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اطیسی :نخاصیت مغ  

.می گویند خاصیت آهن ربایی)مغناطیسی(  ، در اطراف آهن ربا و نیز سیم حامل جریان برقبه خاصیت موجود ،   

سیم حامل جریان خاصیت مغناطیسی در اطراف  خاصیت مغناطیسی در اطراف آهن ربا 

 

 

 

کاربردهای خاصیت مغناطیسیبرخی   

 ردیف کاربرد

 1 چشم پزشک می تواند براده های آهن را از چشم بیمار خارج کند

 2 دور تا دور درب یخچال آهنربا هست که موجب بسته شدن درب آن می شود

اب بازی ها با استفاده از خاصیت مغناطیسی)آهن ربایی( طراحی و ساخته شدندب بسیاری از اس  3 

 4 دینام دوچرخه ، بلند گوها، موتور ماسین لباسشویی بر اساس ویژگی های مغناطیسی کار می کنند

دارند، قطب های آهن ربا می نامیم .اگر یک  قوی تریدو سر آهن ربا را که خاصیت مغناطیسی قطب های آهن ربا :

یک قطب آن به سمت شمال جغرافیایی می ایستد)قطب ،    بگذاریمیا روی سطح آب  آهن ربا ی تیغه ای را با نخی آویزان کنیم ،

 (  Sمی ایستد)قطب جنوب ( و قطب دیگر به سمت جنوب جغرافیاییNشمال

 
 

چرخد ودر سطح آب می آهن ربای تیغه ای در   

 جهت شمال و جنوب   قرار می گیرد

  
آهن ربای نعلی شکل بر روی مداد متصل به خمیر بازی می 

 چرخد و در جهت شمال و جنوب قرار می گیرد
 



مدرس احمد عزیزی                                                                                                     مغناطیس/دهم فصل هشتم پایه  و فیزیک شیمی   

 

 

 

2 

 مواد مغناطیسی و غیر مغناطیسی : 

 اطیسی دسته بندی کردمواد را می توان به دو دسته مغناطیسی و غیر مغن 

 مواد غیر مغناطیسیمثال  مواد مغناطیسی مثال  

 ، فویل، مداد، لیوان شیشه ای ، قوطی نوشابه  آلومینیومی   سکه آهنی قیچی، سوزن ته گرد، میخ ، سکه

 مقایسه قطب های بارهای الکتریکی و قطب های آهن ربایی :

 الکتریکیقطب های بار  قطب های آهنربایی مقایسه

دارد.قطب های هم نام همدیگر را دفع می   Sو  Nقطب  شباهت

 کنند و قطب های  ناهمنام همدیگر را جذب می کنند

بار مثبت و منفی دارند . بارهای  های هم نام 

همدیگر را دفع می کنند و بارهای ناهمنام 

 همدیگر را جذب می کنند

 جدا کردتوان از هم قطب های آهن ربا را نمی تفاوت

 

 بارهای مثبت و منفی را می توان از هم جدا کرد
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 القای مغناطیسی :

به ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن، به وسیله آهن ربا  ، بدون تماس با آهن ربا ، القای   

   .مغناطیسی می گوییم 

 

چون  N.شـود و سـر دورتر قطـب میS آهنربا، قطب N شود طوریکه سـر نزدیکتـر بـه قطـب ربا میابتدا میخ اول آهن 

 کنند، میخ جذب آهنربا میشود. همین اتفاق برای میخهای دیگر نیز میافتد. یعنیقطبهـای غیر همنام همدیگر را جذب می

 .ای آهنربا میشوند که قطبهای غیر همنام آنها به هم نزدیک باشندمیخها به گونه

 فنر مغناطیسی : 

آهن ربا را در میله چوبی دارای پایه با کمک چند آهن ربای حلقه ای می توان فنر مغناطیسی ساخت برای اینکار حلقه های 

 در کمک فنر خودرو ها کاربرد دارد کنار هم باشند.چوبی قرار می دهیم کافی است قطب های هم نام هر آهن ربا 
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آهنی، سیم الکی بپیچیم و آنرا به برق مستقیم)باتری( متصل نماییم آهنربای الکتریکی : اگر دور یک هسته آهن ربای 

 الکتریکی ایجاد می شود

 

 عوامل موثر بر خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی :

 قوی تر خواهد شد ،آهنربای الکتریکی،تعداد دورهای سیم پیچ : هرچه تعداد دور های سیم پیچ بیشتر باشد -1

 قوی تر خواهد شد، افزایش قدرت باتری)برق مستقیم( : با افزایش تعداد باتری ها ، آهنربای الکتریکی  -2

N یا S به چه عاملی بستگی دارد سرهای آهن ربای الکتریکی بودن 

N یاS   به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد بودن سرهای آهن ربای الکتریکی ، 
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 جرثقیل آهنربای الکتریکی قوی دارد ، با برقراری جریان، خاصیت مغناطیسی ایجاد شده و  تکه های فلزی را جذب می کند

 قطع جریان برق  خاصیت آهنربای قطع شده و اجسام رها می شوندو با 

، ساخت و استفاده از موتور الکتریکییکی از رایج ترین کاربردهای علم مغناطیس در زندگی روز مره موتور الکتریکی :

 آن  ومی توان از چرخش محور تبدیل می کند انرژی حرکتی الکتریسیته را به  موتور الکتریکی ، وسیله ای است که . است  

 برای چرخاندن قطعات دیگر استفاده کرد. 
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 مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند که انرژی استای وسیله  :)ژنراتور(برق مولد
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 ردیف عبارت درست نادرست

خاصیت آهن ربایی)مغناطیسی(  به خاصیت موجود ،در اطراف آهن ربا و نیز سیم حامل جریان برق ،   

 می گویند . 

1 

چرخد ودر جهت شمال و جنوب   قرار می گیردآهن ربای تیغه ای در سطح آب می     2 

به ایجاد خاصیت مغناطیسی در یک قطعه آهن، به وسیله آهن ربا  ، بدون تماس با آهن ربا ، القای    

 مغناطیسی می گوییم

3 

سیم الکی بپیچیم و آنرا به برق مستقیم)باتری( متصل نماییم آهنربای اگر دور یک هسته آهنی،   

 الکتریکی ایجاد می شود

4 

در آهن ور سیم پیچ و نیز افزایش قدرت باتری ، موجب افزایش خاصیت آهن ربایی دافزایش   

  ربای الکتریکی می شود

5 

  N یا S  6 ، به جهت جریان الکتریکی بستگی دارد بودن سرهای آهن ربای الکتریکی 

 7 موتور الکتریکی ، وسیله ای است که الکتریسیته را به انرژی حرکتی  تبدیل می کند  

 8 مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند که انرژی استای وسیله  مولد برق)ژنراتور(  

الکتریکی برق را مصرف و ژنراتور آن را تولید می کند موتور     9 

برخی جرثقیل ها آهنربای الکتریکی قوی دارد ، با برقراری جریان، خاصیت مغناطیسی ایجاد    

شده و  تکه های فلزی را جذب می کندو با قطع جریان برق  خاصیت آهنربای قطع شده و 

 اجسام رها می شوند

10 

 


