
 هشتمپایه علوم تجربی                )مغناطیس( 01نمونه سواالت فصل 

 دبیرستان غیردولتی هوشمند پسرانه هدف

 (5/1گزینه صحیح را انتخاب کنید)(1

در کدام وسیله از موتور الکتریکی استفاده شده است؟-  

ب(بخاری برقی                          ج(ماشین لباسشویی                     د(پلوپز   الف(اتو            

 در کدام وسیله از آهن ربای الکتریکی استفاده شده است؟-

 ج( انواع زنگ              د(هر سه لکتریکی               ب( ساعت های اهای مغناطیسی  الف( جرثقیل 

 الکتریکی را به حرکت تبدیل می کند؟کدام وسیله انرژی  -

 الف(ژنراتور                     ب(دینام دوچرخه                 ج(اتو                           د(آرمیچر 

 

 (5/1) جاهای خالی رابا کلمات مناسب (2

 کامل کنید

 الف(آن دسته از موادی که جذب آهن ربا نمی شوند مواد.................. می گویند.

 ب(نیروی حاصل از نزدیک شدن دو قطب همنام از نوع ................ است

 ج( برای ساخت زنجیر مغناطیسی از روش....................... استفاده می کنیم

    (1) مشخص کنیددر پرانتز جلوی آن صحیح یا غلط بودن جمالت داده شده را 3)

).....(آهن ربای الکتریکی تغییر می کند.قطبهای الف( با تغییر جهت جریان ،  

).....(.در بازیافت زباله از آهن ربا برای جدا کردن موادی مثل آهن استفاده می کنندب(  

 (1)یک آهن ربا: SوNبین بارهای الکتریکی مثبت و منفی با قطب های 4)

 وجود دارد؟ یالف(چه شباهت

 ب(تفاوت آنها در چیست؟

 

معموال آهن ربا به سه روش ساخته می شود. سمیرا با استفاده از مقداری سیم نازک برق و تعدادی قوه یک میخ آهنی 5)

 (5/1)را به آهن ربا تبدیل کرده است 

 الف( او از کدام روش ساخت آهن ربا استفاده کرده است؟

 ب(دو روش دیگر ساخت آهن ربا را نام ببرید

(1)بودن مواد زیر را مشخص کنیدمغناطیس یا غیر مغناطیس (6  

 

 

 

                           .............       ...........         ...........         ............                         

                                                      



 (5/1)با توجه به شکل روبرو:(7

چه روشی آهن ربا شده است؟ الف( میخ با  

قسمت مشخص شده به چه قطبی تبدیل می شود؟ب(  

        ج( علت نامگذاری خود را بنویسید ؟                                                   ؟

 
(1:)شکل مقابل (8  

 کدام روش ساخت اهن ربا را نشان می دهد؟الف(

 به کدام قطب آهن ربا تبدیل می شود؟  Aب( نقطه ی  

 

B                                                                                
                                                                                                  A                   

(1؟)مقابل نصف شده است . قطب هایی که با عالمت ؟ مشخص شده اند را نامگذاری کنیدآهن ربای (9  

 

 

 

 

 (5/1الف(چه قسمت هایی از آهن ربا را قطب آهن ربا می گویند؟)(11

 

 (1ب(قطب های آهن ربا چه اثری بر یکدیگر دارند؟)

 

 (5/1)با توجه به شکل :(11

 روشن می شود؟ LEDالف(در چه حالتی المپ 

 ب( اگر بخواهیم نور المپ را افزایش دهیم چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟

 

 مورد را نام ببرید( 2ج( از این روش برای ساخت چه وسایلی استفاده می شود ) 

 

 (1)آزمایشی طراحی کنید که به کمک آن بتوان قطب های آهن ربا را تشخیص داد(12

 

 

 

 

 


