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 10فصل 
 

 مغناطیس

 

 

 

 

 

 .شود یوارد م یسیاست که توسط آهن ربا به اجسام مغناط ییروین یسیمغناط یروین

 .قسمتی از آهن ربا که خاصیت مغناطیسی بیشتری دارد : قطب های آهنربا

  انواع قطب های آهنربا

 (مغناطیسیجنوب  S (قطب(                                شمال مغناطیسی)  N قطب

 ییایآن در جنوب جغراف N آن در شمال و قطب S است که قطب کریغول پ یعیطب یآهنربا کی نیزم ی کره

 .قرار دارد

آن به طرف شمال  N آن به طرف جنوب و قطب S همواره قطب م،یقطب نما قرار ده کی نیهر نقطه از زم در

 .ستدیا یم
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 چگونگی تشخیص قطب های یک آهنربا:

 

کردن و یا شناور کردن آهنربا که در حالت تعادل باشد موجب جهت گیری آن نسبت به قطب های  آویزان

  .جغرافیایی زمین می شود بنابرین با استفاده از این جهت گیری می توان قطب های آهنربا را تشخیص داد

خص کرد همانند البته می توان با یک آهنربا که قطب های آن مشخص است جهت قطب های جغرافیایی را مش

 انجام می دهند. کاری که قطب نما یا قبله نما 

 

 

 

 

 اثر قطب های آهن ربا بر هم 

 

      نیروی بین قطب های هم نام رانش است( 1

 .نیروی بین قطب های ناهم نام ربایش است)  2 

 

  یکیالکتر یو بارها یسیمغناط یقطب ها نیتفاوت ب

را نمی توان از هم جدا کرد.یعنی قطب آهن ربا  یتوان از هم جدا کرد . اما قطب ها یرا م یکیالکتر یبارها

 وجود ندارد و برعکس. S هرگز بدون حضور قطب  Nهای 

 .را تکه تکه کنیم باز هم دوقطب خواهد داشت و تکه های آن آهنربا خواهند بود آهن ربا اگر  
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 روش های ساخت آهن ربا 

 در این روش یک آهن ربای تیغه ای را بر روی یک تیغه آهنی در یک جهت  چند بار می کشیم.  مالش:  روش

 انتهای تیغه آهنی که محل برداشتن آهن ربا می باشد مخالف قطب مالش دهنده است. 

 

 

 

 

 یسیمغناط یآهن ربا بدون تماس با آن را القا لهیقطعه آهن به وس کیدر  یسیمغناط تیخاص جادیاالقا:  روش

 .مییگو یم

 یتر یقو یسیمغناط تیداشته باشد، به روش القا خاص یتر یقو یسیمغناط تیخاص یاصل یچه آهن ربا هر

 .شود یم جادیا

 کیآهن ربا نزد کیبه  یسیاست که جسم مغناط یو کاف ستین یروش ، تماس آهن ربا با جسم الزام نیا در

  .شود
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 :یکیالکترآهن ربای 

وسایل الکتریکی زیادی از جمله انواع زنگ ها، جرثقیل های مغناطیسی ، ساعت های الکتریکی  این آهن ربا در 

  و .... به کار می رود.

 میهر گاه از س م،یچیپ یم یآهن یهسته  کیروکش دار را به دور  میس یکیالکتر یآهنربا کیساختن  یبرا

تا زمانی که جریان الکتریکی برقرار است هسته  .شودیآهنربا م یآهن یهسته  م،یعبور ده یکیالکتر انیجر چیپ

 آهنی خاصیت آهن ربایی خود را حفظ می کند. 

 

 

 

تعیین قطب های آهنربای الکتریکی:اگر سیم پیچ را طوری در دست راستمان قرا ر دهیم که جهت بستن 

را نشان  S قطبو مخالف آن  N دستمان جهت جریان الکتریکی در سیم پیچ باشد نوك انگشت شستمان قطب

 .می دهد

 

 

 

 

بستگی دارد .اگر جهت جریان عوض  چیپ میدر س یکیالکتر انیجهت جرآهن ربای الکتریکی به   Sو  Nقطب 

 شود جای قطب ها هم عوض می شود. 
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 راه های قوی  تر کردن آهن ربای الکتریکی : 

 

 چیپ میس یافزودن تعداد حلقه ها ( 2          چیپ میاز س شتریب یکیالکتر انیعبور جر ( 1

 

 تشکیل فنر مغناطیسی : 

 به کمک یک میله پایه دار و چند آهن ربای حلقه ای می توان فنر مغناطیسی ساخت.

 آهن ربا های حلقه ای را به گونه ای در میله قرار می دهیم که قطب های همنام آنها کنار یکدیگر قرار گیرند. 

 

 

 

 

وسیله ای که در آن انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی تبدیل می شود و از سیم پیچ و   : موتور الکتریکی

 .آهنربا درست شده است

 :یکیکار موتور الکتر طرز

آن  یکه قطبها یبه طور شودیم لیتبد یکیالکتر یآهنربا کیشود، به  یم سیم پیچوارد یکیالکتر انیجر یوقت

 یحرکت چرخش سیم پیچ،آهنربا و  یو رانش قطبها شیربا ی جهینت در .ردیگ یآهنربا قرار م یدر مقابل قطبها

 .شود یم جادیا سیم پیچدر
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  ولد الکتریکی)ژنراتور(:م

 .وسیله ای که در آن انرژی حرکتی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود و از سیم پیچ و آهنربا درست شده است

 دور تشکیل می دهیم. 1000تا  600تعداد حداقل به دور لوله سرنگ، یک سیم پیچ با  در این روش

 وصل می کنیم. LEDسپس دو سر سیم را به پایانه های المپ 

 آهن ربا را در سرنگ قرار داده و سر سرنگ را می بندیم. 

 با حرکت آهن ربا در سرنگجریان برق تولید شده و المپ روشن می شود.  

 

می توان نور المپ را حرکت سریع تر آهن ربا و سیم پیچ و استفاده از سیم پیچ تعداد دور سیم بیشتر با نکته : 

 بیشتر کرد.
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 جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل کادر کامل کنید. -1

 

 

 ( خاصیت آهن ربایی در ................. آهن ربا بیشتر است. الف

 می گوییم . ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن به وسیله آهن ربا بدون تماس را ................ب(  

 . شود می................  انرژی تبدیل به  الکتریکی یژدر موتور الکتریکی . انرج( 

 .دارد بستگی الکتریکیجریان ..................... به الکتریکی ربای اهن   S و  N   قطبد( 

 در زنگ اخبار و جرثقیل های مغناطیسی از آهن رباهای ..............................استفاده می شود.ه( 
 

 درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کرده و جمالت نادرست را با کمی تغییر درست کنید. -2
 

 قطب های همنام آهن ربا همدیگر را می ربایند.)              ( الف( 

 )              ( ب( مولد الکتریکی انرژی مکانیکی را به انرژی نورانی تبدیل می کند.

 ج( درآهن ربای الکتریکی هر چه تعداد دور سیم پیچ بیشتر باشد آهن ربا قوی تر می شود. )              (

 نام دارد. )              (   Nد( قطبی از آهن ربا که به سمت شمال جغرافیایی قرار گیرد، قطب 

  
 .بنویسید را الکتریکی بارهای و ربا آهن مغناطیسی های قطب  بین تفاوت -3 

 

و از  دبیر علوم دانش آموزان را به حیاط مدرسه برده و به هر یک از گروه ها یک آهن ربای تیغه ای داد -4 

آن ها خواست شمال و جنوب حیاط را مشخص کنند. به نظر شما دانش آموزان باید چگونه این کار را انجام 

 دهند؟

  
    دانش آموزی سعی دارد این دو آهن ربا را به یکدیگر بچسباند ولی موفق نمی شود. به نظر شما اوقطب  -5 

N .آهن ربای اول را به کدام قطب آهن ربای دوم نزدیک کرده است ؟ دلیل بیاورید 

 

 

دایمی  -جهت –مالش   –وسط    -الکتریکی –نورانی  –القا  - شدت –دو سر -مکانیکی   

N         ...  
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  ؟ از چه نظر به هم شباهت دارند ربا آهن های قطب و الکتریکی های بار  -6

 

  
 کنید مشخص را آن های قطب ؟ کرد تبدیل ربا آهن به مالش روش از  را فوالدی میخ یک  توان می چگونه - 7

 .کنید رسم شکل اب آنرا و

 

 آهن ربا ساخته ایم .             ،مطابق  شکل به کمک یک آهن ربای تیغه ای و یک میخ -8

  الف( نام روش ساخت را بنویسید.

 ( قطب های آهن ربای ساخته شده را در شکل مشخص کنید.ب

  
  

های آن را مشخص  قطب ورسم کرده  الکتریکی ربای آهن یک ، ومیخ پیچ سیم و باتری یک از استفاده با  -9

 کنید ؟

  
  

 سه و شکست و افتاد یدست دانش آموز از بود   N و  S های قطب دارای که  ای تیغه ربای آهن یک  -11

 شکل مشخص کنید ؟ با رسمرا  آن های قطب و بگذارید هم کنار را شده شکسته های ربا آهن شما.شد  تکه

    
  

  مریم مطابق شکل مقابل یک آهن ربای الکتریکی ساخت . -12

 -را روی شکل مشخص کنید.                                                                 Sو قطب  Nالف( قطب 

 ب( اگر مریم بخواهد قدرت آهن ربای خود را زیاد کند .                                                         

 چه روش هایی را به اوپیشنهاد می کنید ؟دومورد راذکرکنید.

 
 ی کند و آنرا در جایی دیگر رها می کند ؟م بلند را آهنی های زباله جرثقیل یک چگونه  -13

  

+       _- 
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 الف( در شکل مقابل میخ آهنی به چه روشی آهن ربا شده است؟   -14

 ب( محل مشخص شده کدام قطب مغناطیسی است؟   

   
 

 

 ؟ شود می تبدیل هایی انرژی چه به مکانیکی انرژی الکتریکی مولد یک در  -15

 

  
 یک فنر مغناطیسی ساخت ؟ آنرا بصورت شکل رسم کنید ؟ توان می چگونه -16

  
  

 ؟ کنیم مشخص را جنوب و شمال قطب شکل نعلی ربای آهن یک از استفاده با چگونه  -17

 

 

 در فنر مغناطیسی مقابل، نوع قطب های مشخص شده را مشخص کنید. -18

 

 
 

 گزینه درست را انتخاب کنید. -19
 

 با توجه به تصویر مقابل به ترتیب سر و ته سوزن سوم چه قطبی دارند؟ -

 S-Sب(                                N – Nالف( 

 N- Sد(                                     S -Nج(  

 

 شوند؟نمی یک از وسایل زیر به وسیله القا دارای خاصیت مغناطیسیکدام -

 د( میله فوالدی          الف( سوزن ته گرد                        ب( میخ آهنی                        ج( نی شیشه ای         
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 قطب های یک آهن ربا به چه عواملی بستگی دارد؟  -

 جهت جریان الکتریکی در سیم پیچ  ب(                               ولتاژ دو سر سیم پیچالف( 

 طول میله آهنی درون سیم پیچد(                             تعداد حلقه های سیم پیچج( 

                                                             
  

های از میخ B و A نقاط .شوندای میمطابق شکل، دو میخ فوالدی از دو طرف، جذب یک آهنربای تیغه -

  هستند. ...و .. ..... فوالدی به ترتیب

 S-Sب(                                N – Nالف( 

 N- Sد(                                     S -Nج(  

 گویند؟وش ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک آهن، توسط یک آهن ربا حتی بدون تماس با آن را چه میر -

 القای مغناطیسی                    ب(  مالش                 ج( الکتریکی                     د( القای الکتریکیالف( 

 است؟ نادرست از جمله های زیرکدام یک 

                    بارهای الکتریکی را می توان از هم جدا کردالف( 

 قطب های آهنربا را نمی توان از هم جدا کردب( 

               بارهای غیرهمنام یکدیگر را جذب میکنندج( 

 .تواند وجود داشته باشدمی S بدون قطب N در آهنربا قطبد( 

 گوییم؟حرکتی تبدیل کند چه می انرژیرا به  کیالکتری انرژی ای کهوسیلهبه  -

 توربین آبید(                        دینامج(                         ژنراتورب(                      موتور الکتریکیالف( 
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