 . رة أو انحدارها كبري إىل حد يجعل اإلبرة متدلية يف وضع رأيسيكون ميل اإلبالبعض 
التغري يف مقدار ميل اإلبرة أثناء تحركها من أحد طريف املغنـاطيس إىل الطـرف اآلخـر 

يشري إىل أن خطوط القوة املغناطيسية غري املرئية القريبة مـن منتـصف املغنـاطيس 

 .تتشتت وتضعف

 :هيا نستكشف 

  عن املغناطيس عىل ميل اإلبرة؟ هل يؤثر بعد اإلبرة -1

 . أعد التجربة مع إمساك اإلبرة عىل ارتفاعات مختلفة من سطح املغناطيس

اعـرض صـورا التقطهـا أثنـاء التجربـة لبيـان ميـل اإلبـرة : تنويه معرض العلـوم

 .املنحدرة نتيجة املجال املغناطييس حول املغناطيس
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 هل يؤثر حجم اإلبرة عىل ميلها؟  -2

إبـر ذات أحجــام مختلفـة، وميكــن اســتخدام  أعـد التجربــة األصـلية باســتخدام

 . املسامري بدال من اإلبر أو معها

وضح استخدام اإلبرة املنحدرة كجـزء مـن عـرض تقـدميي : تنويه معرض العلوم

، وامـسك كـل منهـا عـىل )أو مسامري(استخدم إبرا ذات أحجام مختلفة . شفهي

ــأثري البعــد عــن  ــأثري الحجــم وت ــان ت ارتفاعــات مختلفــة فــوق املغنــاطيس لبي

 .املغناطيس

 !وقت العرض 

ًضع مغناطيسا قضيبيا تحت ورقة، وارسم عليهـا رسـام تخطيطيـا لـألرض بقطـر  ً

 . يساوي طول املغناطيس القضيبي

ق ثالثا من إبر امليل ِّاستخدم كومة من الكتب لتعليق املسطرة فوق الرسم، وعل

ــصف  ــوق منت ــة ف ــني، والثالث ــوق القطب ــنهام ف ــني م ــسطرة؛ اثنت ــيس يف امل املغناطي

 .املغناطيس، لإلشارة إىل امليل عند االستواء األريض املغناطييس، واملناطق القطبية

 !تحقق من ذلك 

الطبيب والفيزيايئ املنتمي للقرن السابع عـرش أن " ويليام جلربت"الحظ السيد 

 . إلبرة املغناطيسية حرة الحركة ألعىل وأسفل، متيل نحو األرض عند عدة أماكنا

 .اقرأ عن كيفية وضعه ألساس معرفتنا الحالية مبغناطيسية األرض
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 للخلف ولألمام
 املشكلة

 كيف ميكنك قياس مغناطيسية األرض يف أماكن مختلفة؟

 األدوات

 – مسطرة – مقص –ناطيس قضيبي  مغ- مسامر حديد صغري - رشيط الصق -ورقة 

  مؤقت - قلم رصاص - بوصلة –خيط 

 الخطوات

لف الورقة والصقها بالرشيط الالصق للحصول عىل أسـطوانة كبـرية مفتوحـة  -1

 .الطرفني، ثم ضع األسطوانة عىل األرضية بجانب منضدة خشبية

ِمغنط -2 ْ  . دقائق3 املسامر عن طريق وضعه عىل املغناطيس ملدة َ

واربـط أحـد طرفيـه مبنتـصف املـسامر )  مـرت1( بوصـة 36لـه ًقص خيطا طو -3

 .املمغنط

 ًاربط الطـرف الحـر للخـيط بحافـة املنـضدة، بحيـث يكـون املـسامر متـدليا  -4
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أسفل الجزء العلوي منها، ) سم 5( بوصة 2داخل األسطوانة، وعىل بعد حوايل 

 .ستعمل األسطوانة عىل حجب أي هواء ميكن أن يحرك املسامر

 .عىل األرضية بالقرب من األسطوانةضع البوصلة  -5

اســتخدم القلــم الرصــاص للــف املــسامر مــن الــرشق إىل الغــرب، كــام تــشري  -6

 .البوصلة

اطلب من مساعد أن يشغل املؤقت عند ترك املسامر، واطلب منه أن يخربك  -7

 .عند مرور دقيقة واحدة
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التـي يـصنعها ) التحـرك للخلـف واألمـام مـرة واحـدة( عد عدد االهتـزازات  -8

 .املسامر يف الثانية الواحدة

 .أعد التجربة مرتني إضافيتني -9

ًاحـسب متوسـط التجـارب الثالثــة عـن طريـق جمــع عـدد االهتـزازات معــا  -10

 3وقسمة املجموع عىل 

 : مثال 

  اهتزازة17 1التجربة 

  اهتزازة16 2التجربة 

  اهتزازة18 3التجربة 

  اهتزازة51 املجموع

 ة اهتزاز17 = 3÷  51 :املتوسط

 : النتائج

 .عدد اهتزازات املسامر يعتمد عىل جزء الكرة األرضية الذي تعيش فيه

 ملاذا؟

يطلق عىل حركة واحدة للخلف واألمام اسـم اهتـزازة، وعـدد االهتـزازات التـي 

يصدرها املـسامر املتـديل تتغـري بتغـري بعـدك عـن القطـب الـشاميل املغناطيـيس أو 

ازة األبطأ تحدث عند خط االسـتواء املغناطيـيس القطب الجنويب املغناطييس، واالهتز

الخط التخييل بني القطبني الشاميل املغناطييس والجنويب املغناطييس والـذي يقـسم (

 ).الكرة األرضية إىل نصفني
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ويزداد عدد االهتزازات كلام اقرتبنا من القطب الشاميل املغناطيـيس أو القطـب 

يسية تكون أقرب إىل بعضها البعض عنـد وخطوط القوة املغناط. الجنويب املغناطييس

ًالقطبني ومن ثم تجذب املسامر املمغنط جذبا أقوى مام يتـسبب يف جعلـه يتـأرجح 

 .أرسع

 :هيا نستكشف 

 هل يؤثر اختالف حجم املسامر عىل عدد االهتزازات ؟  -1

 .األوىل باستخدام مسامر أصغر، ثم باستخدام مسامر أكرب: أعد التجربة مرتني

 م الخيط عىل اهتزاز املسامر؟ هل يؤثر حج -2

 .ًأعد التجربة األصلية مع استخدام خيط أكرث سمكا لتعليق املسامر

 لك؟  هل هناك فرق يف قوة املجال املغناطييس األريض يف األحياء املجاورة -3

أعد التجربة األصلية يف أماكن مختلفة، مثل املدرسة، أو منـازل األصـدقاء، وإذا 

خــذ األدوات معــك وقــس مغناطيــسية األرض يف كانــت لــديك فرصــة الــسفر ف

 . مدينة مختلفة

قم بإعداد خريطة للمنطقة التي أجريـت فيهـا التجربـة، : تنويه معرض العلوم

مع وضع نتائج التجربة عىل هذه الخريطة، مـع مراعـاة وضـع ملخـص أسـفل 

 .الخريطة

 !وقت العرض 

 قطبيهـا قم مبحاكاة اختبـار املجـال املغناطيـيس لـألرض بـالقرب مـن 

 املغناطيسيني عن طريق وضـع مغنـاطيس قـضيبي بـالقرب مـن املـسامر
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املتديل، وعد اهتـزازات املـسامر مـع املغنـاطيس عـىل أبعـاد مختلفـة مـن املـسامر، 

 . واستخدم هذه التجربة كجزء من العرض الخاص بك

ًاربط الخيط بدعامة موضوعة عىل قمة عرض مـرشوعك مـع جعـل املـسامر متـدليا 

 .  منتصف مرشوعكبحرية يف

 .استخدم املغناطيس لبيان التغري يف رسعة االهتزازات بتغري قوة املجال املغناطييس

 !تحقق من ذلك 

قم بإجراء بحث خاص عن قياس مغناطيسية األرض، ميكنـك مبـساعدة والـديك 

 .ًومعلمك أن تراسل طالبا يف مواقع جغرافية مختلفة

حجم املسامر والخيط يؤثران يف النتـائج، لـذا يف التجارب السابقة حددت ما إذا كان 

استخدم نتائج تلك التجارب إلعطاء التعلـيامت ملـساعديك يف التجـارب حـول العـامل 

 .بشأن نوع األدوات الالزمة الختباراتهم، وميكن عرض النتائج يف مرشوع معرض علوم
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 الخرائط
 املشكلة

 ألريض يف أوقات مختلفة يف املايض؟كيف ميكنك تحديد اتجاه املجال املغناطييس ا

 األدوات

متـوفرة ( برادة حديـد - منشفة ورقية - ماء – جبس باريس -)  مل5(ملعقة صغرية 

 مغنــاطيس -) الرســم عــىل ألــواح مغناطيــسية يف محــالت لعــب األطفــال يف ألعــاب

  قلم تحديد - بوصلة - ورقة –قضيبي 

 الخطوات

من )  مل20( مالعق صغرية 4اخلط  -1

)  مل10( باريس مع ملعقتني جبس

من املاء يف كوب ورقي، ثـم امـسح 

 .امللعقة باملنشفة الورقية لتنظيفها
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ال تجرف الجـبس يف املـرصف حيـث : تحذير

 .إنه قد يتصلب ويسد املرصف

مـن )  مـل2.5(اسكب نصف ملعقة صـغرية  -2

 .ًبرادة الحديد يف خليط الجبس، وقلبه جيدا

شاميل ضع الكـوب الـورقي أعـىل القطـب الـ -3

 .للمغناطيس

 .، ثم أزل املغناطيس) دقيقة20 إىل 15حوايل من (اترك الجبس يتصلب  -4

 .ضع الورقة عىل منضدة خشبية -5

ــادة  -6 ــاطيس وأي م ــق املغن ــة واب ــب الكــوب رأســا عــىل عقــب عــىل الورق اقل

 . مغناطيسية بعيدا عن الكوب

 .ضع البوصلة عىل قعر الكوب املقلوب -7

فـوق )  سـم2.5(بوصـة  1ىل بعـد حـوايل ضع سن قلم التحديد عىل الكوب عـ -8

ًالورقة، وارسم خطا سميكا عىل الكوب وانزل به عىل الورقة، ثـم أكمـل الخـط  ً

 .عن الكوب)  سم2.5(بوصة  1ُالسميك نفسه عىل الورقة حتى بعد 

 .تأكد من أن الخطوط السميكة مصطفة مع بعضها البعض قبل تحريك الكوب -9

 .لف الكوب ربع لفة ثم توقف -10

 إىل أن تتوقف إبرة البوصلة عن الحركة، ثم دون االتجاه الذي تشري إليـه انتظر -11

 .اإلبرة
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استمر يف لف الكوب ربع لفة يف كل مرة، ودون اتجاه إبرة البوصلة، وكرر ذلك  -12

 .إىل أن تكمل دورة كاملة

 النتائـج

 .تشري إبرة البوصلة إىل اتجاه مختلف بعد كل ربع لفة للكوب

 ملاذا؟

مغناطيس يصطف مع خطوط القوة املغناطيسية لـألرض، ويـشري إبرة البوصلة 

طرفا اإلبرة إىل القطبني الشاميل والجنـويب املغناطيـيس لـألرض، وقـد أصـبحت بـرادة 

الحديد املوجودة يف الجبس ممغنطة عند وضعها بالقرب من مغناطيس، واصـطفت 

ب الجـبس مع خطوط القوة املغناطيسية املوجودة حول املغناطيس، وعنـدما يتـصل

تثبــت جــسيامت الحديــد الدقيقــة يف مكانهــا، ومــن ثــم يــسلك الجــبس املتــصلب 

شـاميل وجنـويب، : وجسيامت الحديد املتصلبة يف مكانها سلوك مغناطيس لـه قطبـان

ولف الكوب يغري مـن االتجـاه الـذي تـشري إليـه جـسيامت الحديـد، ونتيجـة لـذلك 

ناطييس املحيط بجسيامت الحديـد تستمر إبرة البوصلة يف االصطفاف مع املجال املغ

 . بدال من االصطفاف مع مجال القوة املغناطيسية لألرض

يشري مجال القوة املغناطيسية لألرض يف الوقـت الحـارض إىل اتجـاه مختلـف 

عام كان يشري إليه يف األزمنة املاضية، والـدليل عـىل هـذا التغيـري موجـود يف 

ات املواد املغناطيـسية املوجـودة الصخور املغناطيسية، فمن املعتقد أن حبيب

يف الصخور تكونت مـن الحمـم الربكانيـة الـساخنة أو أن الـصخور املنـصهرة 

 اصطفت مع مجال القوة املغناطيسية لـألرض، وعنـدما بـرد الـسائل وأصـبح
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ًجامدا تجمدت الحبيبـات املغناطيـسية يف مكانهـا وكونـت خريطـة تـشري إىل اتجـاه 
القطبــني املغناطيــسيني لــألرض، وهــذه الخــرائط املغناطيــسية تــشري إىل أن القطبــني 

 .سيني لألرض تحركا إىل أماكن مختلفة عرب الزمناملغناطي
 :هيا نستكشف 

 هل سيؤثر وضع الكوب عىل القطب الجنويب للمغناطيس عىل النتائج؟  -1
 .أعد التجربة مع وضع الكوب عىل القطب الجنويب للمغناطيس

ــيس  -2 ــال املغناطي ــع املج ــرب م ــسية أك ــواد مغناطي ــسيامت م ــصطف ج ــل ت ه
ها التـي تحـدثها جـسيامت بـرادة الحديـد للمغناطيس وتحـدث النتـائج نفـس

 الدقيقة؟ 
 . بدًال من برادة الحديد أعد التجربة األصلية باستخدام معدن

اعرض كويب الجبس اللذين يحتويان عـىل بـرادة الحديـد : تنويه ملعرض العلوم
وكرات الصلب باإلضافة إىل بوصلة ميكن استخدامها لبيان أي تغيري يف القطبيـة 

 .لكوبنيأثناء دوران ا
 !وقت العرض 

ــسيني،  ــني املغناطي ــع القطب ــني موض ــألرض يب ــوذج ل ــل من ــك عم ميكن
والجغرافيني عن طريق إدخال إبرة حياكة من البالستيك أو األلومنيوم متامـا 
يف كرة من الستريوفوم كام هـو موضـح بالـشكل، ثـم قـم مبغنطـة مـسامر 

ًطويل بحيث يصبح الرأس قطبا شامليا، ثم أدخله كليا يف  الكرة بزاوية ميـل ً
صغرية مع إبرة الحياكة، ثم قم بإمالة الكرة، وأدخل اإلبرة يف كتلة من طـني 
  التشكيل بحيث يشري رأس اإلبرة ألعـىل بزاويـة، ثـم ضـع عالمـات للقطبـني
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املغناطيسيني والقطبني الجغـرافيني عـىل الكـرة، وميكـن اسـتخدام بوصـلة لبيـان أن 

 .لكن إبرة الحياكة ال تجذبهااملسامر يجذب إبرة البوصلة، 

 !تحقق من ذلك 

 أين يوجد القطبان املغناطيسيان الشاميل والجنويب لألرض ؟ 

اقرأ عـن األقطـاب املغناطيـسية، وارسـم خريطـة تبـني املوقـع الحـايل للقطبـني 

الجغرافيني واملغناطيسيني، ومن املعتقـد أن األقطـاب تعكـس نفـسها مبتوسـط مـرة 

 . واحدة لكل مليون سنة

 ما الذي يسبب هذا التغيري؟ 

ارسم خريطة تبني انتقـاالت األقطـاب عـرب ماليـني الـسنني واعرضـها يف مـرشوع 

 .معرض علوم
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 مؤقــت
 املشكلة

ل املغناطيسية الناتجـة عنـدما تـدخ( كيف ميكنك صنع مغناطيس عن طريق الحث 

 ؟)مادة مغناطيسية مجال مغناطيس

 األدوات

 رشيـط - بطاقـة فهرسـة - كتاب نحيـف -مربع )  سم 30(قدم 1ورق مقوى حوايل 

  صندوق من كرات الصلب- مغناطيس قضيبي -الصق

 الخطوات

 .ضع حافة الورق املقوى عىل أعىل الكتاب للحصول عىل سطح مائل -1

 . لبطاقة الفهرسة نحو األعىلمن الطرف القصري)  سم2.5(  بوصة 1اثن حوايل  -2

الصق البطاقة بالورق املقوى مع جعل الطرف املثني إىل أعىل مواجها للكتـاب  -3

 ).انظر الرسم(
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ضع املغناطيس عـىل الـورق املقـوى مـع جعـل القطـب املغناطيـيس الـشاميل  -4

مواجها للبطاقة، وحرك املغناطيس بحيث يكـون أقـرب مـا يكـون مـن بطاقـة 

 .ًسها فعلياالفهرسة دون أن يلم

امسك كرة من كرات الصلب عىل الجانب املقلوب من بطاقة الفهرسة، ينبغـي  -5

 .لها أن تبقى يف مكانها عند تركها

 .اجعل ثاين كرة تلمس األوىل -6

استمر يف إضافة كرات إىل السلسلة إىل أن تعجز الكرات عن اإلمـساك ببعـضها  -7

 .البعض

 .حرك املغناطيس ببطء بعيدا عن سلسلة الكرات -8
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 : النتائج

يتوقف عدد الكرات التي متسك ببعضها البعض، وتتدىل أسـفل املـستوى املائـل 

ًعىل قوة املغناطيس، ومبجـرد تحـرك املغنـاطيس بعيـدا تنفـك الكـرات مـن بعـضها 

 .البعض وتنزلق عىل املستوى املائل

 ملاذا؟

كــل مغنــاطيس محــاط مبجــال قــوة مغناطيــسية، وكــرات الــصلب أو أي مــادة 

ية أخرى تصبح ممغنطة عند وضعها يف مجال مغناطييس، وتـسلك الـذرات مغناطيس

ــان ــدما توضــع املــادة . شــاميل وجنــويب: ســلوك مغناطيــسات صــغرية لهــا قطب وعن

املغناطيسية بالقرب من مغناطيس، فإن قوة مجال املغناطيس تجـذب ذرات املـادة 

التجـاه نفـسه عـىل املغناطيسية متسببة يف جعلها تلف بحيث يشري الكثري منها إىل ا

 . نحو منتظم

ًذرات الكرة األوىل ال تلمس املغناطيس فعليا، لكن القـوة املغناطيـسية للمغنـاطيس 

القضيبي تدخل إىل الكرة متسببة يف جعـل ذراتهـا تـصطف يف االتجـاه نفـسه الـذي 

تصطف فيـه ذرات املغنـاطيس، والكـرة الثانيـة والكـرات التاليـة تتمغـنط بطريقـة 

جال القوة يأيت من الكرة املمغنطة املالمسة لهـا، واملغناطيـسية التـي مشابهة لكن م

نشأت يف املواد املغناطيـسية عـن طريـق ملـس مغنـاطيس أو االقـرتاب منـه تـسمى 

 ".املغناطيسية الحثية"

تتوقــف الــشدة املغناطيــسية للكــرات عــىل شــدة املجــال املغناطيــيس حــول 

لقوة القـادم مـن املغنـاطيس ويصبح مجال ا املغناطيس ومدى قربه للكرات،

 القضيبي أضعف كلام زاد البعد عن املغناطيس، وكلـام ضـعف مجـال القـوة
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قل عدد ذرات الكرات التي تصطف مع بعضها البعض، ومن ثم تخرس الكرات قوتها 

 .املغناطيسية، وتتباعد عن بعضها البعض وتنزلق عىل املستوى املائل لألسفل

 :هيا نستكشف 

 مختلـف مـن املغنـاطيس بـالقرب مـن الكـرات يـؤثر عـىل هل اإلمساك بجزء -1

 النتائج؟ 

أعد التجربة أوًال عن طريق عكس طـريف املغنـاطيس، ثـم لفـه بحيـث يواجـه 

 . جانب املغناطيس بطاقة الفهرسة

ًاعرض رسـوما تبـني نتـائج اإلمـساك بـأجزاء مختلفـة مـن : تلميح معرض علوم

 .املغناطيس بجانب الكرات

ــواد  -2 ــصبح امل ــل الحــث يف وجــود هــل ست ــا بفع ــسية ممغنطــة مؤقت املغناطي

 مغناطيس قوى؟ 

أعــد التجربــة األصــلية باســتخدام مــواد مغناطيــسية مثــل مــشابك أوراق مــن 

 . مسامري إبهامية أو دبابيس الصلب، أو

لعـرض املغناطيـسات  أو الرسوم/ ميكن استخدام الصور و: تلميح معرض علوم

ــة  ــر(املؤقت ــي ال تظه ــسات الت ــس املغناطي ــدما تلم ــسية إال عن ــوة مغناطي  ق

 .املصنوعة من مواد مختلفة) ًمغناطيسا أو تكون بالقرب منه

 !وقت العرض 

كن توضيح مثال آخر عن املغناطيسية الحثية عن طريـق ربـط مـشبك أوراق مي -1

 ). سم30( بوصة 12صغري بقطعة من الخيط طولها 
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ــوق  ــب ف ــدة كت ــرص ع ــم ب ق

بعضها الـبعض عـىل منـضدة، 

ًطيسا قضيبيا بحيث وضع مغنا

ميتد طرفه بعد حافـة الكتـاب 

ـــم ضـــع مـــشبك  ـــوي، ث العل

األوراق تحــت طــرف املغنــاطيس، وشــد الحبــل إىل أســفل بــبطء إىل أن يــصبح 

 . املشبك معلًقا يف الهواء

ًالصق طرف الخيط باملنضدة مع ترك املشبك بحيث يظهر طافيا يف الهواء أسفل 

 .ذج كجزء من عرض مرشوعاملغناطيس، وميكن استخدام هذا النمو

هــــل املــــادة املغناطيـــــسية  -2

املــستحثة تحــتفظ بــأي مــن 

 قوتها املغناطيسية؟ 

ًاجعــل مــسامرا حديــديا يلمــس 

مشبك أوراق الختبار انعدام خواصـه 

ًاملغناطيسية، ثم امسك مغناطيسا قويا بالقرب مـن املـسامر دون أن يلمـسه، وبعـد 

 .  يلمس مشبك األوراق مجدداثالث دقائق أزل املغناطيس، واجعل املسامر
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 .ميكن إدراج الرسوم التي تبني خطوات هذه التجربة ضمن عرض مرشوع

 :صمم تجارب لتحديد إجابات هذه األسئلة بشأن املغناطيسية الحثية -3

هل يؤثر طول الفرتة الزمنية التي متكثهـا املـادة بـالقرب مـن املغنـاطيس عـىل 

 قوتها املغناطيسية؟

 دة التي تستحث فيها املغناطيسية عىل النتائج ؟كيف يؤثر شكل املا

 !تحقق من ذلك 

الناعمـة  لفحص أنسجة جسم اإلنـسان) MRI(تستخدم صور الرنني املغناطييس 

 .الرطبة، مثل تلك التي يف املخ، واللثة، واألعضاء الداخلية

ميكن لطبيبك، أو طبيب األسنان الخاص بك أن يساعدك ملعرفة املزيد عن هـذا 

ـ  املغناطييس الذي له مجال مغناطييس أقوى من املجال املغناطييس لألرض بالفحص

  . مرة30000

ما أهمية وجود املاء يف النسيج الذي يجرى فحصه؟ ما الدور الذي يلعبه الحث 

 املغناطييس يف تكوين الصور املغناطيسية؟
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 دائــم

 املشكلة

 كيف ميكنك عمل منوذج ملغناطيس دائم؟

 األدوات

 مغناطيس قضيبي - مشبك أوراق -) الصلب(مسامر من الحديد 

 تالخطوا

اجعل املسامر يلمس مـشبك األوراق لتتأكـد مـن أنهـام ال ينجـذبان لبعـضهام  -1

 .البعض

 .ضع املسامر عىل منضدة خشبية -2

 .امسك بالقطب الجنويب للمغناطيس أعىل منتصف املسامر -3

 مرة يف اتجاه سـنه باسـتخدام القطـب الجنـويب للمغنـاطيس، 30افرك املسامر  -4

ن املسامر عند إعادته إىل نقطة البداية ًوتأكد من أنك ترفع املغناطيس بعيدا ع

 .عند كل مرة تفركه فيها

 .اجعل الطرف املدبب للمسامر يلمس مشبك األوراق -5
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  87  دائـــــــــم  
 

 

 : النتائج

 يتعلق مشبك األوراق مبسامر الحديد

 ملاذا؟

ــني   ــديهم مالي ــان ل ــو ك ــسية األخــرى كــام ل ــد واملــواد املغناطي يتــرصف الحدي

ري إىل اتجاهــات مختلفــة، واالســم املغناطيــسات الــصغرية بــداخلهم والتــي تــش

 ). املجال(الصحيح للمغناطيس الصغري املوجود داخل املادة املغناطيسية هو 
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مغناطيس ال يفقد خواصـه املغناطيـسية (املغناطيس القضيبي مغناطيس دائم  

ســتخدام املغنــاطيس القــضيبي يتــسبب يف جعــل ، وفــرك املــسامر با)بــسهولة

ًاملجاالت املوجودة داخل املغناطيس تصطف معا، وبهذه الطريقة ميكـن عمـل 

ًمغناطيس دائم، لكن املغناطيسات األكرث دواما تتكون من خليط مـن الحديـد، 

 . والنيكل والكوبلت ومواد أخرى مثل األلومنيوم

 املـصطفة معـا، التـي تـشري إىل تتوقف شدة أي مغناطيس عىل عـدد املجـاالت 

 .االتجاه نفسه

املادة مكتملة املغناطيسية هـي تلـك التـي تـشري جميـع مجاالتهـا إىل االتجـاه  

 .نفسه

 :هيا نستكشف 

 هل سيؤثر فرك املسامر بالقطب الشاميل للمغناطيس عىل النتائج؟  -1

 .أعد التجربة باستخدام القطب الشاميل للمغناطيس

 كرب من املرات يزيد من شدته املغناطيسية؟ هل فرك املسامر عدد أ -2

 مـرة 50أعد التجربة األصلية مرتني مع زيادة عدد مرات الفرك؛ قم بالفرك أوال 

 .مرة 75يف كل طرف، ثم بعد ذلك جرب 

 ًهل فرك املسامر للخلف واألمام يحدث فرقا؟  -3

إىل أعد التجربة األصلية لكن اسحب املغناطيس وهو عىل املسامر عند إعادتـه 

 .نقطة البداية بدًال من رفعه عن املسامر 
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 !وقت العرض 

 كيف يؤثر حك مادة مغناطيسية مبغناطيس عىل قطبية املادة؟ 

ًأعد التجربة األصلية للحصول عىل مسامر ممغنط، ثم اربط جزءا مـن خـيط يف 

 . منتصف املسامر، والصق الطرف الحر من الخيط بقلم رصاص

ن زجـاجي بحيـث يتـدىل املـسامر بحريـة داخـل ضع القلم بعرض فوهة برطام

 . الربطامن

استخدم بوصلة لتحديد طرف املسامر الذي يشري إىل اتجاه الشامل، وباستخدام 

النتائج التي حصلت عليها اكتب الخطوات التي عن طريقها ميكـن مغنطـة املـسامر، 

ًبحيث يكون طرفه املدبب قطبا شامليا والطرف املدبب ملسامر آخر قطب ً  .ًا جنوبياً

 !تحقق من ذلك 

الحديد والنيكل والكوبالت هي املعـادن  -1

ــاطيس،  ــذب للمغن ــي تنج ــدة الت الوحي

والخليط املتكون من أي معدنني أو أكرث 

يــسمى ســبيكة، واملخــاليط التــي تــضم 

واحدة أو أكرث من املعادن املغناطيـسية 

الثالثة مع معادن أخرى ميكـن أن ينـتج 

ا كانت نـسبة عنها سبيكة مغناطيسية إذ

 .املادة املغناطيسية عالية مبا فيه الكفاية لذلك
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 اقرأ عن سبائك املواد املغناطيـسية، ومـن األشـياء التـي يجـب أن تكتـشفها يف 

 : بحثك

سبب انجذاب املغناطيس إىل نيكل من كندا وعدم انجذابه إىل نيكل مـن  

 .الواليات املتحدة

ــي تــسمى  ــسبيكة الت ــذي يجعــل ال ــسبب ال ــ ال أكــرث ) Alnico(و النيك

مغناطيسية من السبائك املغناطيسية األخرى مثل سبيكة الصلب الذي ال 

 .يصدأ، وسبيكة النيكروم

 . اكتشف طرق صناعة املغناطيسات التجارية 

ميكن صنع مغناطيس دائم قوى عن طريق لف ملف مـن الـسلك حـول محـور  -2

ف مـام يـؤدي إىل من مادة مغناطيسية مثل الحديد، ومترير تيار كهريب يف امللـ

إنتاج مجال مغناطييس داخل امللف، وهـذا املجـال املغناطيـيس ميغـنط محـور 

  ). للحصول عىل رشح الحث15انظر التجربة (الحديد بالحث 

 . اعرف املزيد عن استخدام الكهرباء إلنتاج املغناطيسات 

 هل زادت الشدة املغناطيسية بزيادة التيار؟  

 حور عىل شدة املغناطيس الناتج؟هل يؤثر عدد امللفات حول امل 
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 الحلزونات الجاذبة
 املشكلة

 ماهو املغناطيس الكهريب؟

 األدوات

 رشيـط مـن رقـائق األلومنيـوم أبعـاده - صحن فنجـان -صندوق من كرات الصلب 

 رباط مـن املطـاط - عملة معدنية جديدة نظيفة -) سم 1×  سم 5(قدم  3×بوصة 2

  D بطارية خلوية -يل  مسامر حديد طو-قصري وعريض 

 الخطوات

 . كرات يف الصحن6 أو 5ضع  -1

اثن رشيط األلومنيوم إىل نصفني من جهة الطول ثـالث مـرات، للحـصول عـىل  -2

 .رشيط رفيع يسلك سلوك سلك، وسنطلق عليه هذا االسم

 6لف األلومنيوم حول املسامر، واجعل الطبقـات تتـداخل برفـق تاركًـا حـوايل  -3

 . الحر عىل كل طرفمن السلك) سم 15(بوصة 
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لف أحد طريف السلك حول العملة املعدنية، والصق العملـة امللفوفـة بـالطرف  -4

السالب للبطارية، والطرف اآلخر للسلك بـالطرف املوجـب للبطاريـة، ثـم مـد 

 .رباط املطاط حول البطارية لإلمساك بطرفيها

ودة يف أثناء إمساكك بالبطارية اجعل سن املسامر يالمس إحدى الكرات املوجـ -5

 .الصحن

 .ارفع املسامر -6

ابق طريف السلك عىل قطبي البطارية، وحاول أن تلـتقط سلـسلة مـن الكـرات  -7

 . عىل طرف املسامر

 ثوان، أو عندما تبدأ البطارية يف أن تصبح دافئة انزع الطرفني 10خالل  :تحذير

 .من قطبي البطارية
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 :النتائج

 .تتعلق سلسلة صغرية من الكرات بطرف املسامر

 ملاذا؟

املجـال املغناطيـيس . ميكن اسـتخدام التيـار الكهـريب للحـصول عـىل مغنـاطيس

عـىل شـكل (يحيط بأي سلك يحمل تيارا كهربيا، ولف رقاقة األلومنيوم حـول ملـف 

ــربك  ــد مــن شــدة ) زن ــبعض، ويزي ــرب إىل بعــضه ال ــيس أق يجعــل املجــال املغناطي

ويطلق عىل أي سـلك ملفـوف املغناطيس الذي يتكون عن طريق الكهرباء املتدفقة، 

 . ترسي خالله الكهرباء اسم ملف لولبي

التيار الكهريب الذي يرسي يف لفات امللـف يحـول الـسلك إىل مغنـاطيس، ولـف 

الرقاقة حول مسامر حديـدي ينـتج 

ـــوة، ألن  ـــاطيس أكـــرث ق ـــه مغن عن

مغناطيسية امللف متغـنط املـسامر، 

ــن  ــة م ــسية الناتج ــدة املغناطي وش

) امللفــــــوفالــــــسلك (امللــــــف 

ومغناطيــسية امللــف تتحــدان معــا 

إلنتـــاج مغنـــاطيس أكـــرث قـــوة، 

 .واملغناطيسات الناشئة عن مرور تيار كهريب يف سلك تسمى مغناطيسات كهربية
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 :هيا نستكشف 

 هل يؤثر عدد اللفات حول املسامر عىل شدة املغناطيس الكهريب؟  -1

ول املــسامر، ثــم أعــد التجربــة مــرتني؛ األوىل بلــف رقاقــة ألومنيــوم أطــول حــ

 . باستخدام طول أقرص من األلومنيوم بدال من الرقاقة الطويلة

اعرض امللفات املصنوعة من تغيري أطوال رقاقة األلومنيوم : تنويه معرض العلوم

كجزء من عرض مرشوع، ثم قم بتضمني ملخص قصري للنتائج املغناطيسية لكـل 

 .اختبار

 س الكهريب؟ هل يؤثر حجم املسامر عىل شدة املغناطي -2

أعد التجربة األصلية، أوال باستخدام مـسامر حديـدي أطـول بـدال مـن املـسامر 

 . املستخدم، ثم باستخدام مسامر أصغر داخل امللف 

اعـرض صـورا ذات أحجـام مـسامري مختلفـة مـستخدمة : تنويه معـرض العلـوم

 .داخل امللف موضحا سلسلة الكرات التي يرفعها كل مسامر

 تيار الكهريب عىل شدة املغناطيس الكهريب؟ كيف تؤثر كمية ال -3

أعد التجربة األصلية، لكن هذه املرة قم بزيادة رسيان التيار الكهريب الـذي يـرسي 

بـدال مـن بطاريـة واحـدة ،  Dخالل امللف عن طريق استخدام بطاريتني من نوع 

م ثم الصق البطاريتني معا بحيث يكون القطبان املوجبان والـسالبان متالمـسني، ثـ

 . بقطبي البطارية وامسك البطارية يف يديك اربط طريف سلك امللف

ــدأ املــسامر يف أن : تحــذير ــدما يب ــة عن ــن البطاري ــسلك م ــصل ال ــن ف ــد م  تأك
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يصبح أكـرث دفئـا، فمـن املمكـن أن يـسخن إىل درجـة تـؤذي جلـدك كـام أنهـا 

 . تستنزف شحن البطارية

غناطيـسني الكهـربيني أو رسـومات امل/ميكن عرض صـور و: تنويه معرض العلوم

 . مع بيان عدد الكرات التي ميكنهام رفعهامC وDالناتجني من بطارية 

 !وقت العرض 

هل يؤثر طرفـا البطاريـة املوجـب والـسالب عـىل قطبـي املغنـاطيس الـشاميل 

والجنويب للمغناطيس الكهريب؟ قم بإعداد مغناطيس كهـريب مثـل التجربـة األصـلية، 

 .ارية وامسك الطرف املدبب للمسامر بالقرب من بوصلةوصل رقاقة األلومنيوم ببط

 . ال تجعل املسامر يلمس البوصلة، ألنه ميكنه أن يغري قطبية إبرة البوصلة: مالحظة

اعكس امللف بحيث يلمـس طـريف الـسلك قطبـا مختلفـا، وامـسك الطـرف املـدبب 

قطـب للمسامر املمغـنط هـو الطرف املدبب . للمسامر بالقرب من البوصلة مجددا

 الشاميل إلبـرة البوصـلة، .Error! Hyperlink reference not validجنويب عندما يجذب 

قـم بإعـداد رسـومات .  يجذب الطرف الجنويب إلبـرة البوصـلةوقطب شاميل إذا كان

توضح توصيالت أسالك امللـف، والقطبـني املغناطيـسيني النـاتجني كجـزء مـن عـرض 

 .مرشوع
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 !تحقق من ذلك 

تستخدم املغناطيسات الكهربية العمالقة يف التقـاط ونقـل الـسيارات يف سـاحة 

 .الخردة

اقــرأ عــن املغناطيــسات الكهربيــة واعــرف املزيــد عــن االســتخدامات األخــرى 

 . للمغناطيسات الكهربية

 . اخرت صورا مبهجة من املجالت آلالت تحتوي عىل مغناطيسات كهربية

صور التـي ميكـن اسـتخدامها كجـزء مـن عـرض قم بإعداد ملصق باستخدام هذه الـ

 .مرشوع
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 إزالة املغنطـة
 املشكلة

 هل طرق املغناطيس يضعف شدته املغناطيسية؟

 األدوات

 - كتلـة خـشبية - بوصـلة – مشبك أوراق صغري - مغناطيس قضيبي -مسامر حديد 

  مطرقة- شخص كبري ليساعدك -رشيط الصق 

 الخطوات

 تلمس مغناطيسا أبدا، فمالمـسة بوصـلة مبغنـاطيس قـوي ال تجعل بوصلة: مالحظة

ميكن أن يغري من قطبية إبرة البوصلة، مام يتسبب يف جعـل الطـرف املكتـوب عليـه 

 .شامال قطبا جنوبيا ويتسبب يف عكس جميع االتجاهات

 . دقائق3مغنط املسامر عن طريق وضعه عىل مغناطيس ملدة  -1

. طريـق جعلـه يلمـس مـشبك األوراقاخترب الخواص املغناطيسية للمسامر عن  -2

 )يكون املسامر ممغنطا إذا تعلق به املشبك(
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 .ضع البوصلة بجوار الكتلة الخشبية -3

 .ضع املسامر املمغنط عىل كتلة خشبية بحيث يقابل سن املسامر الرشق -4

 .اطرق املسامر يف الكتلة الخشبية -5

 . مرة باملطرقة20اطلب من شخص بالغ أن يطرق املسامر  -6

خواص املغناطيسية للمسامر مجددا عـن طريـق جعلـه يلمـس مـشبك اخترب ال -7

 .األوراق

 : النتائج

 .ال يتعلق مشبك األوراق باملسامر بعد طرقه باملطرقة
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 ملاذا؟

ف ذرات املغناطيس ال تترص

ــد يف  ــل تتح ــدة؛ ب ــىل ح ــل ع ك

ـــاالت  ـــسمى مج ـــات ت مجموع

ــسلك . ــال ت ــل املج ــذرات داخ ال

ـــسات صـــغرية،  ـــلوك مغناطي س

ــع ــصطف م ــبعض وت ــضها ال  بع

بحيــث تــشري أطرافهــا الــشاملية 

نحو القطب املغناطييس الشاميل 

لألرض، وعنـدما تـصطف أعـداد 

بحيث تكون أقطابها الشاملية يف ) املجاالت(كبرية من تجمعات املغناطيسات الذرية 

االتجاه نفسه، فإن املادة تصبح مغناطيسية، وعند طرق املسامر املمغنط يتـسبب يف 

االت املرتبة من أماكنها، وتشري األقطاب الشاملية عـشوائيا إىل اتجاهـات ارتجاج املج

مختلفة، ويفقد املسامر خواصه املغناطيسية، ويقال بأنه فقد مغناطيسيته، وتـدوير 

املــسامر مــن الــرشق إىل الغــرب مينــع املجــاالت مــن االصــطفاف مــع مجــال القــوة 

 . إىل الجنوباملغناطيسية لألرض والذي يقع يف اتجاه من الشامل
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 :هيا نستكشف 

  مرة ليفقد مغنطته؟ 20هل البد من طرق املسامر  -1

أعد التجربة مع ترك طرف املسامر متدليا مـن حافـة الكتلـة الخـشبية، بحيـث 

ميكن ملشبك األوراق ملسه بعد كل طرقة من املسامر، وسجل أقل عدد مطلوب 

 ميكـن اسـتخدام :تنويـه معـرض العلـوم. من الطرقـات إلزالـة مغنطـة املـسامر

الرسومات التي توضح مواضع املجاالت قبل طرق املـسامر وبعـده السـتخدامها 

 .كجزء من عرض مرشوع

هل يؤثر وضع املغناطيس يف اتجاه من الشامل إىل الجنـوب عـىل سـهولة إزالـة  -2

 مغنطته؟ 

أعد التجربة األصلية مع وضع املسامر يف اتجاه من الشامل إىل الجنوب، ثم قـم 

وضع طرف املسامر عىل حافة الكتلة الخشبية، واجعله يلمـس مـشبك مجددا ب

قارن عدد الطرقـات الالزمـة إلزالـة مغنطـة . األوراق بعد كل طرقة من املطرقة

 .املسامر يف اتجاه من الرشق إىل الغرب

 !وقت العرض 

هل ميكنك أيضا إزالة مغنطة مـسامر عـن طريـق فركـه للخلـف واألمـام باسـتخدام 

 مغناطيس؟ 

ــ ــرك ق ــشبك أوراق، واف ــس م ــه يلم ــسيته بجعل ــرب مغناطي ــسامر واخت ــة م م مبغنط

 مــرات، واختــرب الخــواص 6 أو 5املغنــاطيس للخلــف واألمــام عــىل ســطح املــسامر 

. املغناطيسية له مجددا، ثم اعرض رسام يوضح خطوات هذه التجربة، وأظهر النتائج

 .ت عشوائيةتذكر أن املواد غري املمغنطة لها مجاالت تشري يف اتجاها
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 !تحقق من ذلك 

 . اعرف املزيد عن طرق تقليل الخواص املغناطيسية للمغناطيس أو تدمريها

 هل قطع املغناطيس نصفني يتلفه؟ 

 كيف تؤثر الحرارة عىل الخواص املغناطيسية؟ 

 هل تفقد املغناطيسات شدتها عرب الفرتات الزمنية؟

 

 

 

 

 ♥ èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^  ♥



 

102 
 

 19 

 الضغط والجذب
 املشكلة

 مجموع جذبيهام املغناطييس؟ ًسني معا يؤدي دامئًا إىل زيادةهل وضع مغناطي

 األدوات

  بوصلة– ورقة - مسطرة – مقص – مغناطيس قضيبي -إبرتان حياكة كبريتان 

 الخطوات

ـــوق  -1 ـــة ف ـــريت الحياك ـــع إب ض

املغناطيس، مع جعل فتحة كل 

مـــنهام تـــشري نحـــو القطـــب 

 .الجنويب للمغناطيس

 .ملدة دقيقة عىل األقلاترك اإلبرتني عىل املغناطيس  -2

 10×10( بوصة 4×4قم بإزالة اإلبرتني وأدخل طرفيهام املدببني يف ورقة أبعادها  -3
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ينبغي لإلبرتني أن تكونا متقاربتني من بعضهام البعض قدر اإلمكـان، وأن ). سم

 .يكون الطرفان متساويني ويشريان إىل االتجاه نفسه

املطبـوع  N تشري نحـو حـرفضع البوصلة عىل منضدة خشبية مع جعل اإلبرة -4

 .عىل وجه البوصلة

امسك بالورقة التي تحتوي عىل اإلبرتني بالقرب من جهة البوصـلة التـي عليهـا  -5

 .Wعالمة 

 .الحظ أي حركة ملؤرش البوصلة -6

اعكس اتجاه إحـدى اإلبـرتني بحيـث تكـون اإلبرتـان متقـاربتني وفتحتـيهام يف  -7

 .اتجاهني متعاكسني

 تحتوي عىل اإلبرتني بالقرب من جهة البوصلة التـي ًامسك مجددا بالورقة التي -8

 . والحظ أي حركة ملؤرش البوصلةWعليها عالمة 
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 النتائـج

ًيتحرك مؤرش البوصلة يف اتجاه طريف إبريت الحياكة عندما تكون فتحتـيهام معـا، 

 بينام يتحرك قليًال أو اليتحرك عىل اإلطالق عنـدما تكـون فتحتـا اإلبـرتني يف اتجـاهني

 .مختلفني

 ملاذا؟

وضع اإلبرتني عىل املغناطيس القضيبي يتسبب يف جعل ذراتـيهام تـصطف مـع 

بعــضها الــبعض يف اتجــاه مــن الــشامل إىل الجنــوب، فتــصبحان ممغنطتــني، وتــصبح 

فتحتاهام قطبني جنوبيني وطرفاهام املدببان قطبني شامليني، ووضع اإلبـرتني بحيـث 

القطبـان " (وضـع تـوازي"ه نفـسه يجعلهـام يف تكون فتحتـاهام مـشريتني إىل االتجـا

، وكـال الطـرفني املمغنطـني لإلبـرتني يجـذبان إبـرة )ًاملتشابهان معـا عنـد كـل طـرف

ٍالبوصلة، وجمع شديت املغناطيسني املكونني من اإلبـرتني واملوضـوعني يف وضـع تـواز 

ضع ينتج عنه قوة شديدة تؤثر عىل مؤرش البوصلة، وعكس اتجـاه إحـدى اإلبـرتني يـ

قطبان غري متشابهني؛ قطب شاميل وقطب جنـويب " (ٍوضع عدم تواز"املغناطيسني يف 

يعمل القطبان غري املتـشابهني عكـس بعـضيهام الـبعض؛ أحـدهام يـدفع إبـرة ). ًمعا

البوصــلة واآلخــر يجــذبها، وتــصبح النتيجــة هــي نفــسها مــا يحــدث عنــد اســتخدام 

 .طالقمغناطيس ضعيف أو عدم استخدام مغناطيس عىل اإل

 :هيا نستكشف 

هل وضع إبريت الحياكة عىل املغناطيس القضيبي بحيث تكون فتحـة كـل إبـرة  -1

 مشرية نحو القطب الشاميل للمغناطيس يؤثر عىل النتائج؟ 
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أعد التجربة لكن هذه املرة مع وضع اإلبرتني بحيث تكون كال الفتحتني تشريان 

 .إىل القطب الشاميل للمغناطيس

 غناطيسية األخرى النتيجة نفسها؟ هل تنتج املواد امل -2

ميكـن . أعد التجربة األصلية باستخدام مسامرين من الحديد بـدال مـن اإلبـرتني

 .اإلمساك باملسامرين معا بدال من إدخالهام يف ورقة

 !وقت العرض 

ــا فتحــة يف  ــة به ــسات دائري ــة أو أربعــة مغناطي ــام رصاصــا، وثالث اســتخدم قل

ٍشدة املغناطيسات التي يف وضع تواز، والتي يف وضع منتصفها، وبرادة حديد، لقياس 

 .ٍعدم تواز، ثم مرر القلم الرصاص يف الفتحات املوجودة يف املغناطيسات

اسند املغناطيس السفيل مع جعـل سـن القلـم الرصـاص واقفـا يف كومـة مـن بـرادة 

الحديد، وأنزل املغناطيـسات بـبطء إىل أن تبـدأ بـرادة الحديـد يف التحـرك، ثـم قـم 

بإجراء التجربة مع جعل األقطاب املتـشابهة مـشرية إىل اتجاهـات معاكـسة لبعـضها 

 .البعض، وسيتسبب التنافر بني املغناطيسات يف جعلها تتباعد عن بعضها البعض

ادفع املغناطيسات املتباعدة بأصابعك لجعلها قريبة من بعضها البعض أو 

حو برادة الحديد، ثـم أقرب ما ميكن ، واجعلها تنزلق ألسفل القلم ببطء ن

األقطـاب غـري (أعد التجربـة مـع جعـل املغناطيـسات يف وضـع معـاكس 

، ســتتعلق املغناطيــسات ببعــضها )املتــشابهة يف مواجهــة بعــضها الــبعض

 البعض، وسيتم إنزالها بسهولة نحـو الـربادة، وميكـن عـرض رسـوم وصـور
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 . فوتوغرافية للتجربة

أيهـام أقـوى؟ . الرصاص مستندة يف طـنياعرض مناذج عن طريق جعل أطراف األقالم 

 وملاذا ؟
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 ماسح الرشائط
 املشكلة

 كيف تؤثر املغناطيسات عىل رشائط التسجيل؟

 األدوات

  قلم رصاص - مغناطيس قوي - مسجل كاسيت -رشيط كاسيت فارغ 

 الخطوات

 .ضع رشيط الكاسيت يف املسجل -1

ال (سجل صوتك عىل رشيط الكاسيت  -2

 التجربـة باسـتخدام رشيـط تجر هذه

 ).تسجيل تريد االحتفاظ به 

ــه يف  -3 ــه إىل أول ــرشيط إلرجاع ــف ال ل

 .املسجل واستمع إىل صوتك

 .أخرج الرشيط من املسجل -4
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استخدم القلم الرصاص يف إرجاع الـرشيط إىل أولـه مـع فـرك املغنـاطيس عـىل  -5

 .الرشيط عند ظهوره، واستمر يف ذلك حتى تصل إىل بداية الرشيط

 . رشيط الكاسيت إىل املسجل وأعد تشغيلهارجع -6

 .الحظ األصوات الناتجة -7

 النتائح

 .ُسيكون معظم صوتك قد محي

 ملاذا؟

ــوف بــني بكــرتني،  ــط مغناطيــيس ملف ــيت عــىل رشي ــوي رشيــط الكاس  يحت
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ًوهناك جسيامت مغناطيـسية دقيقـة منتـرشة عـشوائيا عـىل الـرشيط كلـه، وهـذه 

دد يف الـرشائط الفارغـة، فيـتم تحويـل الجسيامت املغناطيسية ليس لهـا شـكل محـ

املوجات الصوتية التي تدخل إىل الجهاز عن طريق امليكروفون إىل موجـات كهربيـة، 

وهذه املوجات تحرك املغناطيسات املوجودة داخل اآللة، وهذه الحركة تعيد ترتيب 

الجــسيامت املغناطيــسية املوجــودة عــىل الــرشيط، ومواضــع محــددة للجــسيامت 

ة تنــتج صــوتك، وفــرك الــرشيط باســتخدام مغنــاطيس يتــسبب يف دفــع املغناطيــسي

وجذب املادة املغناطيسية خـارج مكانهـا، وإعـادة ترتيـب الجـسيامت املغناطيـسية 

ًينبغــي االحتفــاظ بــرشائط التــسجيل املغناطيــسية بعيــدا عــن  ميحــو صــوتك، لــذا

 .املغناطيسات

 :هيا نستكشف 

  عىل الرشيط؟ ما مدى اقرتاب املغناطيس الالزم للتأثري -1

 . أعد التجربة مع وضع املغناطيس عىل مسافات مختلفة من رشيط الكاسيت

ارشح محـو الـصوت مـن رشيـط الكاسـيت أثنـاء عـرض : تنويه معـرض العلـوم

تقدميي شـفهي عـن املـرشوع، وقـم بتـسجيل صـوت شـخص مـا وقـم بإعـادة 

ــه  ــا يفعل ــم بوصــف م ــصوت، وق ــاطيس ملحــو ال ــم اســتخدم املغن ــشغيله، ث ت

 .ملغناطيس أثناء قيامك بفركه يف الرشيطا

 ًهل ميكن للمغناطيس أن ينتج أصواتا مختلفة؟  -2

ِّحــرك املغنــاطيس حــول الــرشيط الفــارغ مــن أجــل ترتيــب الجــسيامت 

 املغناطيسية يف أشكال مختلفة، ثم قم بإجراء تجربة لتحديد ما إذا كانـت
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 . حركات مختلفة للمغناطيس تغري منط الصوت عىل الرشيط

ميكن عرض الصور الفوتوغرافيـة امللتقطـة يف كـل خطـوة : نويه معرض العلومت

 .من خطوات التجربة مع وصف قصري ملا يحدث، وللنتائج

 !وقت العرض 

هل مجرد وضع الرشيط بالقرب من مغناطيس يؤثر عىل الرشيط غـري الظـاهر 

 امللفوف حول البكرتني؟

ًسجل صوتك عىل رشيط فارغ، وضع مغناطيـسا قويـا  مـع الـرشيط يف صـندوق ً

ًمعا، واتركهام معا طوال الليل إلتاحة وقت كاف لحدوث أي تغريات، ويف اليوم التايل 

 .استمع إىل التسجيل وحدد تأثري املغناطيس عىل الرشيط املغناطييس غري الظاهر

 !تحقق من ذلك 

ًأول شـخص يـستخدم سـلكا ليقـوم " فالـدميار بولـسن"كان املهندس الـدمناريك 

حـل الـرشيط املغناطيـيس محـل " بولسن"يل مغناطييس لألصوات، ومنذ عرص بتسج

اقرأ عن تاريخ تـسجيالت األرشطـة املغناطيـسية، ميكنـك التفكـري يف األسـئلة . السلك

 : اآلتية

 باستخدام السلك؟" بولسن"ما هي طريقة عمل تسجيالت  

 ماهي املواد املستخدمة يف الوقت الحايل لعمل أرشطة التسجيل؟ 

 هو االختالف يف األرشطة املسجلة؟ما  

 ُكيف يسجل الصوت عىل الرشيط؟ 
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 قاموس املصطلحات

 . خليط من أي معدنني أو أكرث: سبيكة

 القطب -الوضع الذي يكون فيه قطبا املغناطيس غري املتشابهني  : وضع عدم تواٍز

 . مصطفني معا-الشاميل والجنويب

 .فاظ بخواصهأصغر جزء من العنرص ميكنه االحت : الذرة

ــسية حــرة :  بوصلة ــرة مغناطي ــد االتجاهــات باســتخدام إب ــستخدم يف تحدي أداة ت

 .التأرجح تشري دامئًا إىل الشامل املغناطييس

تقليل الخواص املغناطيسية للمغناطيس أو إزالتهـا عـن طريـق جعـل : إزالة املغنطة

 .ًاملجاالت أقل انتظاما

 .له قطب شاميل وجنويب: ثنايئ القطب

أداة تستخدم لتحديد أشكال مجال القوة املغناطيـسية حـول :  امليل املغناطييسإبرة

املغناطيس، حيث تكون اإلبـرة أفقيـة عنـدما تكـون خطـوط القـوة موازيـة 

 .لألرض، وتنحدر لألسفل يف األماكن التي تنحني فيها الخطوط نحو األرض

 .اه نفسهمجموعة من الذرات تشري أقطابها الشاملية إىل االتج:  املجال

 .مغناطيس ناتج من مترير تيار كهريب يف ملف سلك: املغناطيس الكهريب
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 .القوة التي تجذب األشياء ألسفل نحو مركز األرض: الجاذبية

 .أي انحراف أو تغري عن الوضع األفقي: امليل

ًاملغناطيسية التي تنتج من وضع مغناطيس بحيث يكون قريبـا :  املغناطيسية الحثية

 .ًناطيسية أو مالمسا لهامن مادة مغ

مواد مجاالتها مرتبـة ترتيبـات منتظمـة؛ أي أن هـذه املجـاالت :  املواد املغناطيسية

 .تشري إىل االتجاه نفسه، ومن ثم تنجذب للمغناطيسات

الخط التخييل الذي يقع بني القطبني الشاميل املغناطيـيس  :خط االستواء املغناطييس

 . األرض إىل نصفنيوالجنويب املغناطييس والذي يقسم

 .أشكال خطوط القوة املغناطيسية املوجودة حول املغناطيس :املجال املغناطييس

جسيامت غري مرئية يعتقد بعض العلامء أنها تخرج من : أحاديات قطب مغناطيسية

 .القطب الشاميل للمغناطيس، وتلف حوله، ثم تعود إىل قطبه الجنويب

لفضاء حول األرض تتأثر باملجـال املغناطيـيس منطقة من ا : نطاق تأثري املغناطيس

 .لها

ًمواد مجاالتها مرتبة عشوائيا، وهذه املجاالت تشري إىل اتجاهـات : مواد غري ممغنطة

 .عديدة مختلفة ومن ثم ال تنجذب للمغناطيسات

مواد تسمح ملجال القـوة املغناطيـسية باجتيازهـا دون حـدوث أي : مواد غري منفذة

 . املغناطييساضطرابات يف املجال
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طرف أي مغناطيس والذي ينجذب إىل القطب الشاميل املغناطييس : القطب الشاميل

 .لألرض

 .التأرجح للخلف واألمام مرة واحدة: االهتزاز

 .الوضع الذي يكون فيه قطبا املغناطيس املتشابهان مصطفني معا: وضع توازي

 يكــون بقــرب مغنــاطيس يحــتفظ بقــواه املغناطيــسية عنــدما ال: مغنــاطيس دائــم

 .مغناطيس آخر

املواد التي تعمل عىل تجميع خطوط القوة املغناطيسية وبذلك تسبب : مواد منفذة

 .اضطراب املجال املغناطييس

 .أحدهام جنويب واآلخر شاميل: وجود قطبني مغناطيسيني مختلفني حالة: القطبية

 .ملف سلك يرسي خالله التيار الكهريب: ملف لولبي

طرف أي مغناطيس والذي ينجذب إىل القطب الجنويب املغناطييس  :القطب الجنويب

 .لألرض

مغناطيس ال يظهر قوى مغناطيسية إال عند مالمـسته ملغنـاطيس : مغناطيس مؤقت

 .أو وضعه بالقرب منه
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