
 : Magnetismالمغناطيسية 

 

ٕشأأؤ مَأأِ نٍْيٖية٢قأأ٢ا ميأأٌ نٍْأأ٢ون وكأأت  مأأةٛٓ ٛىيٕأأظ وتن١أأا ّوطيأأا نٍيأأٜنٙة نٍْيٖية٢قأأ٢ا  

ق.ُ( أٓ  0522مٖأأتّي نىفشأألظ نٍن أأييٓ نٍْيٖية٢قأأ٢ا نٍقي٢ك٢أأا عنأأت نىفشأأ  مَْأأي  ن  ة١أأ  مأأيُ  

ٛٙأأٜ أطأأت نٍتيّأأيج نٍْٜاأأٜن  وأأيٍنة  ّأأٔ ّت١ٖأأا ّي٢ٖقأأ٢ي  أٛ ّيٖية٢قأأ٢ي( -( (Fe3O4نٍْجٖفي١أأظ 

ٍ٘ خٜنص ت٢ْأهٗ مأٔ خيّأيج نٍدت١أت ن خأةٝ ٛٙأ٠ اأص  مقأ   أي٢ة   -ن  ة١ن٢ا وآس٢ي نٍصيةٝ

ّٔ نٍدت١أت ىْأي إٔأ٘  عن مَأ  تك٢َنأيً طأةنً ود٢أح ١قأٌٚ طةىفأ٘ عأ٠ ّقأفٜٝ أعنأ٠ عىٕأ٘ ١فدأةه  ٍأٞ أٓ 

نسأأِ نٍدجأأة  (Fe3O4)نٍجٖأأٜ  نٍجيأأةنع٢٢ٔ ٛمأأت أةَأأ  مَأأٞ ٙأأصن نٍتأأيُ ١قأأفنة عأأ٠ نتجأأيٗ نٍشأأْيً ٛ

 نٍْيٖية٢ق٠ ٕقيا  ٍٞ ّي٢ٖق٢ي.

ق.ُ( نٍْيٖأية٢  نٍصأٖيم٠ ٛعٍأو وفنة١أي م أ٢ي ّأٔ نٍدت١أت  101ٍٛنت ط ة نٍص٢ٖ٢ٜٓ نٍنأتنّٞ  

نٍي٢ة ّْيٖط ّٔ خيُ نٍدت١ت نٍْيٖية٢ق٠، ٍٛأٜط  أٓ مأت   نٍجأص  نٍْيٖية٢قأ٠ ٙأصٗ أىيأة ّأي ١ْيأٔ 

 .(Magnetic poles)٠ ّٖية  ّك٢ٖا ّٔ نٍْيٖية٢  نٍتيُ أةَ  م٢َٚي ن مقي  نٍْيٖية٢ق٢ا ع

  

 خٜنص ٢ّْٛهنج نٍْيٖية٢ :

 ٛنٍْيٖية٢  سٜن  ىيٓ ةي٢ك٢يً أٛ  ٖيم٢يً ٍ٘ خٜنص ٢ّْه  ٠ٙ:

 ١جص  ن اقيُ نٍْصٖٜما ّٔ نٍدت١ت ّثٌ وةنن  نٍدت١ت أٛ مق  نٍدت١ت نٍصي٢ة . -1

نٍيأةنن  مٖأت ٕنقفأ٢ٔ مأة١يف٢ٔ ّأٔ ةةع٢أ٘، ٛتقأْٞ ىأٌ ّأٔ ٕنقفأ٠ تجْأ  نٍيأةنن  تهننن مٜ  اص   -0

 ونقي نٍْيٖية٢  ٛنٍْقيعا و٢ٔ ٙيت٢ٔ نٍٖنقف٢ٔ ٠ٙ ّدٜ  نٍْيٖية٢  أٛةًٜ نٍْيٖية٢ .

 عن مَ  نٍْيٖية٢  ّٔ ّٖفصل٘ مٖت ّةىه ثنَ٘ ٛىيٓ طة نٍدةىا ع٠ ّقأفٜٝ أعنأ٠ عىٕأ٘ ١فدأةه  -3

مقي٢أأ٘ سأأٜج ١فجأأ٘ ننحْأأيً ٕدأأٜ نٍشأأْيً نٍْيٖية٢قأأ٠ ١ٛقأأْٞ  نٍنقأأي  أٛالً  ٍأأٞ أٓ ١قأأئ عأأىٓ أطأأت

١ٛيأأٜٓ ّدأأٜ   -نٍشأأْي٠ٍ  ٛنٍنقأأي ن٣خأأة ٕدأأٜ نٍجٖأأٜ  نٍْيٖية٢قأأ٠ ١ٛقأأْٞ  نٍنقأأي نٍجٖأأٜو٠  

(. ٛمت نسفيَظ ٙأصٗ نٍيأيٙة  عأ٠ 1ىْي ع٠ شيٌ   –نٍْيٖية٢  ّٖقينيً مَٞ خط نٍهٛنً نٍْيٖية٢ق٠ 

 ىي٢ة ع٠ نٍْوطا ٛنٍفجي  . ٖيما نٍيٜ وج نٍف٠ ىيٓ ٍٚي شؤٓ 

 
 (1شيٌ  

 

 ن مقي  نٍْفشيوٚا تفٖيعة ٛن مقي  نٍْتفَلا تفجيع . -4

 عن مة  أطت ةةعأ٠ ّيٖأية٢  ّأٔ م أ٢ي طت١أتٟ عأىٓ ن خ٢أة ١ٖجأص   ٢ٍأ٘ ثأِ ١يفقأي خي أ٢ا  -5

  نٍْيٖقا  أٛ نٍفْيٖط( ويٍفؤث٢ة . نٍْيٖية٢ق٢ا ٛٙصن ّي ١قْٞ

 

 

 

 

 

 



 نٍْيٖية٢ق٢ا ٛن ٍيفةٕٛيج:

نسفْة مَِ نٍْيٖية٢ق٢ا عفة  ة١َٜا ١يدح ع٠ تؤث٢ة نٍْٜنن نٍْْيٖقا وك أٚي مَأٞ وكأل  ٍأٞ أٓ      

ُ أٓ ن وأأة  نٍْيٖية٢قأأ٢ا تٖدأأةج  عن ّأأي 1111نىفشأأ  نٍكأأيٍِ نٍٍٜٖٚأأتٟ  ٙأأيٕه أ سأأفت   عأأ٠ مأأيُ 

٢ي  ىٚةويح٠ ٛمت نً ٙصن نالىفشيج مَٞ أٓ نٍيٜنٙة نٍْيٖية٢ق٢ا تٖشؤ مأٔ نمفةوظ ّٔ سَو ١ْة و٘ ت

طةىأأا نٍشأأدٖيج نٍيٚةويح٢أأا، ٛمأأت أ أأيت ّأأٔ نٍثيوأأظ ن٣ٓ أٓ نٍشأأدٖيج نٍْفدةىأأا تفليمأأٌ ع٢ْأأي و٢ٖٚأأي 

 ونٜٝ ّيٖية٢ق٢ا  ٍٞ ايٕي نٍنٜٝ ن ٍيفةٛسفيت٢ي٢ا نٍف٠ تت   ٍنيٕٜٓ ىٍُٜٜ.

 

ٞ نٍتٛنُ طًٜ ن ١ٜٕا نٍص ١أا، عىٕأ٘ ّأٔ نٍْفٜمأ  أٓ ١يأٜٓ ٍَأص نج ٍْٛي ىيٕظ ن ٍيفةٕٛيج تفدةه مَ

خٜنص ّيٖية٢ق٢ا، ٛمت ىيٓ عي نننٟ أًٛ ّٔ طيًٛ  ١جين نٍكوما و٢ٔ نٍتٜنص نٍْيٖية٢قأ٢ا ٍَْأٜنن 

 ٛو٢ٔ ٙصٗ نٍف٢ي نج نٍص ١ا. ن ّة نٍصٟ ٍِ تدنن٘  ال أوديث نٍقٖٜنج ن خ٢ة .

 

طأت ىي٢أة مَأٞ خأٜنص نٍٜسأط نٍأصٟ تفدأةه ع٢أ٘ نٍشأدٖيج،  ٛتفٜم  ةي٢كا نٍنٜٝ نٍْيٖية٢قأ٢ا  ٍأٞ

ّثَٚي ع٠ عٍو ّثٌ نٍنٜٝ ن ٍيفةٛسفيت٢ي٢ا  نٍيٚةو٢ا نٍقيىٖا(. ٍٛيٖٖأي عأ٠ وأت  ن نسأيتٖي نٍْيٖية٢قأ٢ا 

 سٌْٖٚ تؤث٢ة نٍٜسط ّلفةض٢ٔ أٓ نٍشدٖيج تفدةه ع٠ نٍلةنغ.

 


