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 رمغناطیسیاطق  

  آزمایشی طراحی کنید که بتوان بدون استفاده ازسیم مسی قطارمغناطیسی راتشکیل داد؟

  وسایل مورد نیاز و مراحل انجام آزمایش و عوامل ایجاد خطا را بنویسید.

  از یک ورقه آلومینیمی (فویل) کامال صاف به جاي سیم لوله استفاده میکنیم. پاسخ :

  قطبهاي همنام دو آهنرباي نئودیمیومی را به دوسریک باتري آلکاالین متصل میکنیم. 

با اینکار جریان برق از صفحه زیري مجموعه باتري وآهنربا را روي صفحه آلومینیمی صاف قرار میدهیم.
  ود.آلومینیمی عبور میکند.میدان مغناطیسی برجریان اثرگذاشته وباعث حرکت آهنربا به راست وچپ میش

  حرکت کند.د ومجموعه آهنرباها وباتري بتواند اصطکاك کم شوورقه الومینیمی باید صاف باشد تا  نکته:

 ن سیم انتقال دهیم؟چگونه انرژي الکتریکی رابدو  

  که انرژي الکتریکی  بدون سیم منتقل گردد؟آزمایشی طراحی کنید 

  .بنویسید را آزمایش انجام مراحل و نیاز مورد وسایل

سیم راقطع  دورپیچانده وقتی تمام شد15راحدودسانتیمتر سیم بدون روکش 4دورلوله اي به قطر- 1 پاسخ :
پیچیم تانهایت دوسیم  دوردیگرمی15سپس سروسط درست شود کنیم تا کنیم حلقه اي درست می نمی
  سه سرداشته باشیم(سروسط مشترك) دوربا15پیچ

مان  گیریم که قسمت تخت آن روبه روي می .آنراطوري به سمت خودترانزیستور داراي سه پایه است- 2
  دهیم: مراحل زیر راانجام میباشد.سپس 

  کیلواهمی 1انتهاي سیم پیچ دوم به  مقاومت - اول به پایه سمت راست ترانزیستورسراول سیم پیچ 

  سرمشترك سیم پیچ ها به سرمثبت باتري-  سردیگرمقاومت به پایه وسط ترانزیستور- 

این مجموعه را به سیم دورتهیه میکنیم به دوسرآن یک دیودنورگسیل متصل میکنیم سپس 30سیم پیچ - 3
  شود. می ك نزدیک میکنیم.دیود نورگسیل روشنپیچ هاي مشتر



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

خوزستاناستان   
-ور پیلھ آذر: طراح  -کتبی  

بھبھان آزمایشگاه سرگروه  

 

 :دیود نورگسیل وقانون اهم  

  آزمایشی طراحی کنیدکه نشان دهد دیودهاي نورگسیل ازقانون اهم پیروي میکنند؟

  .بنویسید را نتیجه و آزمایش انجام مراحل و نیاز مورد وسایل

  .مکنیمیوپایانه هاي آن رابه سرهاي کناري پتانسیومتروصل شته دوباتري رادرجاباتري گذا- 1 : پاسخ

به پایانه مثبت باتري وسردیگرآن رابه یک سرمولتی متر(درحالت میلی  سرمثبت نورگسیل را- 2
  .مکنیمیآمپرسنج)وسردیگرمولتی متررابه سروسط پتانسیومتروصل 

.باچرخاندن لغزنده پتانسیومتر اختالف پتانسیل دوسردیود رابه هردولت سنج رابه دوسردیودنورگسیل وصل ک- 3
  .میرسانیمصفر

اندازه می گیریم. براي  را مولتی متر(میلی آمپرسنج) دیگري که در مسیرعبوري قرارداده ایم شدت جریان با- 4
این منظور باچرخاندن لغزنده پتانسیومتر،ولتاژدوسر دیود رانیم ولت نیم ولت افزایش می دهیم وشدت جریان 

  .ي کرده ودرجدولی یادداشت می کنیمعبوري رااندازه گیر

 ازداده هاي شدت جریان وولتاژدوسر دیودنورگسیل، نمودار شدت جریان برحسب ولتاژرارسم نمودهبا استفاده - 5
کنیم که نتیجه میگیریم دیودهاي نورگسیل ازقانون اهم پیروي نمیکنندچون  بانمودار قانون اهم مقایسه می

  نمودارشان خطی نیست.
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  2نمونه سؤاالت فصل اول آزمایشگاه علوم

  چرا شعله ي حاصل از سوختن روغن ها یا حالل هاي آلی را نباید با آب خاموش کرد؟- 1

   ؟هر یک از نشا نه هاي ایمنی زیر معرف چیست و چه احتیاطی براي آنها الزم است- 2

                                                  
................................                                  احتیاط نشانه........................                            .................................احتیاط ....................نشانه   

  عبارت درست را انتخاب کنید- 3

(پدیده هاي همزمان،  و واژه هاي ضمن اینکه و درطی و...... براي بیان کدام پدیده ها استفاده میشود؟ازکلمات 
  پدیده هاي مقایسه اي)

  هریک ازفعالیتهاي زیر شامل کدام مهارت فرایندي است؟- 4

  ) مشاهده الف)به کارگیري ابزارذره بین یامیکروسکوپ براي مطالعه جزئیات یک ماده یارخداد؟(

ساختن و بکارگیري گزارش هاي مکتوب و نمودارها براي انتقال آموخته هاي به دست آمده از فعالیت هاي ب) 
  )                        ارتباط ؟(برقراريتجربی

پ) اگرسه نوع خاك گوناگون داشته باشیم چطور میتوان پی بردکدام خاك آب بیشتري درخودش نگه 
  د توصیف کنید.  (کاوش)داشته؟تحقیقی راکه انجام می دهی

درلیوانی که آب شیر ریخته شده به آرامی یک تخم مرغ قرار دهیدچه اتفاقی می افتد؟ سپس تخم مرغ  ت)
(مشاهده    ؟توضیحی براي این اتفاق بنویسید.رابرداریدودرون لیوان آب نمک قراردهید چه اتفاقی می افتد

  وتوضیح)
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  ویک تکه یخ بیندازید.مشاهدات خود را بنویسید.  (مشاهده) دریک لوله آزمایش مقداري روغن بریزید ث)

بایدبراساس یافته هاي خود، تعیین کنند چه پیش ازارسال ماهواره با فضاپیما به فضا، دانشمندان هوافضا  ج)
  اتفاقی رخ خواهد داد؟  (پیش بینی)

ل دیدن باشدزاویه رااندازه بگیرید چ) دوآینه تخت را بازاویه اي نسبت به هم قراردهیدکه تصویرسکه درآنها قاب
تکرارکنید.آیا رابطه اي بین تعدادتصویرها وزاویه بین  90و 30،60وتعدادتصویرها رابشماریداین آزمایش رابا زاویه 

  آینه ها وجود دارد؟  (پیش بینی)

  ?اگر لباستان آتش گرفت باید چه کاري انجام دهیم - 5

ب) هرگزفرار نکنید        ج) درصورت امکان باپتوخاموش کنید       د) همه الف) باید بخوابید وغلت بزنید       
  موارد

  مهارت هاي فرایندي علوم چیست؟این مهارت ها را در بررسی یک موضوع فضایی بیان کنید؟ - 6
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                                                                          9:  امتیاز      ؟دانرژي الکتریکی رابدون سیم انتقال دهی با وسایلی که در اختیار دارید عنوان آزمایش: 

                                                                                                                             دقیقه 15:   آزمایش زمان مدت هدف آزمایش: انتقال انرژي الکتریکی بدون استفاده ازسیم اتصال الکتریکی            
  وسایل مورد نیاز:

  کیلواهم،1،مقاومت LED/میلیمتر،یک دیودنورگسیل35سانتیمتر،سیم الکی به قطرتقریبی 4لوله اي به قطر
ولت وجاباتري، سنباده                                                                                                          1,5،یک عددباتري قلمی  N2222 2یا  N3904 2 ترانزیستور

 دور:15دور+15تهیه سیم پیچ - 1 مراحل انجام آزمایش :
 کنیم نمی قطع را سیم شد تمام پیچیم وقتی می دور 15 حدود را روکشبدون  سیم سانتیمتر، 4 حدود قطر به لوله اي دور 

 با دور 15 پیچ سیم عدد 2 نهایت در که پیچیم می دیگر دور 15 سپس شود تشکیل وسط سر تا کنیم حلقه اي درست می
  داشته باشیم.(سروسط مشترك است) سر سه مجموعاً

  :سپس .باشد مان روبري آن تخت قسمت که گیریم می خود سمت به راطوري آن .است پایه سه داراي ترانزیستور- 2
  اهم کیلو 1 مقاومت به دوم سیم پیچ انتهاي-         ترانزیستور راست سمت پایه به اول پیچ سیم اول سر- 
  باتري مثبت سر به سیم پیچها مشترك سر-                       ترانزیستور وسط پایه به مقاومت دیگر سر- 

  دور یک دیود نورگسیل متصل می کنیم. 30دور تهیه می کنیم.به دوسر سیم پیچ  30سیم پیچ - 3
  کنیم. می نزدیک مشترك سیم پیچهاي به را دیود به متصل دور 30 سیم پیچ- 4

  تذکرات ایمنی:
  الزمنزدیک کردن سیم پیچ هابه یکدیگر بادقت واحتیاط -       امتحان کردن دیود نورگسیل واطمینان ازسالم بودن آن- 

  مشاهدات: 
  شود. دور المپ دیودنورگسیل روشن می 15دور به سیم پیچ دو 30باقراردادن سیم پیچ 

  بیان عوامل ایجاد خطا بر انجام آزمایش :
  دور) به مقاومت وترانزیستور15اتصال نادرست سرهاي سیم پیچ اول(دو- 2پیچاندن سیمها به دورلوله به شکل نادرست.- 1

  پیچاندن سیمها به دورلوله به تعداددورالزم ونحوه درست تشکیل سیم پیچ ها.- 1خطا: راهکارهاي کاهش تاثیر 
  دور توسط باتري وترانزیستور.15بستن درست مداردرسیم پیچ دو- 2

  .داد انتقال سیم بدون را الکتریکی انرژي میتوان ساده مدار یک تشکیل با-  نتیجه گیري:
  میکنندبدون اینکه اتصال الکتریکی داشته باشند. منتقل را انرژي متقابل القاء )با دور30دور و15پیچ (دو  سیم دو - 

  پرسش هاي مربوط به آزمایش:
ولت نیازداردچرادیود دراین آزمایش با یک  5/1بیش از پتانسیلی اختالف به نورگسیل دیود شدن روشن اینکه به توجه با -١

 ولتاژ و میکنند عمل افزاینده ترانس یک مانند هم به نسبت دور، 30 و دور 15 سیم پیچ ولتی روشن میشود؟ 5/1باتري
 .میدهند افزایش را
  فاراديبراساس چه قانون فیزیکی انرژي الکتریکی منتقل میشود؟  - 2

  یمغناطیس دراطراف سیم پیچی که به باتري متصل است چه میدانی وجود دارد؟- 3
  متوالی وسه سردوسرسیم پیچ اولیه دراین آزمایش چگونه قرارمیگیرند؟  - 4
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  امتیاز دریافتی  امتیاز  شاخص ها
  

مراحل انجام 
  آزمایش

    1             صحیح روش دوربه15+دور15 پیچ سیم تهیه  
    1  صحیح روش   پیچ درسیم مدار بستن  

    1  دور واتصال دیودنورگسیل به دوسرآن30تهیه سیم پیچ 
    5/0  دورمتصل به دیودبه سیم پیچهاي مشترك30نزدیک کردن سیم پیچ 

  
  تذکرات ایمنی

    25/0  امتحان کردن دیود نورگسیل و اطمینان از سالم بودن آن  
    25/0  نزدیک کردن سیم پیچها به یکدیگر با احتیاط و دقت الزم  

  
  مشاهدات

 روشن دیودنورگسیل دورالمپ15دو پیچ سیم دوربه 30 پیچ سیم باقراردادن
  .میشود

5/0    

عوامل تاثیرگذار 
  بر آزمایش

    25/0  نحوه پیچاندن سیمها به دورلوله 
    25/0  دور) به مقاومت وترانزیستور15نحوه اتصال سرهاي سیم پیچ اول(دو

  .داد انتقال سیم بدون را الکتریکی انرژي میتوان ساده مدار یک تشکیل با-   نتیجه گیري
 منتقل را انرژي متقابل القاء با) دور30و دور15 دو( پیچ سیم دو - 

  .باشند داشته الکتریکی اتصال اینکه میکنندبدون

25/0  
  

25/0  

  

پاسخ به 
  پرسشها

 عمل افزاینده ترانس یک مانند هم به نسبت دور، 30 و دور 15 سیم پیچ- 1
  .میدهند افزایش را ولتاژ و میکنند

5/0    

    25/0  فارادي- 2
    25/0  مغناطیسی- 3
    25/0  سرمتوالی وسه - 4

  
  

همکاري 
  گروهی

ابتکار و خالقیت(طریقه تهیه سیم پیچ هابه طورمنظم ودرست، بستن 
  دوربادقت الزم 15مداردرسیم پیچ دو

5/0    

رعایت نکات ایمنی(امتحان کردن دیودونزدیک کردن سیم پیچ ها بادقت 
  واحتیاط)

5/0    

    5/0  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    25/0  گروهی همفکري و همیاري

    25/0  حسن اخالق و رفتار 
    25/0  مدیریت زمان

    9  جمع امتیاز
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  12امتیاز:   دیودنورگسیل وقانون اهم :  عنوان آزمایش
  دقیقه               25:آزمایش زمان مدت                 نوري دیود پتانسیل اختالف برحسب جریان نمودار رسم-1هدف آزمایش: 

 پیروي برخی میکنند اهم پیروي قانون از رساناها برخی(اهمی مقاومتهاي نمودار با نورگسیل دیود آمپر ولت نمودار مقایسه - 2 
                                                                                                                                                                                           نمیکنند)

 گسیل نور دیود دوتایی، باتري جا عدد، 2 قلمی باتري اهم، کیلو 20 یا 10 پتانسیومتر ، سنج ولت متر، مولتی وسایل مورد نیاز:
                                                                                                                        .عدد 2 سوسماري گیره رابط، هاي سفید،سیم و آبی قرمز، هاي رنگ )ال اي دي(

  آزمایش :مراحل انجام 
  .دهید قرار مدار یک در را پتانسیومتر و نورگسیل دیود- باتري - 1
به پایانه مثبت باتري وسردیگرآن رابه یک سرمولتی متر(درحالت میلی آمپرسنج)وسردیگرمولتی  سرمثبت نورگسیل قرمزرا.- 

  .مکنیمی متررابه سروسط پتانسیومتروصل 
  کنید.باچرخاندن لغزنده پتانسیومتر اختالف پتانسیل دوسردیود رابه صفربرسانید.ولت سنج رابه دوسردیودنورگسیل قرمزوصل - 2
   د.کنی تنظیم ولت 2 مقدار و مستقیم ولت روي بر و  کرده نمولتی مترراروش- 3
پتانسیومتررامی چرخانیم وولتاژراروي مولتی متر زیرنظر میگیریم.به دنبال این هستیم که درچه ولتاژي دیودشروع به تابش - - 

  این کار را براي دیودهاي رنگهاي مختلف انجام میدهیم.کنیم.(ولتاژ آستانه است)می نورمیکند.آن را یادداشت 
مسیرعبوري قرارداده ایم شدت جریان را هم اندازه می گیریم. براي این منظور با مولتی متر(میلی آمپرسنج) دیگري که در - 

باچرخاندن لغزنده پتانسیومتر،ولتاژدوسر دیود رانیم ولت نیم ولت افزایش می دهیم وشدت جریان عبوري رااندازه گیري کرده 
  ودرجدولی یادداشت می کنیم. این کاررابراي دیودهاي دیگرنیز انجام میدهیم.

  
اطمینان ازسالم بودن دیودهاي نورگسیل که بایددرابتدا باگیره سوسماري وباتري بااحتیاط امتحان شوند تاازسالم  کرات ایمنی:تذ

  بودن آنها مطلع شده ورنگهاي آنها مشخص شود. 
  

ولت)  5/1باتري 2رنگ نوردیودها رابا استفاده ازاتصال جاباتري(-  مشاهدات:
رنگ دیود   )مشاهده میکنیم.(سفید،قرمزوآبی

  نورگسیل
  آبی  سفید  قرمز

      8/1  ولتاژآستانه
که  8/1ولت اولیه به 2باتغییرمقاومت، ولتاژپتانسیومترتغییرکرده از- 

آستانه براي آن  پس ولتاژ کند میرسددیودنورگسیل قرمزشروع به تابش نورمی
  براي رنگهاي دیگرنیزولتاژآستانه را میخوانیم. میباشد 8/1

  راازدوسرنورگسیل درولتاژهاي مختلف براي دیودها ازروي میلی آمپرسنج میخوانیم. شدت جریان عبوري- 
  
  
  
  
  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

 استان خوزستان
- ور آذرپیلھ:طراح   -سوال عملی 

     بھبھان آزمایشگاه سرگروه
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»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

 استان خوزستان
- ور آذرپیلھ:طراح   -سوال عملی 

     بھبھان آزمایشگاه سرگروه

 

 

   

  امتیازدریافتی    امتیاز      شاخص ها                  
  

مراحل 
انجام 
  آزمایش

اتصال قطب هاي هم نام آهنرباها به دو سر 
  باتري

    75/    

    /.75  واردکردن مجموعه آهنرباوباتري ازابتداي سیم لوله به درون آن- 

  
عوامل 

  تاثیر گذار
  

بدون روکش  باشدتاشدت جریان مسی سیم 
وهنگام پیچاندن سیم به  دورهاي راعبوردهد

  سیم تاحدامکان نزدیک به هم باشد.

    /.5  شودفاصله يدورلوله سعی 

ودیمیمی باشندوقطرآنها برابرکمی نئهنرباها آ
  بیشتراز قطرباتري باشد

  5./    

    /.25  باتري ازنوع شارژي آمپرباال باشد(آلکاالین)
  

  مشاهدات
    /.5  مجموعه آهنربا وباتري دورن لوله به حرکت در می آید.

عوامل 
  ایجاد خطا

    /5  وجودفاصله زیاد دورهاي سیم هنگام پیچاندن دورلوله که خطاایجادمیکند
    /5  قراردادن مجموعه باجهت اشتباه درون سیم لوله که مانع حرکت مجموعه میشود.

    /5  استفاده ازسیم لوله روکش دار ویا باتري کهنه یا شارژي آمپرپایین که خطاایچادمیکند
نتیجه 
  گیري

سیم  مغناطیسی سیم پیچ آهنربا شده ودرنتیجه میدان مغناطیسی آهنربا برمیدان- 
  میشود. حرکت باعث آنها برهمکنش و گذاشته اثر پیچ

 داشته اگررا میدان جهت و جریان جهت میکند عبور سیم پیچ از برق جریان وقتی- 
  راست آمپر)(قانون دست .کنیم مشخص را نیرو جهت میتوانیم باشیم

5/  
  
5/  

  

پاسخ به  
  پرسشها

    /25  تاهردو درحرکت به همدیگرکمک کنند.(جذب یادفع)
                     B) بود( خواهد بیشتر سرعت باشد قویتر چه هر که آهنربا مغناطیسی میدان شدت
                                                       F=ILBsinθ) (              پیچ سیم از عبوري جریان شدت

1    

    /5  است زیاد جریان شدت و دارد کمی مقاومت )مسی( سیم پیچ
    /5  رعایت نکات ایمنی

    /5  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    /5  همفکري و همیاري گروهی

    /5  حسن اخالق و رفتار 
    /5  مدیریت زمان

    10  جمع امتیاز
      

       




