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:1تمرين 
.⃗تتوجه إبرة ممغنطة حسب المركبة األفقیة لمتجھة المجال المغناطیسي األرضي 

.، فتنحرف ھذھاألخیرة بزاوية نقرب مغنطیس مستقیمي من اإلبرة الممغنطة 

. Mالذي يحدثه المغنطیس في النقطة متجھة المجال المغنطیسي ⃗و ⃗مثل كال من - 1
.وبین زاوية االنحراف 

.و و أوجد العالقة بین - 2

:2تمرين 
، فنالحظ أنھا تتوجه (1)على محور قضیب مغنطیسي Oنضع إبرة ممغنطة ، بحیث يكون مركزھا 
شدتھا⃗على ھذا المحور حسب متجھة المجال  = 5.10.

، كما يبین الشكل أسفله ، تنحرف االبرة بزاوية  ، كما يبین (2)عند وضع قضیب مغنطیسي 
=الشكل أسفله ، تنحرف االبرة بزاوية  .دوران عقارب الساعة في منحى 25°

في الموضع (2)الذي يحدثه المغنطیس ، الممثلة للمجال المغنیسي ⃗عین ممیزات المتجھة 
O (2)، ووضح قطبیة المغنطیس.

منتديات علوم الحیاة و األرض بأصیلة



:3تمرين 

.يمثل الشكل التالي مغناطیسین موضوعین في نفس المستوى 

=، قیمة المجال المغنطیسي الذي يحدثه المغنطیس المستقیم ھي Mفي النقطة  =: ھي Uالمغنطیس على شكل وقیمة المجال المغنطیسي الذي يحدثه 3.10 2.10.
.⃗و ⃗المتجھتین Mمثل في النقطة - 1
.Mفي النقطة ⃗استنتج قیمة متجھة المجال المغنطیسي - 2
.Mوضعت في النطة حدد على تبیانة االتجاه الذي تأخذه ابرة ممغنطة - 3

:4تمرين 

Oكما يبین الشكل أسفله بحیث توجد النقطة (B)و (A)نضع مغنطیسین مستقیمین مماثلین 
.على نفس المسافة من المغنطیسین 

: ھو Oعلما أن شدة المجال المغنطیسي الذي يحدثه كل مغنطیس في النقطة  = = = 20
.Oللمجال المغنطیسي المحصل علیه في النقطة ⃗حدد ممیزات المتجھة 
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:5تمرين 
:نقرب مغناطیسین متشابھین ببھضھما كما تبین األشكال التالیة 

.Mطیسي الكلي في النقطة لكل حالة متجھة المجال المغنبةمثل بالنس- 1
.Sو Nاتجاه ابرة ممغنطة مبینا قطبیھا مثل في كل حالة - 2

:6تمرين 

:مماثلین موضوعین كما يبین الشكل جانبة A2و A1نعتبر مغنطیسین 

.3T-3.10شدته Mيحدث كل مغنطیس مجاال مغنطیسیا في النقطة 
.⃗الكليالمجالمتجھةو⃗و ⃗مثل متجھتي المجال - 1
.⃗استنتج مبیانیا ، شدة المجال المغنطیسي الكلي - 2
.أوجد حسابیا ھذه الشدة - 3
، وفي Mحول النقطة بزاوية B2، وندير المغنطیس في مكانه A1نحتفظ بالمغنطیس - 4

.Mو A2المنحى المعاكس لدوران عقارب الساعة ، مع االحتفاظ بنفس المسافة بین 
.3T-5,19.10تساوي BTلتكون شدة المجال المغنطیسي الكلي ما قیمة الزاوية 
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