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 ثانيالفصل االدراسي ال                                             الفيزياء 

 2019/2018العام الدراسي               
============================================================================= 

 عوض الله محمود::  إعداد                                 9102/9102اوراق عمل
 

 قانون بيو  سافار      18. 

 .العالم الدانماركي اورستيد اول من الحظ أن التيار الكهربائي ينشأ عنه مجال مغناطيسي 
 .لوحظ أنه ينشأ مجال مغناطيسي على شكل دوائر حول سلك يمر به تيار 

 عن شحنة متحركة ؟ حديد المجال المغناطيسي الناتجت
 أن المجال المغناطيسي الناتج عن عنصر سافاروالعالم فيليكس  بيواثبت العالمان جان  -

sdiالتيار 


23يتحدد من العالقة  .
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 حيث أن :
sid


 صل.يشير في االتجاه الذي يتدفق فيه التيار على طول الموds: عبارة عن متجه تفاضلي
r


 : هو متجه الموقع المقيس من عنصر التيار الى النقطة التي يحدد عندها المجال.   

   : معامل النفاذية المغناطيسية للفراغ وتساويAmT /.104 7  

sdiالمجال المغناطيسي الناتج عن عنصر التيار اتجاه  -


على كل من متجه الموقع متعامداً يكون  .
 ويتحدد مقدار المجال المغناطيسي من خالل: وعنصر التيار

          2

sin 
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 (o180-o0: الزاوية الواقعة بين اتجاه متجه الموقع وعنصر التيار وقيمتها المحتملة ) حيث أن   
 ال المغناطيسي ) استخدام القاعدة األولى لليد اليمنى (تحديد اتجاه المج

 :االبهام يشير الى اتجاه عنصر التيار التفاضلي sd


 

  السبابة تشير الى اتجاه الموقعr


 

  االوسط يشير الى اتجاه المجال المغناطيسي التفاضليBd


 

 اجملاالت املغناطيسية الناجتة عن مرور التيار املستمر      2.8 

 أواًل : اجملال املغناطيسي الناتج عن مرور تيار يف سلك مستقيم طويل:

 خصائص خطوط المجال المغناطيسي الناشيء:
o .خطوط المجال المغناطيسي على شكل دوائر متحدة المركز ومركزها السلك 
o ستوى السلك.مستوى خطوط المجال تكون عمودية على م 
o  وتتزاحم ويزداد شدة المجال المغناطيسيكلما اقتربت خطوط المجال من السلك تتقارب 

 ( تقع في المجال المغناطيسي.Pحساب مقدار المجال المغناطيسي عند نقطة )

 لسلك الذي يمر به تيار يكون مستقيم ال متناهي في الطول ويحمل تيارا)(i 

 ( نفترض نقطةP ) يكون عندها المجال المغناطيسيB 

 r .المسافة العمودية من السلك للنقطة : 

  مقدار ( المجال المغناطيسي عند النقطةP  يحسب من العالقة )
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 ..................................................:.......................اسم الطالب

 اجملاالت املغناطيسية للتيار املستمر

88 
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 ( Pالمجال المغناطيسي عند النقطة )اتجاه تحديد 

 قبضة اليد اليمنى (تحدد من القاعدة الثالثة )        

 يقبض على السلك بحيث يكون       
 االبهام هو اتجاه التيار االصطالحي -
 بقية االصابع هي اتجاه المجال المغناطيسي. -

 

 

 

 

 

 
 وى الورقةالسلك عمودي على مستوى الورقة                                         السلك عمودي على مست                               
 (                                     ×واتجاه التيار للخارج)  (                                                    واتجاه التيار للداخل )                                 

 

 : 0مترين 

طيساي. اغنم به تيار مستمر فيتولد حوله مجاال يبين الشكل سلكاً مستقيماً يمر
 : أجب عّما يلي

-a .حدد على الرسم اتجاه التيار المار في السلك 

-b إذا زيدت شدة التيار المار في السللك فملاذا يحلدث للبعلد بلين خطلوط

 .فسر إجابتكالمجال المغنطيسي المتولد؟ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : 9مترين 

 الشكل المجاور سلك مستقيم عمودي على الورقة يمر به تيار كهربائي 
 ووضع بالقرب منه بوصلة اتخذت الوضع كما بالشكل، اذا علمت انها

 .تتأثر بالمجال المغناطيسي الناشيء عن التيار فقط   
 .الكهربائي حدد على السلك اتجاه التيار      

 
 : 3مترين 

 من خالل االشكال المجاورة :
 المار بسلك مستقيم وطويل اتجاه التيار الكهربائيحدد 

 البوصلة والشكل اعلى ( يكون السلكAعلما بأن الشكل ) 
(Bالسلك ) البوصلة اسفل 

 
 

 

 مجال مغناطيسي

 قطعة كرتون

 لاحيتيار اصط
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I 
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 : 4مترين 

 . الهواء، بينهما 20cmيساوي والبعد بينهما  يبين الشكل المجاور سلكين مستقيمين طويلين ومتوازيين
 على بعد Aقطة لمسافة بين السلكين وتقع النعند منتصف ا  Bتقع النقطة

 5cm (2عن السلك.) 
 المجال المغناطيسي عند كل نقطة والناشيء عن كل من التيارين. مقدار واتجاهما  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………   T41044.1  

 : 5مترين 

سلكان مستقيمان طويالن متوازيان موضوعان  عند رأس مثلث قائم الزاوبة 

AIكما في الشكل.يمر بهما تياران متعاكسان ) 121   وAI 182 )                                

 C المجال المغناطيسي عند النقطة  مقدار واتجاهفأحسب 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… T5102.1  

 : 6مترين 

يبين الشكل مقطعاً عرضياً ألربعة اسالك طويلة متوازية عمودية على مستوى الورقة، تخترق رؤوس 
( في كل من االسالك االربعة في االتجاهات  5A( ويمر تيار كهربائي شدته )0.2mمربع طول ضلعه )
 ( pعند النقطة ) احسب شدة المجال المغناطيسي .المبينة في الشكل

 مركز المربع.في الواقعة 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… T5102  
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 : 7مترين 

يبين الشكل  المجاور سلكاً مستقيماً وطويالً  يحمل تيااراً  كهربائيااً مساتمراً. إذا 
واتجاهاه  ( 0.2G ) ( C )كاان مقادار المجاال المغنطيساي عناد النقطاة 

 :احسب .عمودياً على مستوى الورقة نحو الخارج

a-  وحدد اتجاهه.شدة التيار المار في السلك 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

……………………… …………………………………………………………………………………………………..………………………………  A10 

 

b- يتحللرك فللي مسللتوى الصللفحة مللن  إلكتللرونطيسللية التللي يللاثر بهللا المجللال علللى امقللدار القللوة المغن
 .  وحدد اتجاهها. m/s )4( 3.0×10بسرعة مقدارها  (C) مروره بالنقطةاليسار إلى اليمين لحظة 

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………  N20106.9  

 : 2مترين 

 الشكل المجاور يمثل مقطعين عرضيين لسلكين مستقيمين يحمالن تياران 
 تقع  c( والنقطة 0.20والمسافة بينهما )  2Iو   1Iمقدارهما  مستمرين

 أجب  2I( عن  m 0.10الواصل بينهما وتبعد مسافة )  على امتداد الخط
 عما يلي:

a-  2ما شدة التيارI  ( التي تجعل المجال المغناطيسي الكلي عند النقطةc  ).ًصفرا 
…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………  A5 

-b ماذا يطرا على مقدار القوة المتبادلة بين السلكين اذا انقصت المسافة بينهما الى الربع؟ 
…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… 

 

 السلكان املتوازيان:

 يان يمر بهما تياران فإن كل سلك يقع في المجال المغناطيسي الناشي عن السلك عند وضع سلكان طويالن متواز

اآلخر وتحسب من العالقة
d

i
B

 2

1
1



  بحيثd  1البعد العمودي بين السلكينB  شدة المجال المغناطيسي الناشئة

 عن السلك األول والماثرة على كل نقطة على السلك الثاني.

  بقوة مغناطيسية تحسب من العالقة يتأثر السلك الثانيBLiF


  وبالتالي فإن القوة المغناطيسية التي ياثر بها

السلك األول على الثاني تساوي 
d

Lii
F

 2

21
21



 

 السلك األول أيضاً يتأثر بنفس الطريقة بقوة مغناطيسية من السلك الثاني
d

Lii
F

 2

21
12



 

 1221ان بالمقدار ومتعاكستين باالتجاه القوتان متساويت   FF


 .قانون نيوتن الثالثوهذا تطبيق على  
 
 

c 

0.10m 


0.20m 0.10m 

=?2I =15A1I 
c 



         9102الدراسي الثاني الفصل 

Unit8 –  المجالات المغناطيسية للتيار الكهربائي المستمر– M.Awadallah Page 5 

 

 : 2مترين 

المجاور يمثل ثالث اسالك طويلة ومتوازية ويمر بها نفس قيم التيار وتبعد عن بعضها نفس الشكل 
 المسافة . رتب القوة المغناطيسية المؤثرة على كل منها من

 .األقليمة الى ق ألكبرا 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : 01مترين 

 وقابل لالنزالق لألعلى ولألسفل.  حر الحركة abسلك طويل جداً والسلك  xyمن خالل الشكل المجاور 
-a لمجال المغناطيسي على كل من حدد اتجاه ا 
 السلكين.    
-b .بين نوع القوة المغناطيسية المتبادلة بينهما 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-c  حدد اتجاه حركة السلكab 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : 00مترين 

 ، كما بالشكل المجاور. وباالعتماد على البياناتمتوازيو طويلة كثالثة أسال
 أوجد محصلة القوة المغناطيسية المؤثرة على وحدة .التي على الشكل  

 .(cالسلك )األطوال المؤثرة على 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… NFnet

3101  

 : 09مترين 

Aiافقااي يماار بااه تيااار ساالك طوياال جااداً ماان خااالل الشااكل المجاور 301   نحااو اليمااين. توجااد حلقااة اساافل

Aiالسااالك يمااار بهاااا تياااار 202   وأبعادهااااcmb 8  وcmL 30  وتبعاااد الحلقاااة عااان السااالك االفقاااي

cmaالمستقيم مسافة  1. 
 أوجد محصلة القوة المغناطيسية المؤثرة على الحلقة؟؟

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  NFnet

31024.3  
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 تعريف األمبري

( ويمر بهما تياران مقدار كل 1mلحساب القوة المغناطيسية المتبادلة بين سلكين متوازيين البعد بينهما )

N7102فتكون مقدار القوة المغناطيسية الماثرة على وحدة االطوال من كل سلك( 1Aمنهما يساوي )  

من العالقة  وبالتالي
d

Lii
F

 2

21
12



  ومن العالقة فإنه يمكن حساب معامل النفاذية المغناطيسية للفراغ

تساوي 
A

mT

Lii

Fd .
104

111

10212)(2 7
7

21

21 


 



 


 

  2212من قانون كولوم وتحديد معامل السماحية الكهربائية للفراع ./1085.8 mNC 

   ومعامل النفاذية المغناطيسية للفراغAmT /.104 7  

  عند حاصل ضرب   : 2217 فإنه الناتج يكون /1011.1 ms     

 عند حساب الجذر التربيعي لمقلوب الــ    أيsm /1031011.1/1/1 817  

  وهذا يمثل

أي أن  (c) سرعة الضوء في الفرغ


1
c 

 

 سلك.عن مرور تيار يف حلقة : اجملال املغناطيسي الناتج  ثانيًا

 تيار كهربائي . االذي يمر به مغناطيسي الناشي عن حلقةخطوط المجال ال 
 .خطوط المجال منحنية مغلقة 
 يقل تحدبها كلما ابتعدنا عن السلكين 
 حلقةلتصبح مستقيمة عند مركز ا 
 قطبان شمالي وجنوبي. حلقةيتكون لل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 المغناطيسي عند مركز الحلقة مقدار شدة المجال 

 تيار الكهربائيشدة الi 
 نصف قطر الملف الدائرةr 
 .معامل النفاذية المغناطيسية(الوسط داخل الملف ( 
 يعتمد اتجاه المجال المغناطيسي عند المركز على 
 اتجاه التيار الكهربائي المار بالملف 

 ركز ملف دائري:امثلة على تحديد اتجاه المجال المغناطيسي عند م

 
 
 
 

 الملف الدائري التيار الكهربائي

r

i
Bloop

2
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 : 03مترين 

قع في مستوى ت( و0.2mنصف قطرها ) حلقةيمين ال نهائيين بينهما يمثل الشكل المجاور سلكين مستق
ينعدم في منتصف المسافة بين السلكين، اذا علمت ان شدة المجال المغناطيس  االسلكين ويقع مركزه
 عند مركز الحلقة 

 أجب عما يلي:    
a- المجال  لينعدمر شدة التيار الواجب امراره بالحلقة احسب مقدا 

  المغناطيسي عند  مركز الحلقة.    
b-على الشكل اتجاه التيار المار بالحلقة حدد 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… A64.7 

 : 04مترين 

 في منتصف سلط طويل جداً يمر به تيار 2cmتتكون حلقة نصف قطرها 
 ( . كما هو مبين بالشكل.6Aكهربائي شدته )

 المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة؟ مقدار واتجاهما 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………   T410284.1  

 : 05مترين 

 نصف حلقة في منتصف سلك طويل جداً يمر به تيار شدته
(0.5A ( فإذا كان نصف قطر الحلقة )0.2m ) 

 (pالمجال المغناطيسي عند مركز نصف الحلقة) مقدار واتجاهما 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………  T71085.7  

 : 06مترين 

( فللإذا كللان نصللف قطللر الحلقللة الصللغيرة 0.281Aالشللكل المجللاور نصللفا حلقتللان يمللر بهمللا تيللار شللدته )
(=3.15cm1R( والثانية )=7.8cm2R) 

 (Cال المغناطيسي عند مركزيهما )مجال مقدار واتجاهما 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  T61067.1  
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 : 07مترين 

الشااكل  المجاااور يبااين ساالكاً مسااتقيماً وطااويالً  يحماال تياااراً  كهربائياااً شاادته 
(7.0A ) َّمركزها النقطة  حلقةجزٌء منه ليشكل ، لُف( c ) . 
 :ا يليأجب عمّ 

a- أوجد مقدار المجال المغناطيسي عند النقطة( c ) وحدد اتجاهه. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………… ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  TBnet

5108.5  

-b إذا مرَّ بالنقطة( C )  .بروتون في اتجاه يوازي السلك المستقيم نحو اليسار فحدد اتجاه القوة المغناطيسية الماثرة عليه 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : 02مترين 

، لُفَّ جزٌء منه ( 4.0A )يحمل تياراً  كهربائياً شدته  الشكل  المجاور يبين سلكاً مستقيماً وطويالً 
 ( ومستواها عمودياً على مستوى الصفحة.cحلقة مركزها )ليشكل 

 (cشدة المجال المغناطيسي عند النقطة ) أوجد( 0.2mونصف قطرها )
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………...………………… T51032.1  

 : 02مترين 

( ونصف قطر الحلقة b=12cm( ونصف قطر الحلقة الكبيرة )15Aحلقة المجاورة تحمل تيار شدته )ال
 (.a=4cmالصغيرة )

 (pشدة المجال المغناطيسي عند النقطة ) مقدار واتجاهأوجد 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………  T41057.1  

 : 91مترين 

 ( عكس قارب الساعة .15Aحلقة المجاورة تحمل تيار شدته )ال
 ( ونصف قطر الحلقة الصغيرة b=12cmنصف قطر الحلقة الكبيرة )

 (a=4cm.)  شدة المجال المغناطيسي عند مركز الحلقتين مقدار واتجاهأوجد 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… T41024.1  

I 

c 
0.10m 
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 قانون أمبري      .38 

  بالتالي فإن سافار و-استخدام وتطبيق قانون أمبير لحل المسائل دون اللجوء الى استخدام التكامل وقانون بيويمكن

قانون أمبير هو   encisdB 


 ( ووحدة قياسهT.m ):حيث أن 

 رمز حساب التكامل الخاص بالتكامليةsdB


  (( الحلقة األمبيريةعلى حلقة مغلقة تسمى)) 

 هذه الحلقة حلقة مغلقة ويتم حساب التيار الكلي المغلق في  يتم اختيارenci  وهومشابه لقانون جاوس حيث يتم

 حصر السطح المغلق المحدد لشحنة كلية.

 بالمثال المجاور 
 اختيار حلقة مغلقة  -1
 حصر التيارات داخل الحلقة واستبعاد األخرى  -2
 تطبيق قانون أمبير -3

   )(cos 321 iiiidsBsdB enc 


 

 ورة بين المجال المغناطيسي واتجاه عنصر الطول.المحص الزاوية  -4
 باستخدام قبضة اليد اليمنى االصابع تشير الى اتجاه التكامل واالبهام يشير الى اتجاه التيارات الموجبة وذلك -5

 عند حصر التيارات داخل الحلقة المغلقة للتكامل.

 : 90مترين 

مقدار يظهر الشكل خمس حلقات أمبيرية أحسبالشكل المجاور يبين أربع تيارات متساوي في المقدار،و dsB. 

 ورتبت قيمتها من أألكبر الى األقل؟
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : 99مترين 

 الشكل المجاور حلقتان أمبيريتان تحيطان بموصالن يمر بهما

Aiتياران كهربائيان حيث   51  وAi 32  

ما مقدار قيمة  dsB. ( 2و1في الحلقتان) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………….……………………………………………………………………………………  mTmT .106.1)2(,.105.2)1( 56   

 : 93مترين 

 ( .2Aالشكل المجاور حلقتان أمبيريتان، وثمان أسالك مستقيمة يمر بكل منها تيار شدته )

ما مقدار قيمة  dsB. ( 2و1في الحلقتان) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….………………………………………………………………………  mTmT .0.0)2(,.105.2)1( 6  
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 اجملال املغناطيسي داخل سلك طويل مستقيم

  الشكل المجاور يبيم مساحة مقطع عرضي دائري لسلك مستقيم طويل يتدفق منه تيارi  ونصف قطرهR 
 .يتوزع التيار بانتظام على مساحة المقطع العري 

  اليجاد المجال المغناطيسي الناتج عن التسار نستخدم حلقة امبيرية يبلغ نصف قطرهاr 

 .يكون المجال المغناطيسي مماساً للحلقة األمبيرية 
 :اعادة كتابة تكامل قانون أمبير 

                             rBsdBsdB 2.


 

 لق من نسبة مساحة الحلقة األمبيرية الى مساحة المقطعحساب التيار المغ 
 العرضي للسلك    

          2

2

R

r
i

A

A
ii

wire

loop

enc


  

2وبالتالي نحصل  

2

2
R

r
iBr



 

    

 .داخل السلكلحساب المجال المغناطيسي  

    







 r

R

i
B

22


Rrن مركز السلك للنقطة وتكون : البعد العمودي مrحيث أن     

 .السلك خارجلحساب المجال المغناطيسي 

     



r

i
B





2


Rr: البعد العمودي من مركز السلك للنقطة وتكون rحيث أن    

 
  المقارنة بين المعادلتين السابقتينعند 

نقطة على سطح السلك أي عند  ◄ rR  فنحصل على نفس المعادلة 

 خطية طرديةداخل السلك تكون العالقة  rو  Bالعالقة بين  ◄

 rخارج السلك تكون العالقة. المجال يقل مع معكوس  rو  Bالعالقة بين  ◄
 

 : 94رين مت

( ويمر به تيار كهربائي شدته 2cmسلك اسطواني مستقيم وطويل،نصف قطر مقطعه الدائري )
(5mA عمودياً على الصفحة )نحو الداخل. 
 المجال المغناطيسي عند النقاط التالية مقدار واتجاهأحسب  

a- ( 1نقطةp( تبعد )1cm.عن المركز ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- ( 2نقطةp( تبعد )cm2.عن المركز ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- ( 3نقطةp( تبعد )cm4.عن المركز ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….……………………………………………………    TcTbTa 888 105.2)(,105)(,105.2)(   

1p

2p

3p
C

R



         9102الدراسي الثاني الفصل 

Unit8 –  المجالات المغناطيسية للتيار الكهربائي المستمر– M.Awadallah Page 00 

 

 : 95مترين 

الرسم البياني المجاور يمثل العالقة بين شدة المجال المغناطيسي عند نقطة والناشيء عن مرور تيار 
 وبعد النقطة عن مركز السلك.كهربائي في سلك اسطواني مستقيم و

 أجب عما يلي:
-a ما مقدار شدة التيار الكهربائي المار بالسلك؟ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b  ما مقدار شدة المجال( 1المغناطيسي عن نقطة تبعدmm.عن المركز ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b ما مقدار شدة المجال المغنا( 10طيسي عن نقطة تبعدmm.عن المركز ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...…………    TcTbAa 56 101)(,104)(,5.0)(   

 : 96مترين 

 ( 1A)سلك محوري( السلك الداخلي يمر به تيار)يمثل  الشكل المجاور
 ( 3Aعمودياً على الصفحة نحو الخارج. والسلك الخارجي يمر به تيار)

 عمودي على الصفحة نحو الداخل.
 (a,bالمجال المغناطيسي عند النقطتين ) مقدار واتجاه أوجد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….…………………………………………………   TbTa 44 1033.1)(,102)(   

 اجملاالت املغناطيسية اخلاصة بامللفات اللولبية واحللقية      .48 

 ملف هلمهولتز:
 .يتكون من حلقتين محوريتين من السلك 
 .كل حلقة محورية تتكون من حلقات متعددة ) ملفات أو لفات( من سلك واحد 
  في المركز بين الحلقات( منتظمةينشأ عن ملف هلمولتز مجاالت مغناطيسية (  
 طيسي غير منتظم خارج ملف هلمهولتزينشأ مجال مغنا 

 

 احللزوني()امللف اللوليب:أواًل: 

  مجموعة من اللفات وعددها ( يتكون من مجموعة كثير من الحلقاتN) 
 )خطوط المجال داخل الملف اللولبي متقاربة ومستقيمة ) مجال منتظم 
 .يعتبر تباعد خطوط المجال المغناطيسي مقياس لشدة المجال المغناطيسي 

 (كلما تقاربت خطوط المجال زادت كثافتها فيزداد شدة المجال المغناطيسي  )
 هالمجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي أقوى بكثير من الجزء الخارجي من  
 خطوط المجال المغناطيسي الناشي عن الملف اللولبي الذي يمر به تيار كهربائي 

 طواني.يشبه تماماً المجال المغناطيسي للمغناطيس االس 

2.0

TB )10( 4

5 10
)(mmr
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 مقدار شدة المجال المغناطيسي الناشيء عن الملف اللولبي: أواًل:

 :يعتمد مقدار شدة المجال المغناطيسي عند نقطة داخل الملف والواقعة على محوره بعيدا عن االطراف على 
 شدة التيار الكهربائيI  
  عدد اللفاتN 
  طول الملفL 

 
 
  عند أييمكن كتابة المعادلة لحساب شدة المجال المغناطيسي 

 نقطة على محور الملف اللولبي 
 تمثل عدد اللفات لوحدة األطوال. nحيث أن         

                                                      
 
 
 

 شيء عن الماف اللولبيثانياً: تحديد اتجاه المجال المغناطيسي النا
  قاعدة اليد اليمنىيمكن تحديد اتجاه المجال المغناطيسي داخل الملف اللولبي عن طريق 

 

 باليد اليمنى: تقبض على الملف 
ͽ اتجاه التيار االصطالحي  فيكون االصابع 
ͽ  االبهام هو اتجاه القطب الشمالي 
 (ليداخل الملف يكون اتجاه المجال من القطب الجنوبي للشما) 

 
 

  اتجاه التيار الكهربائي المار فيه.يعتمد اتجاه المجال المغناطيسي ونوع اقطاب المغناطيس الكهربائي على 
 

 : 97مترين 

في الشكل ثالث ملفات لولبية،متماثلة في الطول ومساحة المقطع.اذا علمت ان شدة التيار المار فيهما متساوي أجب 
 عما يلي:

   -a يسية لكل ملف.حدد االقطاب المغناط 
   -b  رتب الملفات تنازلياً تبعا لشدة المجال المغناطيسي 

  عند مركزها.        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : 92مترين 

 ( وضع في منتصف المسافة بينهما مغناطيس صغير قابل للحركة ، bو  aثلين ) الشكل المجاور يمثل ملفين متما 
 ماذا يحدث للمغناطيس اذا سرى فيهما تياران متساويان. فسر  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 : 92مترين 

( فكانت شدة المجال المغناطيسي داخله 2Aويتكون من عدد من اللفات ، يمر به تيار شدته ) 0.4mملف لولبي طوله 
 الملف اللولبي؟ الذي لُف به عدد اللفات. ما مقدار  G6.28تساوي 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 لفة111    ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………

L

Ni
B 

niB  L

N
n 

N S 
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 : 31مترين 

 يُبين الشكل المجاور خطوط المجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار  
 كهربائي مستمر في ملٍف لولبيٍ هوائي النواة.  

 ب عما يلي:أج 
a- علللى الشللكل ثرللم ارسللم  للملللف المغناطيسااي الشااماليالقطللب حلدد 

 خطوط المجال المغناطيسي داخل الملف.
b-  المار في الملف. اتجاه التيارحدد 
-c اكتب طريقتين لزيادة شدة المجال المغناطيسي داخل الملف؟ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-d  لكل  211اذا كان الملف يحويcm  2من طوله ، وشدة المجال المغناطيسي عند نقطة على محوره تساويG  ما مقدار ،
 ملف اللولبي؟شدة التيار المار بسلك ال

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ad 31096.7)(  

 :30مترين 
عادة لفاات ملفاوف علاى أنباوب الشكل  المجااور يباين ملفااً لاولبي باه 

علااى  اينطباام محورهاا حلقااة، ولفااة بااالمتر01ويويحاا ورقااي فااار 

                 . (0.4m)ونصاااااااااااف قطرهاااااااااااا  محاااااااااااور الملاااااااااااف اللاااااااااااولبي

 :استخدم البيانات على الرسم ثم أجب عما يلي

   a- اتجللاه المجللال المغناطيسللي الناشلليء عللن كللل مللن  حللدد علللى الرسللم   

 حلقة.عند مركز ال واللولبي ةالدائري حلقةال

 b-  شدة المجال المغناطيسي عند مركز الحلقة. واتجاه مقدارما 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  T4100615.3   

-c المغناطيسي عند مركز الملف الدائري انبيه قليالٌ . ماذا يحدث للمجالإذا ضغط الملف الحلزوني أفقيا من ج 

 برر إجابتك..     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

1=8AI 

2=5AI 
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 لقيامللف احلثانيًا: 

  ً  عند ثني الملف اللولبي ليلتقي طرفاه مكوناً شكالً دائريا
 ل منها التيار نفسه.يًكون السلك سلسلة من الحلقات يحمل ك  

 مقدار المجال المغناطيسي داخل الملف الحلقي وعند المركز.

                            rBsdB 2


 

 i( في الملف الحلقي مضروباً في التيار Nالتيار المغلق هو عدد الحلقات ) اللفات 

                           NirB  2 

 مقدار المجال المغناطيسي داخل الملف الحلقي:
                                    

 يعتمد مقدار المجال المغناطيسي داخل الملف الحلقي على:
o نصف القطر  
o  عدد اللفات 
o شدة التيار 

 تحديد اتجاه المجال المغناطيسي الناشيء عن الملف الحلقي.
  –نقبض باليد اليمنى على الملف 

o الكهربائيابع اتجاه التياراالص 
o بهام هو اتجاه المجال المغناطيسي داخل الملف الحلقي.اال 

 

 مالحظات:
 ( اذا كان نصف قطر الملف الحلقيr) 
 ( قطر مقطع الملف اللولبي الذي يكون الملف الحلقيd) 
 ( عدد اللفاتN) 
 ( .طول السلك الذي كون الملف الحلقيL) 

dNL فإن :    ومنها فإن
d

L
N


     وبالتعويض بالمعادلة

r

Ni
B





2

 ( بداللةN) 

 : المعادلة لحساب المجال المغناطيسيتصبح   
 بداللة قطر اللفة ونصف قطر الملف الحلقي وطول السلك

         

 :39مترين 
  بحيث يبلغ نصف قطر 300mتم صنع ملف حلقي من سلك طوله 

 ويبلغ كتوسط نصف قطر الملف الحلقي 6cmمقطعه العرضي 
 24cm 4.5، اذا مر به تيار شدتهA :أوجد 

-a  عدد اللفات(التي يمكن أن يعملها السلك للملف الحلقيN) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-b  ؟الحلقيالملف المغناطيسي  مركزالمجال المغناطيسي عند شدة 
 التيار المار في سلك الملفاتجاه على الرسم وحدد  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………   Tba 310985.2)(,18.796)(  

r

Ni
B

 2



cm24

cm6

rd

Li
B

 2 2
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 الذرات كمغناطيسيات       .58 

 .كل مادة مكونة من ذرات وتحوي الذرات على الكترونات متحركة 

 .عندما تتحرك االلكترونات تكون حلقات تيار تنتج مجاالت مغناطيسية 

 .في بعض المواد تكون حلقات التيار بشكل عشوائي وتكون محصلة المجال معدومة 

 بمحاذاة بعضها البعض محصلة في بعض المواد االخرى تصطف جزء من الحلقات 
 ) المواد المغناطيسية(مجال مغناطيسي يطلق عليها  

  في مدار دائري نصف قطره الشكل المجاور يبين الكترون يتحرك بسرعة  

 يمكن اعتبار ان شحنة االلكترون المتحركة على أنها تيار كهربائي 

  فإن التيار الكهربائي
r

e

r

e

T

e

t

q
i





 2/2
 تيار يساوي أي أن ال

r

e
i





2
 

  لأللكترون  عزم ثنائي القطب المغناطيسي)(
2

2r
r

e

T

e
iAorb 




  : ومنها فإن  

2

er
orb


  

 )المدارية لاللكترون:  كمية الحركة الزاوية )الزخم الزاويrmrpLorb  

 العالقة بين الزخم الزاوي(orbL ) وعزم ثنائي القطب المغناطيسي (orb :حيث )
e

m

er
rmL orborb

orb

 22









 

  عزم ثنائي القطب وكمية الحركة الزاوية كميات متجهة يمكن كتابة المعادلة:بما أن                                                              

orborb L
m

e 

2
 (برسعالق اشرة  اسارسة اال )  ألن استيرة يعًرف بدالس  اتجره تدفق اسشحن  اسموجة. 

 

 
 

 :33مترين 
mrفي نموذج بور لذرة الهيدروجين ، الكترون يدور في مدار نصف قطره  111029.5   وسرعة

smااللكترون الخطية  /1019.2 6 :أوجد ما يلي 
a- ( التيار الكهربائيi ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b- )المغناطيسي لذرة الهيدروجين. العزم المداري) عزم ثنائي القطب المغناطيسي() 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c- لزاوية لاللكترون.كمية الحركة ا (orbL) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………  smkgcAmbAa /.10055.1)(,.10268.9)(,054.1)( 234224   
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1I 2I 

1F 2F 

1I 2I 

1F 2F 

1I 2I 

1F 2F 

1I 2I 

1F 2F 

 (أخرت أنسب تكملة لكل مما يلي ثم ضع يف املربع أمامها إشارة)

 الصفحة اسمجروة يةين سلك ماتقيم يمربه تيرةماتمرعموديرُ على ماتوى الشكل .1

 تصف بصورة نحو الخارج. وضعت عدة بوصالت بجوار السلك. إن البوصلة التي 
 ي عند النقطة الموضوعه عندها هيللمجال المغناطيس غير صحيحة
    a           b 

   c            d 
 

  الصحيح بوصلة موضوعة اسفل سلك موصل .احدى االوضاع التالية هو .2

 للبوصلة عند غلم الدائرة

 Q      R   

 S      P 
 

 

 

 

 

كما بالشكل فإن محصلة المجال المغناطيسي الناتج  I 1(I <2(إذا مر تياران في سلكي طويلين ومتوازيان حيث   .3
 النقطة عندينعدم عنهما يمكن إن 
  a     c         

      b                                  d 

 

 تيار مستمر، (b,a)في الشكل المجاور يمر في كل من السلكين  .4
 ؟b القوة المغناطيسية المؤثرة في السلكاتجاه ما  

            

       

 

سلكان متوازيان ينقالن تيارين ثابتين. الشكل الصحيح الذي يبين اتجااه القاوة المغنطيساية التاي ياؤثر  .0

 كل منهما على اآلخر هو  بها

 

 
 

                             

 
بسرعة ثابة عند  لكترونسلك موصل طويل كما بالشكل موضوع افقياً ويمر به تيار  كهربائي قذف ا .6

 موازياً للسلك فإن االلكترون   aالنقطة 
 ينحرف نحو اعلى الصفحة    
 ينحرف رأسياً خارج من الصفحة 

 ينحرف نحو اسفل الصفحة    
 يبقى متحركا بخط مستقيم 

 
 

I 

a 

b 

c 

d 

1I 2I 

a b c d 

I 
I b 

a 

I 

a 
v e
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 ثة اسالك متجاورة يمر بها التيار نفسه كما في الشكل المجاور . ثال .7
 ( bفي أي اتجاه تكون محصلة القوى المؤثرة في السلك )      

  لألعلى     

  لألسفل 
  لليمين     
  لليسار 

 
 

دم ينعاالمغناطيساي سلكان موصالن متوازياان يمار بهماا تيااران متعاكساان كماا بالشاكل، اذا كاان المجاال  .8

فإن نسبة  Cعند النقطة 
2

1

I

I  

 
5

1
      

1

5
        

 
6

1
     

1

6
 

 

 وضعت بوصلة اسفل سلك مستقيم متصل ببطارية والدائرة مفتوحة،  .9
 عند غلم الدائرة؟الصحيح ما هو اتجاه البوصلة 

       
 
        

 

 

 

على مستوى الورقة ، مثلث قائم الزاوية في )ب ( يمر من الرأسين  سلكان متوازيان عموديان  .11
نمرر بهما تياران متساويان في الشدة ومتعاكسان في االتجاه  كما في الشكل المجاور.اذا وضعت 

 ها هوفإن الوضع الصحيح ل الزاوية )ب(بوصلة عند 
  

       
 
 
        

 
سلكان متوازيان يمر بهما تياران كما بالشكل المجاور، نشأ عن كل منهما مجال مغناطيسي مماا أدى  .11

 وهذا يعني تجاذب السلكينالى 
 1I 2وI2,11,2و  اتجاههما نحو األعلى FF     

 1I 2وIو  اتجاههما نحو األعلى
2,11,2 FF     

 1I 2وI اتجاههما نحو األسفل و
2,11,2 FF       

 1I 2اتجاهه نحو االسفل وI2,11,2و  نحو األعلى اتجاهه FF  

 
 
 

2 cm 4 cm 

a b c 

C 
 

2cm 

 
10cm 

1I2I



 ب

0
.3

m
 

0.4

m 

I

I

 الشمال الجغرافي

 

 

 

 

1I2I

2,1F
1,2F
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متوازيان يحمالن تيارين كماا فاي الشاكل المجااور. إذا كاان كال منهماا ياؤثّر فاي  (b,a)سلكان طويالن  .12
 طيسية التاي تاؤثّر فاي طاول قادره االقوة المغن مقدار واتجاه( فإّن  1B  ،2Bطيسي  ) ااآلخر بمجال مغن

 (1 m  من )لك الس(b) :يمكن حسابها من العالقة 

 2I1B  باتجاه اليسار        2I1B  باتجاه اليمين  
 1I2B  باتجاه اليسار       1I2B  باتجاه اليسار 

 

سلكان طويالن يمر احدهما فوق االخر دون ان يتالمسا كما بالشكل يسري في كل منهما تيار شدته  .13
I ،  طة تقع  في جزء واحد من االجزاء االربعة وهي:المجال المغناطيسي في عند نقينعدم 

 a  وb       

  b  وc 
 c  وd       

  d  وa    
 

 cm 8وعرضها  cm 12في منطقة مستطيلة طولها  T 4-10يؤثر مجال مغناطيسي منتظم شدته  .14
وعمودي على المجال .ويبعد عن  5Aمتصل  يمر به تيار شدته 20cm،وضع سلك مستقيم  طوله 

 aشدة المجال المغناطيسي عند النقطة  أوجد ،مسافة معينة  aة نقط
 اسمؤثر  على اسالكاسمغنرطياي   أوجد القوةو

 

 اسقو  اسمغنرطياي   aاسمجرل اسمغنرطياي عند  
 T4102.1     للداخل N4101 نحو اليمين 

 T4108.0  للداخل N4104 نحو اليسار 
 N4102.1  للخارج N5106 نحو اليسار 

 T4108.0  للخارج N5104 نحو اليمين 
 

 

 وحدة قياس شدة المجال المغناطيسي وتكافيء:التسال  .10
 smV .. 2      smV .. 2 
 12 .. smV     12 ..  smV 

 وحدة قياس شدة المجال المغناطيسي وتكافيء: التسال .16
 1.. AmN      AmN .. 1 
 11..  AmN    AmN .. 

 مثل حاصل ضرب ما الكمية الفيزيائية التي ت .17

 2c      c/1 

 c     2/1 c 

 يمكن أن نعتبره: ةدائري حلقةالمجال المغناطيسي لتيار مستمر يمر في  .18

 منتظما داخل الملف وغير منتظم خارجه  ما بالقرب من مركز الملف فقطمنتظ 
 منتظما خارج الملف وغير منتظم داخله  منتظما عند النقاط البعيدة عن مركز الملف 

 

عليهااا مقاادار المجااال المغنطيسااي عنااد أي نقطااة علااى المحااور داخاال ملااف  ال يعتماادأحااد العواماال التاليااة  .19
 لولبي يمر به تيار مستمر:

 .عدد لفات الملف     .طول الملف   
 مساحة مقطع الملف     .شدة التيار المار في الملف 

 

B 

8
 c

m
 

12 cm 

I 

a 5 cm 

 
1I 

 
2I 

a b 

b 

c d 

a 
I 

I 
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حلقتان دائريتان موضوعتان على مستوى الصفحة ومركزهماا واحاد ويمار بهماا نفاس شادة التياار  .21
 مركزيهما الكهربائي كما بالشكل ، فإن اتجاه المجال المغناطيسي عند 

            جيكون في اتجاه عمودّي على الصفحة نحو الخار   
 يساوي صفًرا   

            يكون في اتجاه عمودّي على الصفحة نحو الداخل   
           ال يمكن تحديده 

 
 

حلقتان معدنيتان متماثلتان يمر بهما تياران متساويان بالمقدار  .21
فإن المجال  xومحورهما متطابقان ويمثل المحور  كما بالشكل
 xبينهما وعلى محور  الناشيء عنهما المغناطيسي

  عموديا على المحورx    
 صفر 

  في نفس اتجاه المحورxالموجب   
  في نفس اتجاه المحورxالسالب 

 

 

 ية تظهر المجال المغناطيسي الصحيححلقة يمر بها تيار مستمر. اي من االشكل التال .22
 A     
 B 

 C      
 D 

 

وى يقعان في مست ةالدائري لحلقةالشكل المجاور السلك ومستوى افي  .23

دار نفسه وباالتجاه تياران لهما المق حلقةالصفحة. ُمّرر في السلك وال

 :حلقةإّن المجال المغنطيسي المحّصل عند مركز الالمبيّن في الشكل المجاور. 

  يكون في اتجاه عمودّي على الصفحة نحو الخارج   
 يساوي صفًرا   
  يكون في اتجاه عمودّي على الصفحة نحو الداخل   
 ال يمكن تحديده 

 

ر كهربااااائي . وعنااااد الشااااكل المجاااااور ملااااف لااااولبي يماااار بااااه تيااااا .24
من اليمين الى اليسار منطبقاً علاى محاور الملاف فاإن  بروتونمرور

 البروتون  
 ينحرف نحو اعلى الصفحة   
 ينحرف رأسياً خارج من الصفحة 

 ينحرف نحو اسفل الصفحة  

 يبقى متحركا بخط مستقيم 
 

 يلف سلك على شكل حلقة دائرية . نعلم الحلقة في خيط تعليم حر  .20
 تكون في حالة اتزان.نقرب منها مغناطيس بحيث يكون قطبه عموديا ف

 على مستوى الحلقة كما بالشكل المجاور. عند إمرار تيار كهربائي 
 فإن الحلقة تتحرك باتجاهمستمر في سلكها 

 اليمين     األعلى 
 اليسار     األسفل 

 

P

I 

I 

I 

I 

 N S 

I 



         9102الدراسي الثاني الفصل 

Unit8 –  المجالات المغناطيسية للتيار الكهربائي المستمر– M.Awadallah Page 91 

 

اطيسي الناشيء عن مرور تيار اتجاه المجال المغن صحيحةأي البوصالت التي تصف بصورة  .26
 مستمر في الملف  اللولبي

 d,g      

  b,f 

 a,h      

  c,e     

الشكل المجاور يبين ملف لولبي متصل ببطارية والمفتاح  .27
. اتجاه الشمال الجغرافيتشير الى  مفتوحاً، وضع داخله بوصلة

 عند غلم المفتاح فإن القطب الشمالي للبوصلة سيشير الى 
 لغرب ) اليسار(ا     
 )الجنوب )االسفل 

 تبقى في وضعها ) الشمال( االعلى   
 )الشرق )اليمين 

 

 

 من االمام ونحو االسفل من الخلف  األعلىلولبي يمر به تيار كهربائي نحو  الشكل المجاور ملف .28
 اي العبارات التالية صحيحة:

.اتجاه المجال المغناطيسي داخل الملف نحو اليمين 
 

  .شدة المجال المغناطيسي خارج الملف أكبر من داخله 
 

 يعتمد شدة المجال المغناطيسي الناشيء عن الملف على شدة التيار المار فيه. 
 

 اللفة بالملف اللولبي.سي الناشيء عن الملف على نصف قطريعتمد شدة المجال المغناطي 

================================================================================= 

 االختيرة من متعدد 
1. d  9 .P   3. d  4.   5.                   6.  2 لليمين .7    الصفحة أسفلينحرف نحو. 

6

1    2.  
01.         00. 1I 2نحو االسفل و اتجاههIو  نحو األعلى اتجاهه

2,11,2 FF   09. 2I1B  ر        باتجاه اليسا      

13. d  وa   04. T4108.0  و للخارجN5104 05  نحو اليمين. smV .. 2  06. 11..  AmN 07. 2/1 c 

 لخارجافي اتجاه عمودّي على الصفحة نحو يكون .91 مساحة مقطع الملف .02 منتظما بالقرب من مركز الملف فقط. 02

                                يبقى متحركا بخط مستقيم .24 يكون في اتجاه عمودّي على الصفحة نحو الداخل .D 93 .99  صفر .90

 يعتمد شدة المجال المغناطيسي الناشيء عن الملف على شدة التيار المار فيه. .92 الشرق )اليمين( .a,h 97 .96 اليسار .20

============================================================================ 

 مراجع  اسمفرهيم اسخرص  برسكترب.

 8.1. c   8.2. a  8.3. a   8.4. b   8.5. e    8.6. d   8.7. d    8.8. d 
 االختيار من متعدد خاص بالكتاب

8.1. b    8.2. c      8.3. c       8.4. a       8.5. d      8.6. a       8.7. c      8.8. c       8.9. a          

8.10. d       8.11. a       8.12. a         8.13. d 
 

a 

b d 

c e 

f 

g 

h 

 

 

محور 
 الملف
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 عن مرور تيار مستمر ة اجملا ل  املغناطيسي  الناشيء شد

 

سلك مستقيم 
 طويل

 حلقة سلك
 ملف لولبي
 )حلزوني(

 ملف حلقي
داخل سلك طويل 

 مستقيم

 
 

 حلقة واحدة

 
بداللة عدد اللفات 

 لوحدة األطوال

 
بداللة عدد اللفات 
 ونصف قطر الملف

 

 

بداللة عدد اللفات  عدة حلقات
 اللولبي وطول الملف

بداللة طول سلك 
 وقطر الملف الملف
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