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مغناطیس: 10سؤاالت فصلعلوم: هشتم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

مهندس توکّلی

 .جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید

 گوییم. .................. آهنربا میتری دارند ربا که خاصیت قویهایی از آهن. به قسمت1

 باشد که از دیگر جاهای آهنربا خاصیت آهن ربایی .................. دارد.. آهن ربا دارای دو قطب ....................... و .................... می2

گیرد، قطب ................. و سمتی که به طرف شمال قرار قرار می . اگر آهنربا را روی یک یونولیت قرار دهیم پس از مدتی سمتی که به طرف جنوب3

 شود.  گیرد ..................... نامیده میمی

 باشند. ها .................... و اگرهمدیگر را دفع کنند ...................... میکنیم، اگر جذب شوند، قطب. وقتی دو آهنربا را به هم نزدیک می4

 توان از هم جدا کرد. همانند( بارهای الکتریکی نمی –. آهنرباها ........................ ) برخالف 5

 گوییم. وسیله آهنربا بدون تماس با آن را ................................ می. ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن به6

 باشد. باز هم دارای ......................... میربا را به قطعات کوچکی بشکنیم . اگر آهن7

کند. . موتور الکتریکی انرژی ............. را به .................. تبدیل می8

کند. لیرا به .................. تبد یکیالکتر انرژی تواند یم یکیالکتر ربای آهن. 9

 .................. هستند. های آهن و فوالد از ماده. 10

.شود می تر کم یکیالکتر ربای آهن یسیمغناط یژگی.................. باشد، و چپی میگذرنده از س انیهرچه جر. 11

.شود یالقاء م یآهن های در جسم ی.................. تر یسیمغناط تیداشته باشد، خاص تری یقو یسیمغناط یژگیو یاصل ربای هرچه آهن. 12

. قطب آهنربای الکتریکی به ................................ بستگی دارد. 13

. هر آهنربا به هر شکلی که باشد دارای ................... قطب است. 14

جای خالی. 1
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 مغناطیس: 10سؤاالت فصل علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 های زیر پاسخ دهید.به پرسش 

  هر یک از مفاهیم زیر را تعریف کنید.. 1

 های آهنربا:قطب -

 مواد مغناطیسی: -

 مواد غیر مغناطیسی:  -

 موتور الکتریکی:  -
 
 اند؟های مغناطیسی ساخته شده. چند وسیله نام ببرید که براساس ویژگی2

 
 

 های آهنربا را بنویسید. گذاری قطبروش نام. 3

 

 . اشکال مختلف آهن ربا را نام ببرید. 4

 

 شوند؟. براساس خاصیت مغناطیسی مواد به چند گروه تقسیم می5

 

 های آهنربا بر یکدیگر چگونه است؟. اثر قطب6

 

 

 های آهنربا را بنویسید. . شباهت و تفاوت بارهای الکتریکی و قطب7

 

 . شکل زیر بیانگر کدام ویژگی آهنربا است؟ 8

 
 

  .درست یا نادرست بودن هر عبارت را مشخص کرده و درصورت نادرست بودن عبارت صحیح را بنویسید 

 ◯کنند. یرا جذب م گری کدی رباها آهن در نام هم های قطب. 1

 ◯ .شود یم یسیمغناط تیخاص دارای ربا بدون تماس با آهن یجسم آهن ،یسیالکترومغناط یدر القا. 2

 ◯.شودیم لیتبد یکیمکان یبه انرژ یکیالکتر یانرژ ،یکیموتور الکتر کیدر . 3

 ◯توان از هم جدا کرد. ربا را میهای مغناطیسی آهن. قطب4

 ◯شود. ربای الکتریکی هم زیاد میپیچ زیاد شود، خاصیت مغناطیسی آهنربای الکتریکی اگر جریان گذرنده از سیم. در آهن5

 ◯ربا برابر است. جای آهنمغناطیسی در همه . خاصیت6

 ◯شود. . اگر میخی به آهنربا متصل شود در محل اتصال قطب هم نام در میخ ایجاد می7

 ◯گیرند. روی هم قرار مینام آهنربا ها روبههای هم. در فنر مغناطیسی قطب8

 

 

 

 . ردست و انردست2

 اهی تشریحی. رپسش3
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 مغناطیس: 10سؤاالت فصل علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 ربا را بنویسید. های ساخت آهن. روش9

 

 

 . شکل زیر مربوط به کدام نوع از ساخت آهنربا اشاره دارد؟ 10

 

 تر خواهد بود؟ . چه زمانی القای خاصیت مغناطیسی قوی11

 

 . روش ایجاد خاصیت مغناطیسی به صورت مالش را توضیح دهید. 12

 

 

 . شکل زیر مربوط به چیست؟ نحوه قرارگیری قطب ها چگونه است؟13

 
 

 روش ساخت آهنربای الکتریکی را بنویسید. . 14

 

 

 . عوامل موثر بر خاصیت مغناطیسی آهنربا الکتریکی را بنویسید. 15

 

 

 های آهنربای الکتریکی را با توجه به جهت جریان مشخص کنید. قطب. 16

 
 

 یکی از کاربردهای آهنربا الکتریکی را نوشته و طرز کار آن را بنویسید. . 17

 

 

 . موتورالکتریکی چیست و چه کاربردهایی دارد؟18

 

 . در یک مولد ساده چه عواملی در نور المپ مؤثر هستند؟19
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 مغناطیس: 10سؤاالت فصل علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 کنند؟های برق آبی چگونه برق تولید میدر نیروگاه. توضیح دهید 20

 

 

 
 

  .گزینه صحیح را انتخاب کنید 

 حاصل .................. یربا بشکند و دو تکه شود، در دو تکهآهن کیاگر . 1

 داشت. میخواه Sقطب  کیو  Nقطب  کیفقط ( 2 داشت. میخواه Sو دو قطب  Nدو قطب ( 1

  داشت. میخواه Sو چهار قطب  Nچهار قطب ( 4 ربا خواهد بود.تر، آهنبزرگ یفقط قطعه( 3
 هستند؟  یچه قطب 3تا  1 یرباهاآهن ینییقسمت پا بیترترو، بهدر شکل روبه. 2

1 )S−S−N 

2  )S−S−S 

3 )N−N−N  

4 )N−S−N  
 دهد؟یرخ م یکیالکتر یدر موتورها ریز یانرژ لیکدام تبد. 3

  ییایمیش یبه انرژ یکیالکتر یانرژ( 4  یکیمکان یبه انرژ یکیالکتر یانرژ( 3 یکیالکتر یبه انرژ یکیمکان یانرژ( 2 یکیالکتر یبه انرژ ییایمیش یانرژ( 1
 نادرست است؟ ریز یهاچند جمله از جمله. 4

 .شودیربا مربا جذب شود، آهنبه آهن کهیزی( هرچالف

 ربا جذب نشود، حتماً نارسانا است.به آهن کهیزی( هرچب

 .شودیربا جذب مبه آهن یجسم باردار( هر پ

 دارد. یسیجنوب مغناط تیخاص ن،یزم ییای( قطب شمال جغرافت

 .شودیربا مجذب آهن ی( هر فلزث

1 )2 2 )3 

3 )4 4 )5  
مشخص شده یها. قسمتمیکشیم یتکه آهن معمول کی یربا را مطابق شکل در جهت مشخص شده چند بار روآهن کی. 5

 خواهند شد؟  لیتبد یبه چه قطب بیترت)الف( و )ب( به ی

1 )S−N 2 )N−S 

3 )S−S 4 )N−N  
 درست است؟ یکیالکتر یرباآهن یسیمغناط تیخاص یدرباره نهیکدام گز. 6

 .شودیم شتریب یکیالکتر یرباآهن یسیمغناط تیخاص م،یرا کاهش ده چیپمیگذرنده از س انیهرچه جر( 1

 .ابدییکاهش م یکیالکتر یرباآهن یسیمغناط تیخاص م،یکن شتریرا ب چیپمیگذرنده از س انیهرچه جر( 2

 .ابدییکاهش م یکیالکتر یرباآهن یسیمغناط تیخاص م،یکن شتریرا ب چیپمیس یهرچه تعداد دورها( 3

 .ابدییکاهش م یکیالکتر یرباآهن یسیمغناط تیخاص م،یرا کاهش ده چیپمیس یهرچه تعداد دورها( 4
 
 دارد؟ یترشیشباهت ب ریز یروهایاز ن کیبه کدام یسیمغناط . نیروی7

  ( تکیه گاه4 ( اصطکاک3 ( الکتریکی2 ( گرانش1
ترازو  یرو یربارا مانند شکل به آهن گرید یرباآهن کی. اگر میاقرار داده یفنر یترازو کی یربا را مطابق شکل بر روآهن کی. 8

  کند؟یم یرییچه تغ دهدیکه ترازو نشان م یعدد م،یکن کینزد

 ایاهی چهارزگینه. رپسش4
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 مغناطیس: 10سؤاالت فصل علوم: هشتم

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 .دهدیرا نشان م یترترازو عدد کم م،یکنیم ترکیربا را نزدهرچقدر آهن( 2 .دهدیرا نشان م یترشیترازو عدد ب م،یکنیم ترکیربا را نزدهرچقدر آهن( 1

  .دهدیرا نشان نم یربا ترازو عددوجود دو آهن لیدلبه( 4 .کندینم یرییعدد ترازو تغ م،یکنیم ترکیربا را نزدهرچقدر آهن( 3
 تر باشند.....رباها قوی. در فنر مغناطیسی، هرچه آهن9

 شود. تر فشرده میشود و سختتر می( فنر سخت2 شود. تر فشرده میشود و راحتتر می( فنر نرم1

  دهد. ( تغییری در فنر رخ نمی4 شود. فشرده کمتر میرباها در حالت غیر شود و فاصله آهن( فنر بسته تر می3
ای هاست اگر نیروی نشان داده شده در شکل از نوع جذبه باشد، قطب. یک آهنربا به سه قسمت شکسته شده10

 ( به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ 2( و )1)

1 )S−N 2 )N−S 

3 )S−S 4 )N−N  
 . کدام عبارت صحیح است؟11

 های متفاوت یک آهنربا خاصیت مغناطیسی یکسانی دارند. قسمت( 1

 توان بدون تماس با اهنربا در آهن خاصیت مغناطیسی ایجاد کرد. ( نمی2

 را به تنهایی در یک آهنربا مشاهده کرد.  Nدارد و نمی توان قطب  Sو  N( هر آهنربا همواره دو قطب 3

 کنند. نام آهنربا یکدیگر را دفع میهای همذب و قطبنام یکدیگر را ج( بارهای الکتریکی هم4
 

باشند. ( به ترتیب ...... و ...... و ..... می3( و )2( و )1اند که در آن سرهای )ها آهنربا شده. با توجه به مقابل با استفاده از ................. میخ12

 
  S S Nالقای مغناطیسی ( S N S 4القای مغناطیسی ( N N S 3جریان الکتریکی ( N S N 2القای مغناطیسی ( 1
 ای دارد؟ربا به ترتیب چه رابطهپیچ و سرعت حرکت آهن. نورالمپ با تعداد دورهای سیم13

 معکوس –( معکوس 1

 مستقیم –( معکوس 2

 معکوس –( مستقیم 3

 مستقیم-( مستقیم 4
 

 . کدام گزینه نادرست است؟14

 نامند. شوند را مواد مغناطیسی میرباها می( موادی که جذب آهن1

 شود. ربا میربا یک ورقه نازک کاغذ قرار دهیم، بازهم آهن جذب آهن( اگر بین آهن و آهن2

 تر است. کند قویتر باشد، خاصیت مغناطیسی که به روش القا ایجاد میربا قوی( هر چه آهن3

 توان از هم جدا کرد. الکتریکی میربا را برخالف باهای های آهن( قطب4
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 مغناطیس: 10فصل پاسخنامه هشتمعلوم: 

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

 مهندس توکّلی

 

 

 

 / بیشتر Sو N .2 هایقطب .1

3. S  /N 4. نامنام / همناهم 

 القای مغناطیسی .6 برخالف .5

 الکتریکی / مکانیکی .S  8و  Nدو قطب  .7

 با خاصیت مغناطیسی .10 انرژی مغناطیسی .9

 ترقوی .12 ترکم .11

 دو .14 جهت جریان الکتریکی .13

 

 

 

 درست .2 کنند. / دفع میدرستنا .1

  توان از  هم جدا کرد.نمینادرست /  .4 درست .3

 ها بیشتر است. نادرست / در قطب .6 درست .5

 درست .8 شود. نام ایجاد مینادرست / قطب ناهم .7

 

 

هایی از آهنربا که خاصیت مغناطیسی بیشتری دارد را های آهنربا: قسمتقطب –. 1

  شود. های آهنربا نامیده میقطب

ب ها را جذتواند آنمواد مغناطیسی: به موادی که خود آهنربا هستند یا آهنربا می -

 شود. کند مواد مغناطیسی گفته می

شوند مواد غیر مغناطیسی غیر مغناطیسی: به موادی که جذب آهنربا نمیمواد   -

 شود. گفته می

موتور الکتریکی: موتوری است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی چرخشی  -

 تبدیل می کند. 

های الکتریکی ، موتورالکتریکی ، بلندگوها ، دینام . درب یخال ، اسباب بازی2

 لباسشوییدوچرخه ماشین 

ای را با نخی آویزان کنیم طوری که به راحتی بتواند بچرخد . اگر یک آنربای تیغه3

ها به طرف شمال جغرافیایی می استد که به آن قطب شمال یا همواره یکی از قطب

N  می گوییم، قطب دیگر که به سمت جنوب جغرافیایی می استد را قطب جنوب یا

S  .می گوییم 

 ای و ....ی شکل و حلقهای ، نعل. تیغه4

شوند مواد مغناطیسی ) آهن ، سوزن فوالدی و ...( و . موادی که جذب آهنربا می5

 ویند. گشوند مواد غیر مغناطیسی ) چوب و شیشه و ...( میموادی که جذب آهنرا نمی

 ربایند. نام یکدیگر را میهای ناهمهای همنام همدیگر را دفع و قطب. قطب6

 
های آهنربا همانند بارهای الکتریک خاصیتی دافعه و جاذبه دارند شباهت: قطب. 7

-نام همدیگر را جذب میهای ناهمنام همدیگر را دفع و قطبهای همیعنی قطب

 کنند. 

ترین تفاوت بین بارهای الکتریکی و آهنربا ها این است که بارهای تفاوت: اساسی

های آهنربا به تنهایی وجود ندارد و با هم قطبالکتریکی به تنهایی وجود دارند ولی 

 توان از هم جدا کرد. هستند و نمی

ا دو ربا ب. اگر آهنربا را به به دویا چند قطعه بشکنیم هر قطعه نیز خود یک آهن8

است هر چقدر این شکستن را ادامه دهیم ها نشان دادهاست آزمایش Sو  Nقطب 

خواهد بود. در محل شکستن  Sو  Nهای ا قطبهای حاصل یک آهنربا بباز هم قطعه

 شود. های مخالف حاصل میقطب

 شوند.. آهنربا معموالً با سه روش مالش ، القا و الکتریکی ساخته می9

شود طوری که سر نزدیک ابتدا میخ اول آهربن می –. روش القای مغناطیسی 10

های شود چون قطبمی Nشود و سر دورتر آن قطب می Sآهنربا قطب  Nبه قطب

  شود. کنند. میخ جذب آهنربا مینام همدیگر را جذب میناهم

 جای خالی. 1

 . ردست و انردست2

 اهی تشریحی. رپسش3
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مغناطیس: 10فصل پاسخنامههشتمعلوم: 

 مدرس: مهندس توکّلی دبیرستان علوی )متوسطه اول(

مهندس توکّلی

-تری داشته باشد تعداد میخ. زمانی که آهنربای اصلی خاصیت مغناطیسی قوی11

شوند بیشتر خواهد بود به عبارت دیگر القا خاصیت هایی که از یکدیگر آویزان می

 شود. ها ایجاد میتری در میخمغناطیسی قوی

.اگر آهنربا را روی یک میخ آهنی در یک جهت مالش دهیم در میخ خاصیت 12

شود که در انتهای مسیر قطب مخالف مالش مغناطیسی به روش مالش ایجاد می

 به وجود می آید.  Nبه وجود می آید یعنی در شکل زیر در انتهای میخ قطب 

روی هم هستند و با روبهنام های همباشد که قطب. شکل فنر مغناطیسی می13

 گردند. فشار دادن آهنربا ها دوباره به حالت و مکان اویه بر می

ود شآهنربای الکترکی نوعی از آهنرباست که توسط جریان الکتریکی تولید می. 14

و به محض اینه جریان قطع شود خاصیت آهنربایی از بین می رود. برای ساخت 

ا به دور های درست کنیم با پیچیدن این سیمتوانهپیچ اسآهنربا باید ابتدا یک سیم

یچ را پتوان سیم پیچ ساخت. حال اگر سیمجسمی مغناطیسی مانند میخ آهنی می

ود و شبه یک منبع جریان الکتریکی مثل باتری وصل کنیم، میخ آهنی آهنربا می

 های آن به جهت جریان بستگی دارد. قطب

 های اهنربای الکتریکی به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد. . الف( قطب15

پیچ بیشتر شود، خاصیت مغناطیسی آهنربای ب( هرچه جریان گذرنده از سیم

پیچ زیاد شود خاصیت شود.  پ( هر چه تعداد دورهای سیمالکتریکی بیشتر می

 شود. مغناطیسی آهنربای الکتریکی بیشتر می

16 .

ه های آهنی استفادهای الکتریکی به عنوان جدا کردن قراضه ها و زباله. جرثقیل17

ند کها را جذب میشود. با ایجاد جریان الکتریکی جرثقیل آهنربا شده و قراضهمی

ا ههای آهنی به محل مورد نظر با قطع جریان الکتریکی زبالهسپس با انتقال زباله

 شوند. از آن جدا می

 شود و در جاروبرقی کولرهایرا تبدیل به انرژی مکانیکی می. انرژی الکتریکی 18

 شود. آبی سشوار و ... استفاده می

 شود. پیچ در واحد طول زیاد شود نور المپ زیاد می. الف( تعداد دورهای سیم19

 تر باشد نور المپ بیشتر است. ب( هرچه آهنربای درون لوله قوی

پ( هرچه آهنربا با سرعت بیشتری درون لوله حرکت کند نورالمپ بیشتر خواهد 

 شد. 

ود شهای برق آبی، آبی که در پشت سدها در ارتفاع زیاد ذخیره می. در نیروگاه20

های زیر سد آب با فشار دارای انرژی پتانسیل زیادی است. پس از بازکردن دریچه

شود و همین چرخش باعث خش توربین میند و سبب چرها برخورد میبه توربین

 شود. تولید جریان الکتریکی می
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ایاهی چهارزگینه. رپسش4
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