
 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

بوشھراستان   
 کتبی 

 

  
  
  

  
  

  قطار مغناطیسی  
با داشتن یک باتري قلیایی و یک آهنرباي نئودیومی و یک سیملوله آزمایشی طراحی کنید که نشان دهنده القاي 

  الکترومغناطیسی باشد 
  

  سواالت 
  ؟ شود یم هیتخل مجموعه  حرکت چند از بعد يباتر چرا یسیمغناط قطار شیآزما در  -1
  ؟ دارد یبستگ یعوامل چه به یسیمغناط قطار شیآزما در آهنربا و يباتر مجموعه حرکت سرعت  -2
  
  

  موتور الکتریکی  
  آزمایشی براي ساخت موتور الکتریکی ساده طراحی کنید  -1

  (وسائل مورد نیاز و شرح آزمایش را بنویسید )
  اساس کار موتورهاي الکتریکی و موتور هاي الکترواستاتیکی را مقایسه کنید 

  
  
  

 دار و دستگاههاي اندازه گیري الکتریکیم  
  

 مداري رسم کنید و در آن المپ و باتري و ولت و سنج و آمپر سنج را به صورت صحیح قرار دهید . -1
 .آزمایشی طراحی کنید که مقاومت یک المپ روشن را بدست آورید  -2
 نماد میکرو آمپرسنج ، میلی آمپرسنج ، رئوستا و دیود نوري را نشان دهید . -3

  
 

 دماي المپ روشن  
  

  آزمایشی براي تعیین دماي تقریبی المپ روشن طراحی کنید .
  وسائل مورد نیاز و شرح آزمایش و فرمولهاي بدست آمده و نتیجه گیري را بنویسید .

  استفاده می شود ؟ازچه گازي دورن المپهاي رشته اي 
  
  
  

  



 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

بوشھراستان   
 کتبی 

 

امتیاز   امتیاز  شاخص ها
  دریافتی

  
مراحل انجام 

  آزمایش

        
        
      
      

  
  تذکرات ایمنی

  

        
        
      

  
  مشاهدات

  
  

      
      
      
      

-محاسبات
  شکل-نمودار

      
      
      

عوامل تاثیرگذار 
  بر آزمایش

      
      
      

        نتیجه گیري
        پرسشهاپاسخ به 

      
      

      جمع امتیاز
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                                                               31:ازیامت             میآور بدست را روشن المپ درون میس یبیتقر يدما چگونه :عنوان آزمایش
                  قهیدق 15:شیآزما زمان مدت                                روشن المپ درون میس يدماتقریبی  محاسبه :   هدف آزمایش

                                                                                                 دماسنج -  سنج ولت – هیتغذ منبع – دیکل – آمپرسنج– يا رشته المپ – سنج اهم :وسایل مورد نیاز
  : مراحل انجام آزمایش

 ولتی را اندازه بگیرید 12با اهم سنج مقاومت رشته سیم المپ  - 1
 مداري با المپ و ولت سنج و آمپرسنج و منبع تغذیه ببندید . - 2
 ولت باشد 12ولتاژ منبع  - 3
با اندازه گیري جریان و اختالف پتانسیل دو سر المپ و با استفاده از قانون اهم مقاومت رشته سیم المپ روشن را  - 4

 محاسبه کنید.
  با استفاده از ضریب دمایی سیم تنگستن و دماي محیط میتوانید دماي تقریبی المپ روشن را بدست آورید. - 5

  :تذکرات ایمنی
  هیتغذ منبع حیصح اتصال – سنج ولت دادن قرار يمواز – آن سوختن از يریجلوگ و آمپرسنج دادن قرار یمتوال

  
  :مشاهدات

  سنج اهم با خاموش حالت در  المپ مقاومت آوردن بدست
  اهم قانون فرمول با روشن حالت در المپ مقاومت آوردن بدست

  دما با مقاومت ارتباط فرمول با المپ يدما محاسبه
  

  :و شکل  محاسبات و رسم نمودار
    v=RI اهم قانون از استفاده با روشن میس مقاومت محاسبه
  R2=R1(1+α∆Ө)     دما با يفلز يرساناها مقاومت رابطه فرمول از استفاده با روشن المپ يدما محاسبه

  :عوامل تاثیرگذار بر آزمایش
    آمپرسنج و سنج ولت حیصح خواندن و اجزا حیصح بستن

  :نتیجه گیري
  ابدی یم شیافزا) یاهم(  يفلز يرساناها مقاومت دما شیافزا با

  :پرسش هاي مربوط به آزمایش
  ست؟یچ يا رشته المپ مناسب گاز

  آرگون
  

  



* 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

بوشھر استان  
       سوال عملی 

 

امتیاز   امتیاز  شاخص ها
  دریافتی

  
مراحل انجام 

  آزمایش

    2  1مرحله  
    2  3و2مرحله   

    4  4مرحله 
    3  5مرحله 

    2  بستن صحیح مدار و جلوگیري از آسیب وسایل  یمنیا تذکرات
    2  دست نزدن به المپ روشن

  
  مشاهدات

  

    1  افتهی شیافزا مقاومت دما شیافزا با

- محاسبات
  شکل- نمودار

    3  اهم قانون با روشن المپ مقاومت محاسبه
    3  دما با مقاومت رابطه با روشن المپ يدما محاسبه

      
عوامل تاثیرگذار 

  بر آزمایش
    2  یکیالکتر وسائل حیصح خواندن و دما درست يریگ اندازه و اجزا حیصح بستن

    4  ابدی یم شیافزا) یاهم(  يفلز يرساناها مقاومت دما شیافزابا   نتیجه گیري
    1  1پرسش   پاسخ به پرسشها

  
  

  همکاري گروهی

    1  ابتکار و خالقیت
    1  رعایت نکات ایمنی

    1  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    2  همفکري و همیاري گروهی

    1  حسن اخالق و رفتار 
    2  مدیریت زمان

    31  جمع امتیاز
  

  



* 
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                                                                          37:ازیامت   یسیمغناط قطار :عنوان آزمایش
                                                                          قهیدق 8: شیآزما زمان مدت                                       خواص مغناطیسی یی با آشنا:    هدف آزمایش

 بدون یمس میس– ییایقل قلم مین يباتر – متریلیم 10 ضخامت و متریلیم 12 قطر به یومینئود يآهنربا :وسایل مورد نیاز
  متر یلیم 20 حدود قطر به لوله – یومینیآلوم لیفو – متریلیم 1 قطر به روکش

                                                                                                                           
  : مراحل انجام آزمایش

  دیکن میس وارد  کرده وصل يتراب به آهنربارا- 1
  دیکن میس وارد مخالف جهت از را آهنربا - 2
    دیده قرار صاف لیفو يرو را مجموعه- 3
  

  :مشاهدات
 وارد يباتر که یانیجر اثر بر. دارد ایآهنر دادن قرار جهت به یبستگ. کندیم حرکت چیپ میس در آهنربا دو ای و کی مرحله يبرا
 دافعه يروین سر کی و جاذبه يروین سر کی. شودیم آهنربا حرکت باعث و کندیم دایپ    S  و N قطب لوله میس کندیم ملولهیس
  . کندیم حرکت به شروع و شودیم وارد آهنربا به
  .دهدیم رخ یچرخش حرکت 3 مرحله در
  

  :عوامل تاثیرگذار بر آزمایش
  يباتر و آهنربا مناسب قدرت – وآهنربا يباتر دادن قرار درست

  :نتیجه گیري
  ) یسیمغناط الکترو يالقا( یسیمغناط تیخاص آوردن بدست و لوله میس در انیجر يالقا
  
  

  :پرسش هاي مربوط به آزمایش
  
  ؟ دارد یبستگ یعوامل چه به آهنربا و يباتر مجموعه حرکت سرعت- 1
  يباتر محرکه روین و یسیمغناط دانیم شدت به
  شود؟یم هیتخل يباتر  حرکت چند از بعد چرا- 2

  . شود یم يباتر عیسر هیتخل سبب که کندیم عبور مدار از يادیز انیجر ندارد وجود يادیز مقاومت يباتر سر دو نیب چون
  
  
  
  

  



* 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

بوشھر استان  
       سوال عملی 

 

امتیاز   امتیاز  شاخص ها
  دریافتی

  
مراحل انجام 

  آزمایش

    2  دیکن میس وارد  کرده وصل يبلتر به آهنربارا    
    2  دیکن میس وارد مخالف جهت از را آهنربا  

    2    دیده قرار صاف لیفو يرو را مجموعه
  

  مشاهدات
  

  

    6  دوم و اول مرحله
    2  سوم مرحله

عوامل تاثیرگذار 
  بر آزمایش

    2  اهنربا و يباتر قدرت

    4    نتیجه گیري
    3  1پرسش   پاسخ به پرسشها

    3  2پرسش 
  
  

  همکاري گروهی

    1  ابتکار و خالقیت
    1  رعایت نکات ایمنی

    1  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    2  همفکري و همیاري گروهی

    1  حسن اخالق و رفتار 
    2  مدیریت زمان

    37  جمع امتیاز
  

  



* 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

بوشھر استان  
       سوال عملی 

 

  
  
  

  
                                                                  42:ازیامت         یکیالکتر يریگ اندازه يدستگاهها و مدار :عنوان آزمایش
 يریگ اندازه يدستگاهها با کار یچگونگ به ییاشنا – انها نقش و مدار ياجزا شناخت – مدار بستن ییتوانا :  هدف آزمایش

                                                                                                               قهیدق 10:شیآزما زمان مدت                                         متر یمولت با کار ییتوانا – یکیالکتر
  

 ومتریپتانس - رابط میس – دیکل – ولت  12 المپ – رئوستا – متر یمولت – امپرسنج – سنج ولت – هیتغذ منبع :وسایل مورد نیاز
  یرنگ مقاومت – اهم لویک 20 تا 10

                                                                                                                      
  : مراحل انجام آزمایش

   آن بودن وصل یبررس وزویف داشتن و  ولتاژ و متناوب و میمستق یخروج و يورود نظر از هیتغذ منبع یبررس- 1
   دیببند هیتغذ منبع سر دو به یمتوال صورت به را دیکل و رئوستا و المپ- 2
 چرا ؟ دیکنیم مشاهده المپ ییروشنا در يرییتغ چه دیده رییتغ را رئوستا لغزنده سپس و دیکن انتخاب ولت 12 را منبع ولتاژ- 3
   ؟

  :تذکرات ایمنی
  انها سوختن و یاحتمال زدن جرقه از يریجلوگ و اجزا حیصح دادن قرار – منبع اتصال هنگام شهر برق از استفاده در دقت

  :مشاهدات
  رئوستا مقاومت رییتغ با المپ ییشنا رو رییتغ

  :و شکل  محاسبات و رسم نمودار
   المپ يبرا ولتاژ حسب بر نایجر نمودار رسم

  :عوامل تاثیرگذار بر آزمایش
  متر یمولت و سنج ولت حیصح خواندن و اجزا حیصح بستن

   ولتاژ با انیجر رابطه بودنیا غیر خطی  یخط -  المپ ییروشنا و مدار انیجر بر مقاومت رییتغ ریتاث :نتیجه گیري
  یکیالکتر يریگ اندازه وسائل حیصح خواندن و دادن قرار درست ریتاث

  :پرسش هاي مربوط به آزمایش
   ؟ دارند یکیالکتر يمدارها در ینقش چه ومتریپتانس و رئوستا ، دیکل- 1

 يبرا رئوستا و ولتاژ کنترل يبرا ومتریپتانس یول هستند ریمتغ مقاومت دو هر ومتریپتانس – مدار وصل و قطع يبرا دیکلجواب :
  . شوندیم استفاده انیجر کنترل

  ؟ دارد مدار بر يریتاث چه شود بسته یمتوال سنج ولت اگر- 2
  باالست اریبس  سنج ولت مقاومت چون ابدی یم کاهش شدت به انیجر شدت

  ؟ دارد قرار دستگاهها در ینقش وچه ردیگیم قرار مدار در چگونه ؟ ستیچ وزیف- 3
  .  ردیگیم قرار يسر و  کندیم قطع انرا کرد دایپ شیافزا مجاز حد از شیب مدار انیجر اگر که کندیم عمل دیکل مثلجواب:

  
  

  



* 
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بوشھر استان  
       سوال عملی 

 

امتیاز   امتیاز  شاخص ها
  دریافتی

  
مراحل انجام 

  آزمایش

 و متناوب و میمستق یخروج و يورود نظر از هیتغذ منبع یبررس  
  آن بودن وصل یبررس وزویف داشتن و  ولتاژ

2    

 هیتغذ منبع سر دو به یمتوال صورت به را دیکل و رئوستا و المپ  
  دیببند

2    

 رییتغ را رئوستا لغزنده سپس و دیکن انتخاب ولت 12 را منبع ولتاژ
  دیکنیم مشاهده المپ ییروشنا در يرییتغ چه دیده

2    

  
  تذکرات ایمنی

    1    

  
  مشاهدات

  
  

    2  1مرحله 
    2  2مرحله 
    4  3مرحله 

- محاسبات
  شکل- نمودار

    4  ولتاژ حسب ری انیجر نمودار دنیکش

عوامل تاثیرگذار 
  بر آزمایش

    2  اجزا حیصح نبست

    4    نتیجه گیري
    3  1پرسش   پاسخ به پرسشها

    3  2پرسش 
    3  3پرسش 

  
  

  همکاري گروهی

    1  ابتکار و خالقیت
    1  رعایت نکات ایمنی

    1  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    2  همفکري و همیاري گروهی

    1  حسن اخالق و رفتار 
    2  مدیریت زمان

    42  جمع امتیاز



* 
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                                                                          28:ازیامت   د.یبساز ساده یکیالکتر موتور با وسایلی که در اختیار دارید  :عنوان آزمایش
                                  10:شیآزما زمان مدت                                                 ساختن موتور الکتریکی:        هدف آزمایش

  یمس میس -  یقلم يباتر – مهره و چیپ - یومینئود يا استوانه يآهنربا :وسایل مورد نیاز
                                                                                                         

  : مراحل انجام آزمایش
  م.یکنمی  وصل چیپ کی يانتها به را يقو یومینئود یآهنرب- 1
  میکنیم کینزد نیآلکال یقلم  يباتر کی یمنف انهیپا به را چیپ نوك- 2
  . میده یم تماس آهنربا استوانه طیمح به را يباتر مثبت انهیپا یمس میس کی به- 3
  . میدهیم انجام را شیآزما دوباره و میکنمی  وصل چیپ به را آهنربا گرید طرف - 4

  و با استفاده از قطب نما راست دست قائده از استفاده با . دیکن نییتع را آهنربا يقطبها گرید روش 2از - 
  

  :مشاهدات
  .چسبد یم يباتر به و شود یم آهنربا چیپ یسیمغناط يالقا لیدل به دو مرحله در
 یم وارد روین متحرك یکیالکتر يبارها بر یسیمغناط دانیم چون کندیم چرخش به شروع خود محور حول چیپ سه مرحله در

  .کنند
 عوض روین جهت یسیمغناط دانیم جهت رییتغ با راست دست قانون از استفاده با شودیم عوض چرخش جهت چهار مرحله در
  . شود یم

  :شیآزما بر رگذاریتاث عوامل
  يباتر و آهنربا بودن يقو
  

  :نتیجه گیري
  راست دست قائده از استفاده و یسیالکترومغناط يالقا دنید

  :پرسش هاي مربوط به آزمایش
  ؟ کنندیم کار چگونه میمستق انیجر يموتورها - 1

 باعث سازندکهیم همنام يقطبها انیجر عبور با که اند شده لیتشک) استاتور( ثابت بخش کی و) روتور( چرخانه کی از انهاجواب :
  نیهمچن شوندویم دفع
  . کندیم برعکس را انیجر جهت دور هر در که هستند) کوموتاتور( یسیمغناط چییسو کی يدارا
  
  
  
  
  

  



* 

 
 

»بسمھ تعالی«  
٢کتاب آزمایشگاه علوم   

بوشھر استان  
       سوال عملی 

 

امتیاز   امتیاز  شاخص ها
  دریافتی

  
مراحل انجام 

  آزمایش

    2  2و1مرحله   
    2  4و3مرحله   

    2  5مرحله
    2  6مرحله

  
  مشاهدات

  
  

    2  2مرحله
    2  3مرحله
    2  4مرحله
    2  6و5مرحله 

عوامل تاثیرگذار 
  بر آزمایش

    1  آهنربا و يباتر حیصح دادن قرار
    1  راست دست قائده حیصح استفاده

    2  1پرسش   پاسخ به پرسشها
  
  

  همکاري گروهی

    1  ابتکار و خالقیت
    1  رعایت نکات ایمنی

    1  مرتب کردن نهایی وسایل و میزکار
    2  همفکري و همیاري گروهی

    1  حسن اخالق و رفتار 
    2  مدیریت زمان

    28  جمع امتیاز
  

  

  




