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 فصل
مغناطيس   4 

هدف های فصل
ـ آشنايی با مفهوم خاصيت مغناطيسی و ميدان مغناطيسی،  ـ 

رسم و تعيين جهت خطوط ميدان مغناطيسی 
بر  وارد  نيروی  از  استفاده  با  مغناطيسی  ميدان  تعريف  ــ 
مغناطيسی و حل مسئله های مربوط  ميدان  جريان در  سيم حامل 

به آن 
ــ آشنايی با نيروی وارد بر ذره ی باردار متحرک در ميدان 

مغناطيسی و حل مسئله های مربوط به آن 
ــ بررسی آثار مغناطيسی ناشی از جريان الکتريکی در خط 

راست، پيچه و سيملوله و حل مسئله های مربوط به آن 
و  جريان  حامل  موازی  سيم های  بين  نيروی  با  آشنايی  ــ 

تعيين جهت آن 
ــ بررسی خاصيت مغناطيسی مواد و طبقه بندی و شناخت 

کاربردهای آن 
کره ی  اطراف  در  مغناطيسی  ميدان  مفهوم  با  آشنايی  ــ 

زمين و پديده های مربوط به آن.
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نور شمالگان (شفق قطبی) 
زندگی  بر  آن  تأثير  و  زمين  مغناطيسی  ميدان  به  توجه  با  قطبی  شفق  پديده ی  ايجاد  چگونگی  دانستنی؛  اين  در 

موجودات روی زمين و … بيان می شود. 

٤ــ١ــ آهنربا 
هدف: 

ــ آشنايی با انواع آهنرباها و يافتن محل قطب ها 
ــ اثر قطب های آهنرباها بر يکديگر و معرفی نيروی 

مغناطيسی 
ــ بررسی خاصيت القای مغناطيسی آهنرباها
ــ معرفی زمين به عنوان يک آهنربای بزرگ 

دانسته های قبلی: دانش آموزان درسال های قبل با آهنربا 
و تعدادی از کاربردهای آن آشنا شده اند.

ايجاد انگيزه: با بردن يک ليوان آب سرکالس و نوشيدن 
خاصيت  با  قديم  روزگاران  از  بشر  می کنيم:  شروع  را  بحث  آن 
اين  از  استفاده  اّما  است  بوده  آشنا  مواد  از  بعضی  مغناطيسی 

خاصيت به تدريج و با گذشت زمان انجام شده است. 
مغناطيسی  خاصيت  کاربرد  عنوان  به  که  مواردی  از  يکی 
مغناطيس  از  استفاده  است  بشر  زندگی  کيفی  سطح  ارتقای  در 

از  استفاده  امروزه  است.  بشر  درمان  و  سالمتی  تأمين  بخش  در 
آهنرباها در دستگاه های تصفيه آب آشاميدنی يکی از کاربردهای 
مغناطيس در ارتقاء کيفی زندگی بشر محسوب می شود. به نظر شما 
چگونه از آهنربا برای تصفيه آب آشاميدنی استفاده می شود؟ اين 

پرسش را در کالس با روش پرسش و پاسخ به بحث می گذاريم.
 

دانستنى 
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کاربرد آهنرباها در زندگی 
زائد  مواد  جداسازی  برای  آن ها  از  استفاده  که  زندگی  در  آهنرباها  کاربردهای  از  يکی  با  دانستنی؛  اين  در 

(مغناطيسی) از آب است آشنا می شويم.  

راهنمای تدريس:
ــ از جلسه ی قبل از دانش آموزان می خواهيم که قطعاتی 

از آهنربا (حتی در اسباب بازی های خراب شده) و قطب نما و … 
را در صورتی که در خانه دارند به همراه بياورند.

اجازه ی بازی با انواع آهنرباهای مختلف و حرکت عقربه ی قطب نما و تشخيص قبله و … را به دانش آموزان 
می دهيم تا ابتکارات ديدنی ای از قطعات در اختيار داشته را به معرض نمايش ديگران بگذارند. 

برای ايجاد انگيزه بيشتر در تدريس می توانيم از متن زير استفاده کنيم: 
«وقتی آلبرت اينشتين داستان زندگی اش را در ٦٧ سالگی نوشت، از روزی ياد کرد که پسرکی چهارساله بود و 
خوشحال از اين که اسباب بازی تازه ای از پدرش گرفته است. اين اسباب بازی يک قطب نمای عقربه ای بود و حيرتی که 
اين وسيله در او برانگيخت در تمام زندگی اينشتين باقی ماند. بسياری از ما در اين حيرت سهيم بوده ايم و عّده زيادی 

از ما مانند کودکان سحرانگيز بودن رفتار يک آهنربا را هنگامی که آهن را می ربايد، تجربه کرده ايم.»

 فعاليت1

  فعاليت2
در هريک از موردهای زير مشاهدات خود را بيان کنيد. 

الف) دو آهنربا را در دست گرفته و به يکديگر نزديک کنيد. 
ب) يکی از آهنرباها را از طرف ديگر به ديگری نزديک کنيد. 

پ) اين فعاليت را با آهنرباهای مختلف که در دسترس است انجام دهيد. 
ت) يک کاغذ، يک کتاب، ورقه ی تلق جلد دفتر را به تدريج بين دو آهنربا قرار دهيد. 

دانستنى 
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  فعاليت3
هدف: تشخيص نيروی گرانش و نيروی مغناطيسی و مقايسه ی آن ها 

را  آن  طول  کنيد.  آويزان  طرف  يک  از  را  فنری   (١) شکل  مطابق  الف) 
اندازه بگيريد. 

اندازه  را  فنر  طول  تغيير  و  بياويزيد  آن  انتهای  به  را  آهنی  قطعه ای  ب) 
بگيريد. 

پ) چه عاملی باعث تغيير طول فنر می شود؟ 
ت) يک آهنربای ميله ای را از زير، به تدريج به قطعه ی آهِن آويخته به فنر، 

نزديک کنيد. مشاهدات خود را بيان کنيد. 
قطعه ی  منجر به جذب  دهيد که  قرار  دورترين فاصله ای  آهنربا را در  ث) 

آهنی می شود و تغيير طول فنر را اندازه بگيريد. 
شده  قبل  حالت  به  نسبت  فنر  طول  تغيير  افزايش  باعث  عاملی  چه  ج) 

است؟ 
پاسخ: پ) نيروی گرانش که از طرف زمين بر قطعه ی آهنی وارد می شود. 

ت) آهن به تدريج پايين کشيده می شود و جذب آهنربا می گردد، افزايش طول فنر را مشاهده می کنيم.   
ج) نيروی مغناطيسی که عالوه بر نيروی گرانشی بر قطعه ی آهنی وارد می شود.   

N
S

آهن
تغيير طول فنر

آهنربا  

تغيير طول فنر
آهن

وجود  به  را  دانش آموزان  توجه  فعاليت،  انجام  از  پس 
در  می کنيم.  جلب  زمين  کره ی  اطراف  در  مغناطيسی  خاصيت 
بدون  فنر،  به  آويخته  آهن  قطعه ی  بر  که  نکته  اين  به  اشاره  واقع 
مغناطيسی  نيروی  زمين،  گرانشی  نيروی  بر  عالوه  آهنربا  حضور 
مغناطيسی نيز  هم وارد می شود. يعنی در اطراف زمين خاصيت 
اعمال  مغناطيسی  خاصيت  با  مقايسه  در  چون  ولی  دارد  وجود 
کمتر  می شود  نزديک  آهنی  قطعه ی  به  که  آهنربايی  طرف  از  شده 
است، مورد بی توجهی قرار می گيرد. در اين قسمت استفاده از 
يک عقربه ی مغناطيسی و توضيح ساختمان آن پيشنهاد می شود. 

شکل (١)

شکل (٢)
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  فعاليت4
توجه دانش آموزان را به جمله ی آخر صفحه ی ١٣٩ جلب می کنيم و از کالس می خواهيم در مورد اين جمله 

بحث و بررسی کنند. 
ــ چه آثاری از آهنربا بودن زمين می توان پيدا کرد؟ 

پاسخ: يکی از پاسخ های مورد انتظار عبارت است از: قرار دادن عقربه مغناطيسی يا قطب نما روی يک سطح 
افقی است که همواره عقربه ی آن جهت گيری خاصی می کند. 

شکل  به  و  می کنيم  معرفی  زمين  کره ی  مغناطيسی  آثار  از  ديگر  يکی  عنوان  به  را  قطبی)  (شفق  نورشمالگان 
صفحه ی ١٣٩ ربط می دهيم. 

برای آشنايی بيشتر با شفق قطبی و گردآوری تصويرهای زيبا از اين پديده از واژه نامه ی انگليسی در انتهای 
کتاب درسی استفاده کنيد و در اينترنت تحقيق کنيد. 

  فعاليت5

فعاليت ٤ــ١
معموالً دانش آموزان پاسخ هايی همچون استفاده از آهنرباها 
شکل های  کردن  وصل  مثل  تزيينی  وسايل  و  اسباب بازی ها  در 
تزيينی به در يخچال و … را مطرح می کنند. از کاربردهای ديگر 
و  صوت  ضبط  تلويزيون،  الکتريکی،  موتورهای  در  آهنرباها 

کارت های مغناطيسی است. 
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  فعاليت6
درصدهای  با  تيتانيم  اوقات  گاهی  و  آهن  ــ  مس  ــ  کبالت  ــ  نيکل  ــ  آلومينيم  از  که  است  آهنربايی  آلنيکو 
مشخص ساخته می شود. کاربردهای آن امروزه در سنسورها ــ رادار ــ موتورها ــ تلفن ــ ميکروفن ــ گيتار برقی ــ 

دستگاه های امنيتی و … است. 
در مورد آهنرباهايی از جنس آلنيکو (Alnico) و آهنرباهايی قوی تر از آن ها و اين که چه موادی با چه روش های 

صنعتی جايگزين انواع قديمی آهنرباها شده است تحقيق کنيد. نتيجه ی تحقيق گروهی خود را به کالس ارائه دهيد. 

فعاليت ٤ــ٢
کتاب   ١٤٠ صفحه ی  شکل  از  فعاليت  اين  انجام  برای 
درسی استفاده می کنيم و با طرح پرسش هايی دانش آموزان را در 

پاسخ دادن به اين فعاليت راهنمايی می کنيم. 

اثر  و  می کنيم  معرفی  را  آهنرباها  قطب های  آن  از  پس 
قطب های همنام و غيرهمنام را بيان می کنيم. 

شکل (٣)

(الف

(ت

(ب

(پ
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فعاليت ٤ــ٣
آزمايش های مختلفی ممکن است پيشنهاد شود، از جمله 
می توان يک آهنربای ميله ای را از وسط به وسيله ی نخی آويخت، 
سپس آهنربای ميله ای ديگری را از يک طرف به آن نزديک کرد 

با استفاده از يک آهنربای ميله ای و يک تکه نخ، راستای شمال ــ جنوب جغرافيايی را مشخص کنيد. 
پاسخ: نخ را به وسط آهنربا می بنديم و از نقطه ای آويزان می کنيم. پس از مدتی آهنربا در راستای خاصی قرار 

می گيرد که اين راستا، راستای شمال ــ جنوب جغرافيايی را مشخص می کند. 

 فعاليت7

(بار ديگر آهنربا را از طرف ديگر به آهنربای آويخته به نخ نزديک 
می کنيم) و اثر دافعه يا جاذبه را در قطب های آن ها مشاهده کرد.

زمين می تواند، وضعيت قرار  عمود بر سطح  مغناطيسی در جهت افقی و يا  عقربه  گرفتن يک  پرسش: قرار 
گرفتن آن نسبت به سطح زمين را در استوا و قطب شمال تعيين کند. علت وضعيت عقربه را بيان کنيد. 

پاسخ: در استوا عقربه مغناطيسی تقريباً افقی قرار می گيرد و در نزديک قطب شمال زمين، در شمال منطقه ی 
خليج هادسون Hudson Bay در کانادا کامالً عمودی می شود. به نظر می رسد اين منطقه قطب جنوب مغناطيسی زمين 
باشد که تقريباً km ١٥٠٠ از قطب شمال جغرافيايی زمين فاصله دارد و همين طور قطب شمال مغناطيسی زمين به همين 

فاصله از قطب جنوب جغرافيايی فاصله دارد. 

جنوب  قطب  به  نزديک  جغرافيايی  شمال  قطب  توجه: 
نادرست  تصوری  دانش آموزان  معموالً  دارد.  قرار  مغناطيسی 

درباره ی اين مطلب دارند. 

ميدان مغناطيسی در اطراف زمين 
شکل (٤)
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نچسبند: ١ــ اگر  يکديگر  بمانند و به  آهنربای حلقه ای را مطابق شکل به گونه ای قرار داده ايم که شناور  چند 
قطب شمال آهنربای بااليی قسمت باالی آن باشد، قطب های مغناطيسی بقيه آهنرباها را مشخص کنيد. 

پاسخ:

منشأ ميدان مغناطيسی زمين 
از  بعضی  مغناطيسی  ميدان  منشأ  و  زمين،  مغناطيسی  ميدان  علت  نظريه های  تاريخی  سير  با  دانستنی؛  اين  در 

سياره ها آشنا می شويم. 

 فعاليت8 

N

S

N

S

را  فعاليت  پالستيکی  نی  يک  داخل  در  حلقه ای،  آهنرباهای  دادن  قرار  با  ٢ــ 
انجام دهيد. 

٣ــ نی و آهنرباهای داخل آن را در دستان خود به صورت افقی بگيريد چرا با 
حرکت دادن يکی از آهنرباها خواهيد ديد که بقيه آن ها هم جابه جا می شوند؟ 

پاسخ: به دليل نيروی دافعه ی مغناطيسی بين قطب های همنام آهنرباها. 

شکل (٥)

دانستنى 
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هدف: برقراری رابطه بين مفاهيم نيروی مغناطيسی و قانون سوم نيوتون 
دو آهنربای ميله ای را از وسط با دو تکه نخ آويزان می کنيم. بسته به قرار گرفتن قطب های ناهمنام و همنام در 
مجاور يکديگر در دو حالِت جذب و دفع، شکل آزمايش را بر روی کاغذ بکشيد و جهت نيروهای مغناطيسی را با توجه 

به قانون سوم نيوتون رسم کنيد. 

  فعاليت9  

  فعاليت10
از دانش آموزان می خواهيم خالصه مفهوم درس در مورد اثر قطب های همنام و ناهمنام در آهنربا را خالصه 

کرده و در گروه های خود روی يک کاغذ يادداشت کنند. 

شکل (٦)
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بزرگ تر، کوچک تر يا مساوی با نيروی  زمين،  مغناطيسی از طرف  مغناطيسی وارد بر عقربه  پرسش: نيروی 
مغناطيسی ای است که از طرف عقربه ی مغناطيسی بر زمين وارد می شود؟ 

جواب: مساوی است. 
پرسش: الف) بگوييد که چرا دو سوزن که به دو سر يک آهنربا آويزان باشند به يکديگر متمايل می شوند؟ 

ب) چرا انتهای دو سوزن که به يک قطب يک آهنربا آويزان باشند، يکديگر را دفع می کنند؟ 

پاسخ: الف) در اثر خاصيت القای مغناطيسی دوسر سوزن ها، قطب های مخالف می شوند و به طرف يکديگر 
می آيند. 

ب) دو انتهای سوزن ها قطب های همنام شده و يکديگر را دفع می کنند. 

N S

N S

با   S و  آبی  رنگ  با   N قطب آهنرباها  در  معموالً  توجه: 
رنگ  دو  اين  اوقات  گاهی  ولی  می شود.  مشخص  قرمز  رنگ 

تحقيقی در مورد ميدان مغناطيسی کره ی زمين و منشأ آن و تأثير آن برروی پديده های مختلف انجام داده و به 
کالس ارائه دهيد.

اندازه گيری ميدان مغناطيسی زمين 
ميدان  برايند  براساس  اندازه گيری  که  زمين  مغناطيسی  ميدان  اندازه گيری  روش های  از  يکی  دانستنی؛  اين  در 

مغناطيسی زمين با ميدان حاصل از يک سيم پيچ حامل جريان است، ارائه می شود. 

جابه جا می شوند و چنين قراردادی هميشه صحيح نيست. 

فعاليت خارج از كالس

شکل (٧) ــ الف

شکل (٧) ــ ب

دانستنى 
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آهنربا  دو  همنام  قطب  دو  بين  دافعه  نيروی 
براساس فاصله ی آن ها از يکديگر اندازه گيری شده 

و در جدول زير ثبت شده است. 

  فعاليت11

نمودار نيروی مغناطيسی برحسب فاصله ی دوقطب همنام دو آهنربا را رسم کنيد (برای رسم نمودار می توانيد 
از نرم افزار Excel استفاده کنيم) 

          جدول (١)
d(mm) فاصله F (N) نيرو 
٣/٩٣٠١٠
٠/٤٠١٢
٠/١٣١٤
٠/٠٥٧١٦
٠/٠٣٠١٨
٠/٠١٨٢٠
٠/٠١١٢٢
٠/٠٠٨٢٤
/٠٠٥٢٦
٠/٠٠٤٢٨
٠/٠٠٣٣٠

3/930

0/40

4

3

2

1

0    10        12         14         16        18          20        22         24         26       28          30

0/13 0/057 0/030 0/018 0/011 0/008 0/005 0/004 0/003

d(mm)

F(N)

پاسخ: 
سپس از دانش آموزان می خواهيم تا نمودار نيروی مغناطيسی برحسب عکس مجذور فاصله ی دو قطب همنام 
 بيان کنند که آيا نمودار خط راست است؟ نتيجه را با 

d2
1 دو آهنربا را رسم کنند و با توجه به شکل نمودار F برحسب 

نيروی بين دو بار الکتريکی برحسب مجذور فاصله ی شان از يکديگر (قانون کولن) مقايسه کنند.

شکل (٨)

  فعاليت12
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آزمايش ٤ــ١
انجام اين آزمايش و نتيجه گيری را کالً به عهده ی گروه های 
دانش آموزان محول می کنيم و در نهايت برروی پرسش  اصلی و 
هدف اصلی اين آزمايش تأکيد می کنيم که «چرا ميخ جذب آهنربا 
می شود؟» بهترين پاسخ به اين پرسش را از ميان پاسخ های گروه ها 

نتيجه گيری می کنيم. 
ــ سپس با قطب ديگر آهنربا آزمايش را تکرار می کنيم و از 
دانش آموزان می خواهيم با رسم شکل قطب های مغناطيسی توليد 

 فعاليت13
و  شده)  آلومينيمی (گلوله  کاغذ  ــ  ته گرد  سوزن  ــ  آهن  تکه ای  مثل  مختلفی  مواد  می خواهيم  دانش آموزان  از 
سکه پول خرد را در مجاور آهنربا قرار دهند و اثر آهنربا را بر اين مواد مقايسه کنند و سپس تأکيد می کنيم موادی مثل 

آلومينيم، جذب آهنربا نمی شوند.  

فعاليت ٤ــ٤
سر ميله اول را از وسط به دومی نزديک می کنيم، اگر جذب 
شد، ميله اول آهنربا است و اگر جذب نشد ميله اول از جنس آهن 

است، زيرا وسط آهنربا مکانی است که نيروی مغناطيسی در آن جا 
قطب ها  در  مغناطيسی  نيروی  خاصيت  حداکثر  و  است  ضعيف 

وجود دارد. 

شکل (٩)

  فعاليت14

يک گوی آهنی را به يک طرف فنر مارپيچی وصل کنيد. اين گوی را به نقطه ای از سطح يک آهنربا تماس دهيد 
و سپس با کشيدن فنر آن را جدا کنيد. افزايش طول فنر به هنگام جدا کردن نشانه ی 
آهنربا  با  تماس  نقطه ی  در  گوی  بر  وارد  جاذبه ی  نيروی  بر  غلبه  برای  الزم  نيروی 
است. گوی را در نقطه های ديگر (مثالً در وسط آهنربا) قرار دهيد مشاهده های خود 

را بيان کنيد. 
پاسخ: نيروی جاذبه در وسط آهنربا ضعيف و در دوسر آن قوی است زيرا 

افزايش طول فنر به هنگام جدا کردن گوی آهنی از آهنربا بيشتر است. 

شده در ميخ ها را نامگذاری کنند. 

تعميم آزمايش ٤ــ١
آزمايش را با آهنرباهای مختلف می توانيم انجام دهيم و با 
توجه به تعداد ميخ هايی که جذب آهنربا می شوند از دانش آموزان 
هم  با  را  مختلف  آهنرباهای  مغناطيسی  خاصيت  که  می خواهيم 

مقايسه کنند. 
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٤ــ٢ــ ميدان مغناطيسی
هدف: 

ــ آشنايی با مفهوم ميدان مغناطيسی و معرفی بردار ميدان 
مغناطيسی 

ــ تعيين جهت ميدان مغناطيسی در اطراف آهنربا با استفاده 
از عقربه ی مغناطيسی و بدون آن 

در  مغناطيسی  ميدان  خطوط  رسم  چگونگی  تفهيم  ــ 
اطراف آهنربا 

 ــ آشنايی با ميدان مغناطيسی يکنواخت

آهنربا  يک  و  مغناطيسی  عقربه ی  تدريس:  راهنمای 
عقربه  ابتدا  می دهيم.  قرار  دانش آموزان  گروه های  اختيار  در  را 
يا  آهنربا  کردن  نزديک  بدون  ميز  افقی  سطح  روی  را  مغناطيسی 
مغناطيسی  جنوب  شمال،  جهت  که  است  طبيعی  دهند  قرار  آهن 
به  آهنربا  کردن  نزديک  با  سپس  کرد،  خواهد  مشخص  را  زمين 

آن از تأثير ميدان مغناطيسی آهنربا بر عقربه ی مغناطيسی بحث و 
پاسخ در مورد  پرسش و  تدريس را به روش  تبادل نظر می کنيم. 
برروی  ميله ای  آهنربای  و  زمين  مغناطيسی  خاصيت  اثر  مقايسه 
را  مغناطيسی  ميدان  راستای  و  می دهيم  ادامه  مغناطيسی  عقربه 

معرفی می کنيم. 

پرسش: چگونه با استفاده از يک عقربه ی مغناطيسی می توان تعيين کرد که ميله ی فلزی که در نزديکی قطب 
N، عقربه را به سوی خود جذب می کند آهن است يا آهنربا؟ 

پاسخ: سر ديگر ميله فلزی را به قطب N عقربه مغناطيسی نزديک می کنيم اگر مجددًا آن را جذب کرد می فهميم 
 S عقربه و N ميله آهن است (طبق خاصيت القای مغناطيسی) و اگر دفع کرد می فهميم آهنرباست زيرا در حالت قبل

آهنربا جذب شده بودند، اين بار دو قطب شمال يکديگر را دفع کرده اند.
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  فعاليت15
ميدان  جهت  قرارداد  به  که  اين  از  قبل 
مغناطيسی بپردازيم از عقربه مغناطيسی و آهنربای 
ميله ای که در اختيار گروه هاست کمک می گيريم و 
از آن ها می خواهيم عقربه مغناطيسی را در اطراف 
آهنربا جابه جا کنند. در همين مرحله جهت ميدان 
که  می کنيم  معرفی  دانش آموزان  به  را  مغناطيسی 
قطب N عقربه همواره سوی ميدان مغناطيسی را 
گفت  می توان  بيشتر  تأکيد  برای  و  می دهد  نشان 
 N قطب  به   S قطب  از  مغناطيسی  ميدان  جهت 

عقربه مغناطيسی است. 

ـ الف سمت چپ آهنربا قطب جنوب است.  پرسش: در شکل (١١)ـ 
در مکان های مشخص شده، قطب های مغناطيسی، عقربه ی مغناطيسی، و 

جهت خط های ميدان مغناطيسی را در اطراف  آهنربا مشخص کنيد. 

به  راست  سمت  از  منحنی ها  روی  ميدان  خط های  جهت  پاسخ: 
چپ است.   

S N

شکل (١١) ــ الف

شکل (١١) ــ ب

شکل (١٠)


