
 

 

 اَلْن ُّورْ

 ّؾتن )هغٌاطیظ( 10عَاالت هتي فقل 

 

 89ؿ اًس؟ؽسُ عاذتِ (رتا آّي)تا  هغٌاطیغی ّایٍیضگی اعاط تز کِ تشًیس هثال ٍعیلِ چٌس -1

 لثاعؾَیی هاؽیي زٍچزذِ، زیٌام گَّا، تلٌسالکتزیکی،  هَتَر ،الکتزیکی ّایتاسی اعثاب یرچال، زرب

 90ؿ چیغت؟ رتاآّي لطة -2

 تیؾتز ًَاحی آى زر آٌّزتایی ذافیت ٍ کٌسهی خذب را تیؾتزی ّایتزازُ کِ رتا آّي اس ّاییًاحیِ تِ

 .گَیٌسهی رتاآّي لطة اعت

 .اعت لطة (زٍ)یک /  زارای تاؽس ؽسُ عاذتِ کِ ؽکلی ّز تِ رتاآّي یک -3

 زٍ

 90ؿ کٌیس؟ تیاى را رتاآّي ّایلطة گذاریًام رٍػ -4

-لطة اس یکی ّوَارُ تچزذس تتَاًس راحتی تِ کِ طَری کٌین آٍیشاى ًری تا را ایتیغِ رتایآّي یک اگز

 ایغتس.هی خغزافیایی خٌَب طزف تِ زیگز لطة ٍ خغزافیایی ؽوال طزف تِ ّا

 ٍ( North) ًاهینهی N لطة یا یاب ؽوال لطة ایغتسهی خغزافیایی ؽوال عوت تِ کِ را لطثی

   (South) ًاهینهی s لطة یا یاب خٌَب لطة ایغتسهی خٌَب عوت تِ کِ را لطثی

  چیغت؟ ّاآى ًام ٍ ایغتٌسهی عوت کسام تِ رتا آّي ّایطةل

 ایغتس؟هی چگًَِ تچزذس راحتی تِ تتَاًس ٍ کٌین آٍیشاى ًری تا را ایتیغِ رتای آّي یک اگز

 فعالیت90ؿ ؟را ًام تثزیس رتا آّي هرتلف اؽکال -5

 ... ٍ ایحلمِ ًعلی، ای،تیغِ



 

 

 

 فعالیت90تز اعاط ذافیت هغٌاطیغی هَاز تِ چٌس گزٍُ لاتل تمغین ّغتٌس؟ ؿ -6

 هغٌاطیغی غیز را تمیِ ٍ( فَالزی عَسى آّي، هثل) هغٌاطیغی هَاز ؽًَسهی آٌّزتا خذب کِ را هَازی

 (ؽیؾِ ٍ چَب:  هاًٌس) ًاهٌسهی

 91ؿ اعت؟ چگًَِ یکسیگز زت آٌّزتا ّایلطة اثز -7

 .رتایٌسهی را یکسیگز( N,S) ًاّوٌام ّایلطة راًٌسهی را یکسیگز( S,S-N,N) ّوٌام ّایلطة

 رتا؟آّي ّایلطة هَرز زر لاعسُ زٍ

 91چیغت؟ ؿ الکتزیکی تارّای ٍ هغٌاطیغی ّایلطة تیي هْن تفاٍت -8

 ٍ ًسارز ٍخَز S تسٍى ّزگش N لطة -تَاىًوی را هغٌاطیغی اها کزز خسا ّن اس تَاىهی را الکتزیکی تارّای

 .تَز ذَاّس کاهل رتای آّي یک آى تکِ ّز .کٌین تکِ زٍ را ایهیلِ رتای آّي اگز .تزعکظ

 

 

 

 91رتا چیغت؟ ؿآّي خالة ٍیضگی یک -9

 ذَز ًیش لطعِ ّز تؾکٌین لطعِ چٌس یا زٍ تِ را رتایی آّي اگز کِ اعت ایي رتاآّي خالة ّایٍیضگی اس یکی

 تاس تسّین ازاهِ را ؽکغتي عول ایي لسر ّز کِ اعت زازُ ًؾاى ّاآسهایؼ اعت S,N لطة زٍ تا رتا آّي یک

 .تَز ذَاّس S,N لطة زٍ زارای حافل ّایلطعِ ّن

 .کٌٌسهی ............ را یکسیگز ؽسى ًقف هحل اس خسیس رتاآّي زٍ کٌینهی ًقف ٍعط اس را رتاآّي یک ٍلتی -10

 خذب

 



 

 

  91تٌَیغیس؟ ؿ را رتاآّي عاذت ّایرٍػ -11

 ؽَز.هی عاذتِ الکتزیکی ٍ الما هالؼ، رٍػ عِ تِ هعوَال آٌّزتا

 ؟را تَمیح زّیس هغٌاطیغی المایرتا تِ رٍػ عاذت آّي -12

  تَعط آّي لطعِ یک زر هغٌاطیغی )آٌّزتایی( ذافیت ایداز

 .ًاهٌسهی هغٌاطیغی المای را آى تا تواط تسٍى رتا آّي یک

 92ؽس؟ ؿ ذَاّس ایداز آٌّی لطعات زر لَیتزی هغٌاطیغی المای فَرت چِ زر -13

  .تاؽس زاؽتِ لَیتزی هغٌاطیغی ذافیت افلی آٌّزتای کِ فَرتی زر

 92ؿ ؟زّیس تَمیح را هالؼ رٍػ تِ رتا آّي عاذت -14

 

 زر ؽَزهی آٌّزتا ٍ کززُ پیسا هغٌاطیغی ذافیت هیلِ زّین هالؼ آٌّزتا یک تِ ؽکل هطاتك را آٌّی هیلِ اگز

 .اعت زٌّسُ هالؼ لطة هرالف آیسهی ٍخَز تِ هالؼ هغیز اًتْای زر کِ لطثی رٍػ ایي

 93ؽَز؟ ؿهی اعتفازُ الکتزیکی آٌّزتای اس آى زر کِ ٍعیلِ چٌس -15

 .... ٍ ّوزاُ تلفي الکتزیکی، ّایعاعت هغٌاطیغی، ّایخزثمیل ّا،سًگ اًَاع

 93ؿ چیغت؟ الکتزیکی رتای آّي -16

 خزیاى کِ ایي هحل تِ ٍ ؽَزهی تَلیس الکتزیکی خزیاى تَعط کِ اعت رتا آّي اس ًَعی الکتزیکی رتای آّي

 .رٍزهی تیي اس آٌّزتایی ذافیت ؽَز لطع

 93زّیس؟ ؿ تَمیح را الکتزیکی رتا آّي عاذتي ًحَُ -17

 ایاعتَاًِ پیچ عین یک تایغتی اتتسا رٍػ، ایي تِ آٌّزتا عاذت تزای



 

 

 عین تَاىهی آٌّی هید هثل هغٌاطیغی خغوی زٍر تِ )الکی( هغی عین زٍر چٌسیي پیچیسى تاکٌین.  زرعت

 ؽَزهی آٌّزتا آٌّی هید کٌین، ٍفل تاتزی هثل الکتزیکی خزیاى هٌثع یک تِ را پیچ عین اگز حالعاذت.  پیچ

 .زارز تغتگی خزیاى خْت تِ آى ّایلطة ٍ

 یاتس. هی ًیشافشایؼ ها آٌّزتای لسرت زّین، افشایؼ را پیچ عین زٍر تعساز یا الکتزیکی خزیاى ؽست اگز

 تٌَیغیس؟ را رتاآّي عاذت رٍػ ؽکل ّز سیز -18

 

 

 هالؼ                                         الکتزیکی                                الما           

 94زارز؟ ؿ تغتگی چیشی چِ تِ ّالطة خْت الکتزیکی رتا زر آّي -19

-لطة خای ًتیدِ زر کٌین عَك هسار زر را تاتزی ّای پایاًِ خای )اگز الکتزیکی تغتگی زارز.تِ خْت خزیاى 

 ( .ؽَزهی عَك الکتزیکی رتای آّي N ٍ S ّای

 زارز؟ تغتگی سیز عَاهل اس یک کسام تِ الکتزیکی رتا آّي یک ّایلطة -20

 پیچ عین الکتزیکی خزیاى خْت (ز     پیچ عین عز زٍ ٍلتاص (ج    پیچ عین خٌظ (ب     عین زٍر تعساز (الف

 پیچ عین الکتزیکی خزیاى خْت(ز

 94زارز؟ ؿ تغتگی عَاهلی تِ چِ الکتزیکی رتاّایآّي تَاًایی -21

 ؽَز.هی تیؾتز الکتزیکی رتای آّي هغٌاطیغی ذافیت تاؽس تزلَی الکتزیکی خزیاى هَلس چِ ّز -1

 ؽَز.هی تیؾتز الکتزیکی رتای آّي هغٌاطیغی ذافیت ؽَز تیؾتز پیچ عین اس گذارًسُ خزیاى چِ ّز -2

 .ؽَزهی تیؾتز الکتزیکی رتای آّي هغٌاطیغی ذافیت ؽَز تیؾتز پیچ عین زٍرّای تعساز چِ ّز -3

 94ؿ .ؽَزهی ........... آى هغٌاطیغی ذافیت تاؽس، تیؾتز الکتزیکی رتای آّي زر پیچ عین زٍرّای تعساز چِ ّز -22

 تیؾتز



 

 

 فعالیت94ؽَز؟ ؿهی ایاعتفازُ چِ رتاّا آّي اس ّا،ستالِ تاسیافت زر -23

 .ؽَزهی اعتفازُ فَالز ٍ آّي هاًٌس هغٌاطیغی هَاز کززى خسا تزای

 95چیغت؟ ؿ رٍسهزُ سًسگی زر هغٌاطیظ کارتززّای تزیي رایح اس یکی -24

 .اعت الکتزیکی هَتَّای زر اعتفازُ

                              96ؿ؟ چیغت الکتزیکی هَتَر -25

 .کزز اعتفازُ زیگز لطعات چزذاًسى تزای هحَر چزذؼ اس تَاىهی ٍ کٌسهی هکاًیکی اًزصی تِ تثسیل را الکتزیکی یاًزص

 96تشًیس؟ ؿ هثال ٍ گیززهی فَرت اًزصی تثسیل ًَع چِ الکتزیکی هَتَرّای زر -26

 ّا، ذَزرٍ آتی، کَلزّای تزلی، خارٍ زر الکتزیکی هَتَرّای ؽَزهی هکاًیکی اًزصی تِ تثسیل الکتزیکی اًزصی

 .ؽًَسهی اعتفازُ تزلی سى ّن گَؽت، چزخ ،عؾَار

 96ؽَز؟ ؿ؛ چگًَِ تزق آتی تَلیس هی 96فعالیت ففحِ  -27

 اًزصی تِ را ّاتَرتیي چزذؼ هکاًیکی یاًزص صًزتَرّا ٍ ؽَزهی ّاتَرتیي چزذاًسى تاعث عس پؾت آب

 .کٌٌسهی تثسیل الکتزیکی

 : ًکتِ

 ؽسى معیف اس خلَگیزی تزای ّغتٌس مزتِ ٍ گزها کٌٌسهی معیف را آٌّزتایی ذافیت کِ عَاهلی تزیيهْن

 تاؽس زاؽتِ لزار زیگزی S لطة هداٍرت زر یک ّز N لطة کِ ًحَی تِ زٍتایی فَرت تِ را آٌّزتا تایس آٌّزتا،

 .تچغثاًین آٌّی خغن یک تِ را ّاآى یا کٌین ًگْساری

 تؾریـ تَاًیسهی چگًَِ زٌّسهی ؽوا تِ را ؽکل ّن ایهیلِ رتای آّي یک ٍ آٌّی هیلِ عَال امافی: یک

 اعت؟ رتاآّي یک کسام زّیس

 

 واحیه سه تبریس 5921بهمه  92با آرزوی توفیقات روز افسون؛ موالئی 


