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 مغناطیس  (10فصل )
 مواد به لحاظ خاصیت مغناطیسی عبارتنداز:

  جذب آهن ربا می شوند. موادی که  مواد مغناطیسی: (1
  آهن و کربن( ) آلیاژت و فوالدآهن ، نیکل ، کبال

  موادی که جذب آهن ربا نمی شوند.  :مواد غیر مغناطیسی (2
  کاغذ ، مقوا، شیشه  ، پالستیک و آلومینیوم  و ال.

 وسایلی که از خاصیت مغناطیسی در آنها استفاده شده است عبارتنداز:
 جرثقیل های بازیافت آهن  (1

  موتور الکتریکی (2

  دینام دوچرخه (3

 میکروفون (4

 یخچال بدر (5

  قطب نما (6

  بلندگو (7

  آهن رباء چیست؟

 .وسیله ای است که بعلت داشتن خا یت مغنا یسی اجسام فلزی رابه خودجذب  می کند

 منظور از قطب آهن ربا چیست؟ 

  نقا ی از آهن ربا که خا یت مغنا یسی بیشتری دارد.

 عبارتنداز: انواع قطب آهنربا
  معموال به رنگ قرمز  شمال ()N قطب   (1

  معموال به رنگ آبی  ) جنوب ( Sقطب  (2

 قطب های آهن ربا را می توان از هم جدا کرد؟آیا 
 دو را ای میله ربای آهن اگر ندارد وجود S قطب حضور بدون هرگز N قطب.کرد جدا هم از توان نمی را مغنا یسی های قطب

 .بود خواهد کامل ربای آهن یک آن تکه هر کنیم، تکه

 :براساس کاربردشان عبارتنداز انواع آهن ربا
 تیغه ای (1

 اسبینعل  (2

 حلقه ای (3

 )میله ای(استوانه ای (4
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 ی مغناطیسی عبارتنداز:هاانواع نیرو

  آهنربا بین دو قطب همنام  :(نیروی دافعه ) رانش (1
  آهنربا بین دو قطب ناهمنام  :(ربایشنیروی جاذبه ) (2

 اساس نام گذاری قطب های آهن ربا در سطح زمین چگونه است؟

آهن ربا در ســـمت  Nقوی وجود دارد که در آن قطب در داخل زمین یک آهن ربای بســـیار

اگر  یک آهن ربا در قطب شـــمال جغرافیایی قرار دارد.   Sقطب جنوب جغرافیایی و قطب 

سطح زمین  آویزان کنیم  با توجه به  سی در  سام مغنا ی سط ن  و به دور از اج آهن ربا را تو

آهنربای  Sشـــده جذب قطب  آهنربای آویخته Nاثر قطب های آهن ربا بر روی هم ، قطب 

 آن می شود.  Nاین آهنربا جذب   Sفر ی زمین و قطب 

 ریکی عبارتنداز:تفاوت قطب های آهن ربا و بارهای الکت

  .بارهای منفی و مثبت را می توان به روش های مختلف از هم جدا کرد (1

 Nکوچکتر تقســیم کنیم در تمام قطعات قطب هایاگر آهن ربا را به قطعات .قطب های آهن ربا را نمی توان از هم جدا کرد (2

 را خواهیم داشت.  Sو 

 انواع روش های ساخت آهنرباء عبارتنداز:

 روش القای مغناطیسی:  (1
شند را القای  ایجاد خا یت مغنا یسی در یک جسم بوسیله ی یک آهن ربا بدون اینکه با هم در تماس با

 .مغنا یسی می نامند

سوزن اول سوزنروش  به ابتدا  س س  شود و  سی پیدا کرده جذب آهن ربا می  های   القا خا یت مغنا ی

 .هنربا میشوندآنیز به همین ترتیب بعدی 

  روش  مالش: (2

ــر آهنربا را به دلخواه چندین باردر یک جهت ثابت روی تیغه  یک س

ــیم ــرN  قطب ی آهنی می کش ــودقطب همنام خودرادرآن القا می کندA چون از س  یعنی قطب  دور میش

N)چون قطب   )نیروی دافعه بین قطبهای همنام N به انتهای B نزدیک می شـــودبه دلیل جاذبه بین قطب

  .می شودS های مخالف  این سر تیغه قطب 

 ؟ساخت فنر مغناطیسیچگونه میتوان 

با دراختیار داشـــتن یک میله ی پایه دار و چند آهن ربای حلقه ای می 

 .توان فنر مغنا یسی ساخت

قطب های  آهن رباهای حلقه ای را به گونه ای در میله قرار می دهیم که

  همنام  آنهاکنار یک دیگر قرار گیرند.

  روش  الکتریکی: (3

 درون آن تبدیل به آهن ربا می شود.می  ور جریان الکتریکی از سیم پیچ ،با عب

میله فلزی به آهن بدوریک میله فلزی ازجنس آهن سیم پیچیده وسیم رابه باتری و ل کنید 

رباءتبدیل می شــود.ازاین روش درآهن رباءهای الکتریکی بســیارقوی که دربنادرکارمی کنند 

  استفاده می شود،برای حمل ونقل جعبه های بزرگ فلزی.
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 بستگی الکتریکی جریان جهت به الکتریکی ربای آهن S و N قطب الکتریکی : ربای روش نامگذاری قطب ها در آهن

 دارد.
 حرکت جریان در درون با ری همیشه از قطب منفی به قطب مثبت است.جهت  (1

 جهت حرکت جریان در بیرون با ری)مدار الکتریکی( همیشه از قطب مثبت به قطب منفی است. (2

 ( در آهن ربا می نماید.Sهمیشه حرکت جریان در مدار ازقطب مثبت با ری به سمت آهن ربای الکتریکی تولید قطب جنوب ) (3

 ر بر میزان خاصیت آهن ربای الکتریکی عبارتنداز:عوامل موث

  مقدار جریان: (1
 .شود می بیشتر الکتریکی ربای آهن مغنا یسی خا یت شود، بیشتر پیچ سیم از گذرنده جریان چه هر

 تعداد دورهای سیم پیچ:  (2
 .شود می بیشتر الکتریکی ربای آهن مغنا یسی خا یت بیشترشود، پیچ سیم دورهای تعداد چه هر

 تعیین میگردد؟ چگونه قطب های آهنربا ی الکتریکی به وسیله قطب نما

قطب نما به ســمت میله قرار گرفت آن ســر میله   N الکتریکی ( نزدیک می کنیم اگر جهت  قطب نما را به ســر میله ) آهن ربای

قطب نما از ســر  Nند.  اگر جهت آهن ربای الکتریکی اســت . به دلیل این که قطب های ناهم نام همدیگر را جذب می کن Sقطب 

 آهن ربا خواهد بود.  Nمیله دور شد آن سر میله قطب 

 موارد کاربرد آهن ربای الکتریکی عبارتنداز:

  اخبار زنگ (1

  )بازیافت زباله(جرثقیل مغنا یسی (2

  موتور الکتریکی (3

  ساعت الکتریکی (4

  تلفن همراه (5

 موارد کاربرد آهن ربای معمولی عبارتنداز:
  جغرافیایی )قطب نما(جهت یابی  (1

  استفاده در درب یخچال (2

  استفاده در درب جامدادی (3

  استفاده در بلندگوها (4

 انواع روش های مراقبت ازآهن رباء عبارتند از:

  به آهن رباء ربه نزنید. (1

  ازقراردادن آهن رباء در جای گرم خودداری کنید. (2

 دهید تا  عیف نشوند.  قراردو آهن رباء را ازقطب های مخالف روی هم  (3
 موتور الکتریکی چیست؟ 

  وسیله ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. 

 ساختمان موتور الکتریکی دارای دوبخش است که عبارتنداز:
  (سیم پیچ )آرمیچر (1

  آهن ربا (2
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 روش تولید الکتریسیته عبارت است از:

 .روکش دار جریان الکتریکی در سیم پیچ به وجود می آیدباحرکت آهن ربا درون سیم پیچ 

  مثل:
 (ژنراتور) جریان الکتریکی تولید می شود.،درتمامی نیروگاه های تولیدبرق ازچرخش آهن ربا درون سیم پیچ و یا برعکس (1

 .در دینام دوچرخه نیز به همین  ریق برق تولید می شود (2

 (10نمونه سوال فصل)
 مواد به لحاظ خا یت مغنا یسی به چند دسته تقسیم میشوند نام ببرید؟  (1

  آهن رباء چیست؟ (2

 منظور از قطب آهن ربا چیست؟  (3

 را بنویسید؟ انواع قطب آهنربا (4

 آیا قطب های آهن ربا را می توان از هم جدا کرد؟ (5

 براساس کاربردشان را نام ببرید؟ انواع آهن ربا (6

 برده و مختصر تو یح دهید؟ انواع نیروی مغنا یسی را نام (7

 اساس نام گذاری قطب های آهن ربا در سطح زمین چگونه است؟ (8

 تفاوت قطب های آهن ربا و بارهای الکتریکی را بنویسید؟ (9

 انواع روش های ساخت آهنربا را بنویسید؟ (10

 را تو یح دهید؟ ساخت فنر مغنا یسیروش  (11

 ید؟الکتریکی را بنویس ربای روش نامگذاری قطب ها در آهن (12

 عوامل موثر بر میزان خا یت آهن ربای الکتریکی را نام ببرید؟ (13

 تعیین میگردد؟ چگونه قطب های آهنربا ی الکتریکی به وسیله قطب نما (14

 موارد کاربرد آهن ربای الکتریکی را نام ببرید؟ (15

 موارد کاربرد آهن ربای معمولی را نام ببرید؟ (16

 انواع روش های مراقبت ازآهن رباءرا بنویسید؟ (17

 موتور الکتریکی چیست؟  (18

 ساختمان موتور الکتریکی دارای دوبخش است را نام ببرید؟ (19

 روش تولید الکتریسیته چگونه است؟تو یح دهید؟ (20

 

 

 

 

 

 

 

 (10پایان فصل )
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