
  

 

  

فيزياء: الماّدة

الّسداسي الثّاني: الفترة

أتعّرف المغانط: الّدرس



:في هذا الّدرس نحتاج إلى
مهارة التّواصل والعمل  -2مهارة حّل المشكالت،  -1

مهارة حسن استخدام  -4مهارة التّفكير النّاقد،  -3التّشاركي، 
.مهارة الثّقافة الّرقميّة -5الموارد البيئيّة، 

:كما سنتطّرق إلى بعض التّوجيهات والنّصائح التي تخصّ 
التّربية على  -3التّربية الصحيّة،  -2التّربية البيئيّة،  -1

.توظيف التّكنولوجيّات الحديثة



:وضعية االستكشاف -1

سقط مفتاح عبد الّرحمان في 
البالوعة ولكنّه لم يستطع 
إخراجه، لحسن الحّظ أّن 

صديقه نبيه يوّد مساعدته، 
أخذ نبيه من حقيبته كيسا 
صغيرا، دالّه بواسطة خيط 

داخل البالوعة، فالتصق 
د المفتاح بالكيس، فتعّجب عب

ما الذي : الّرحمان وتساءل
يوجد داخل الكيس ويقدر على 

جذب المفتاح؟ 



:االفتراضات والتّصّورات -2

:أسّطر االفتراض الذي أراه سليما•
يوجد داخل الكيس قطعة حديد وهي التي مّكنت من  -

.جذب المفاتيح
يوجد داخل الكيس قطعة خشب وهي التي مّكنت من  -

.جذب المفاتيح
يوجد داخل الكيس مغنط وهو الذي مّكن من جذب  -

.المفاتيح



:المالحظة والبحث في الوثائق والتّجارب والتّثبّت واالستنتاجات -3

:تعريف المغنط خاصيّته وأنواعه وأشكاله واستعماالته) 1

:أقرأ وأستفيد*
أكتُِشف المغناطيس منذ القدم من الّطبيعة، بعد  -

مالحظة اإلنسان البدائي أّن هناك حجارة تنجذب إليها 
بعض المعادن، ففّكر العلماء بعد ذلك في تصنيع 

:المغناطيس، وبذلك ظهر نوعين من المغانط
.مغانط طبيعيّة -1
.مغانط صناعيّة -2
:المغانط الصناعيّة أخذت أشكاال مختلفة -





ل يستعم: استعماالت المغانط متعّددة -
المغناطيس في عّدة صناعات 

كصناعة األلعاب والّدمى، صناعة 
السّماعات، صناعة المحّركات، 

صناعة اآلالت الطبيّة كآلة الّرنين 
 المغناطيسي، صناعة بطاقات االئتمان
الممغنطة، صناعة األجراس، صناعة 

مكبّرات الّصوت، صناعة شاشات 
التلفاز، صناعة أبواب الثالّجات، 

صناعة الّرافعات وتحديد االتّجاهات 
)...البوصلة(الجغرافيّة 



: انطالقا من الوثيقة الّسابقة•
:أكمل اإلفادات التّالية -1
.....................................................للمغانط القدرة على  -

................المغانط : تنقسم المغانط إلى نوعين رئيسيّين -

......................والمغانط 

:...............................تأخذ المغانط الصناعيّة عّدة أشكال منها -

...............................................................................

:استعماالت للمغانط 3أذكر  -2

........................................................تستعمل المغانط في 

...............................................................................

.جذب بعض المعادن

ةالّصناعيّ 

ةالّطبيعيّ 

القضيب، الحلقي

الحرف U، االسطواني، النّضوي، اإلبرة الممغنطة

يصناعة آلة الّرنين المغناطيس

)البوصلة(تحديد االتّجاهات صناعة الجرس الكهربائي



:األجسام المغناطيسيّة واألجسام غير المغناطيسيّة) 2
النّتيجة التّجربة

ب تقريب مغنط في شكل قضي -1
مسطرة من : من األجسام التّالية

يّة، اللّدائن، قلم رصاص، قطع نقد
خاتم فّضي، قطعة خشب، عقد 

.ذهبي
ب تقريب مغنط في شكل قضي -2

دبابيس، : من األجسام التّالية
مسامير، إبرة ممغنطة، سلك من 

.لالكوبالت، قطع نقدية من النيك

ال يجذب المغنط األجسام 
المصنوعة من البالستيك 

والّرصاص والنّحاس 
واأللمنيوم والخشب والفّضة 

.والذّهب

يجذب المغنط األجسام 
المصنوعة من الحديد 

.والفوالذ والكوبالت والنّيكل



:االستنتاج*

:االختيار الّصحيح أسّطر

بالت الحديد والفوالذ والكو: األجسام المصنوعة من المعادن التّالية -

)  اطيسال تنجذب إلى المغن/ تنجذب إلى المغناطيس (والنيكل هي مّواد 

).ةغير مغناطيسيّ / مغناطيسيّة (وبالتّالي فهي تسّمى مواّدا 

حاس الذّهب والفّضة والنّ : األجسام المصنوعة من المعادن التّالية -

إلى  تنجذب(واأللمنيوم، وكذلك الخشب والبالستيك والورق هي مّواد 

ى مواّدا وبالتّالي فهي تسمّ ) ال تنجذب إلى المغناطيس/ المغناطيس 

).غير مغناطيسيّة/ مغناطيسيّة (



:األقطاب المغناطيسيّة والمجال المغناطيسي) 3
النّتيجة التّجربة

 وضع مغنط تحت ورقة عاديّة -1
.ونثر برادة الحديد عليها

تل تعليق مغنط بخيط عديم الف -2
.وتركه حّرا

ي تنجذب برادة الحديد إلى المغنط وتترّكز ف -
.طرفيه ويكون توّزعها أضعف في وسطه

ترتسم على الورقة خطوط من برادة الحديد  -
قرب أطراف المغنط وحوافه، هذه الخطوط 

.تمثّل المجال المغناطيسي للمغنط

يتّجه طرف المغنط الملّون باألحمر إلى 
الّشمال الجغرافي، هذا الّطرف هو القطب 
الّشمالي، أّما الّطرف الثّاني األزرق فهو 

.القطب الجنوبي



النّتيجة التّجربة

)  إبرة ممغنطة(وضع مغنط  -3
ق على قطعة خفّاف تطفو فو

.الماء

تقريب مغنطين من  -4
.بعضهما

يتّجه طرف المغنط الملّون باألحمر إلى 
الّشمال الجغرافي، هذا الّطرف هو القطب 
الّشمالي، أّما الّطرف الثّاني األزرق فهو 

.القطب الجنوبي

عل القطبان المتماثالن لمغنطين يتنافران بف -
.قّوة التّنافر المغناطيسيّة

عل القطبان المختلفان لمغنطين يتجاذبان بف -
.قّوة الجذب المغناطيسيّة



:االستنتاج*
: أشطب اإلفادة الخاطئة

 قطب شماليّ : قطبين/ قطب واحد (لكّل مغناطيس مهما كان نوعه  -
).وقطب جنوبيّ 

لحركة إذا يتّجه القطب الشمالي لمغنط معلّق بخيط عديم الفتل حّر ا -
/ جغرافي الّشمال ال(كان في النّصف الّشمالي من الكرة األرضيّة إلى 

).الجنوب الجغرافي
تطفو فوق  يتّجه القطب الشمالي إلبرة مغناطيسيّة على قطعة خفّاف -

ّشمال ال(الماء إذا كانت في النّصف الجنوبي من الكرة األرضيّة إلى 
).الجنوب المغناطيسي/ المغناطيسي 

/ أحمر (وقطبه الجنوبي ) أزرق/ أحمر (القطب الشمالي للمغنط  -
).أزرق

).يتنافران/ يتجاذبان (القطبان المتماثالن لمغنطين  -
).يتنافران/ يتجاذبان (القطبان المختلفان لمغنطين  -



: أطبّق وأوّظف -4
ة أضع سطرا على اسم الخليط الذي نتمّكن من عزل المواّد الحديديّ  ❶

:عنه بواسطة المغنط
.خليط من الحبوب والّزؤان -
.خليط من برادة الحديد والّطباشير المسحوق والماء -
.ةخليط من النّشارة والّدبابيس الحديديّة ومسامير حديديّة صغير -
.  خليط من البراغي والّرمل -

:أكمل العبارة بما يناسب ❷
ّمى كّل مغنط حّر الحركة يتّجه أحد قطبيه إلى الّشمال الجغرافي ويس -

ويسّمى ......................... ويتّجه قطبه الثّاني إلى ........... قطبا 
...............القطب 

المغناطيسي والعكس ................. الّشمال الجغرافي يتطابق مع  -
. بالعكس

الجنوب الجغرافي اشماليّ 

الجنوب

اجنوبيّ 



إذا حصل تجاذب بين القطبين  )+(أكمل الجدول بوضع عالمة  ❸
:إذا حصل تنافر )-(وعالمة 

انيتنافرانيتجاذبسيقطب القضيب المغناطيقطب اإلبرة الممغنطة

شماليّ شماليّ 

جنوبيّ شماليّ 

شماليّ جنوبيّ 

جنوبيّ جنوبيّ 

-
+
+

-



:أصلح اإلفادة الخاطئة ❹

يتوقّف  إّن مقدار القّوة التي يؤثّر بها مغنط على جسم حديدي
:على عديد من العوامل منها

ن الجسم المسافة التي تفصل بين المغنط وبي كبرتكلّما  -1
.الحديدي كلّما كبرت قّوة الجذب

ين الجسم المسافة التي تفصل بين المغنط وب.............كلّما  -
.الحديدي كلّما كبرت قّوة الجذب

.ه كبيرةكّل ما كانت قّوة جذب صغيراكلّما كان حجم المغنط  -2
 كّل ما كانت قّوة جذبه ............كلّما كان حجم المغنط  -

.أكبر
.ّوة جذبهلنوعيّة الماّدة التي صنع منها المغنط تأثير في ق -3
-..............................................................................

صغرت

كبيرا

إفادة صائبة



: التّقييم -5

:أجيب بنعم أو ال• 
.  يمكن فصل قطبي المغناطيس عن بعضهما البعض -
.  كّل المواّد يجذبها المغناطيس -
.  القطبان المتماثالن لمغنطين يتنافران -
كلّما كان حجم المغنط أكبر كلّما ما كان مجاله المغناطيسي  -

. أوسع

نعم

نعم

ال
ال



: التّوّسع -6

.مكّوناتها واستعماالتها: أقوم ببحث حول البوصلة


