
https://www.heyvagroup.com/subnews/52/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87.html
https://www.heyvagroup.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C


 

 

 7فصل 

 

 .دهید است؟توضیح یکسان ربا آهن جای درهمه ربایی آهن خاصیت آیا-1سوال

 کم ، ربا آهن ذرات کم عمل آزادی دلیل به ربا آهن دروسط ربایی آهن خاصیت-خیر-1جواب

 .تراست بیش ربایی آهن خاصیت ربا، آهن زیادذرات عمل آزادی دلیل به ها قطب در ولی تراست

 دارند؟چرا؟ یکسانی قدرت ها ربا آهن آیا-2سوال

 وکوچکی آن،بزرگی ی دهنده تشکیل ی ماده ونوع جنس به ها ربا آهن زیراقدرت-خیر-2جواب

 .دارد بستگی...و

 شود؟ می گفته ربا آهن رباقطب آهن کجای به-3سوال

 می رباگفته آهن دارندقطب تری بیش وجذب ربایی آهن خاصیت که ربا دوسرآهن به-3جواب

 .شود

 دارد؟ چندقطب ربا هرآهن-4سوال

 قطب دو-4جواب

 دهید چسبد؟توضیح می فلزات ی همه به ربا آیاآهن-5سوال

 دیگرمانندکبالت،نیکل ازفلزات برخی وبه آهن ویادارای آهنی چیزهای به ربا خیر،آهن-5جواب

 وسرب ونقره ومس طال دیگرمثل ازفلزات وبسیاری غیرفلزها به چسبدولی می...و دالفو وانواع

 .چسبد نمی.... و

 )مهم(بریکدیگردارند؟ تاثیری چه ربا آهن های قطب-6سوال

 می جذب یکدیگررا نام غیرهم های وقطب کنند می دفع را یگدیگر نام هم های قطب-6جواب

 .کنند

 ایجادکرد؟ درمیخ ربایی آهن خاصیت توان می چگونه-7سوال

 ربا وآهن دهیم قرارمی معمولی سانتی11 سرمیخ یک برروی را ربا آهن های قطب از یکی-7جواب

 بارتکرار51تا را عمل اگراین کنیم می تکرار ودوباره برداشته را آن کشیم می تاسردیگرمیخرا



 

 

 خاصیت این ازمدتی پس کندالبته می پیدایی ربایی آهن خاصیت معمولی سانتی11 میخ کنیم

 .خواهدرفت ازبین

 کنند؟ می گذاری نام راچگونه ربا آهن های قطب-8سوال

 قرارداده آب روی یولونیت یک وسپس بگذاریم صافی سطح روی بر را پرآبی تشت اگر-8جواب

 می قرار زمین جغرافیایی شمال قطب طرف به را ربا ازآهن قراردهیم؛قطبی آن روی را ربایی وآهن

 به که را ربا آهن از وقطبی دهند می نشان)ان) N عالمت ووبا نامند می ربا آهن شمال گیردقطب

) اس) S عالمت نامندوبا می ربا آهن جنوب قطب گیرد می قرار زمین جغرافیایی جنوب قطب طرف

 آن جغرافیایی های قطب برعکس زمین ربایی آهن وجنوب شمال قطب:  توجه).دهند می نشان

 (.قراردارند

 شود؟ می هایی استفاده چه نما ازقطب-9سوال

 های جهت پیداکردن برای مسیرحرکت، تعیین برای ودریایی هوایی های درمسافرت-9جواب

 ...و نبرد های درمیدان جغرافیایی

 شود؟ می هایی استفاده چه الکتریکی ی ربا ازآهن-11سوال

 از مغناطیسی مواد جداسازی برای ها، درکارخانه سنگین اجسام جایی به جا برای- 11 جواب

 ...و دیگرمواد

 موادجداکنند؟ ترازبقیه سریع را آهنی های وسیله توانند می چگونه مراکزبازیافت-11سوال

 الکتریکی ربای آهن ی وسیله به-11جواب

 )دومورد(دارد؟ وضررهایی ها فایده چه فلزی ی شده بندی بسته های ازکاال استفاده-12سوال

 آسیب ونقل ودربرابرحمل بوده زیاد شده بندی بسته کاالهای ماندگاری زمان مدت-12 جواب

 ها آن به مربوط شودمعادن می موجب ها زآن ا دیگراستفاده ازطرف ولی دارند تری کم پذیری

 ...ترشودوبیش وتولیدزباله یابند زودترپایان

 دارد؟ هایی فایده چه زباله بازیافت-13سوال

 طومحی شود روددیرترتمام کارمی به ها آن تولید برای که ومعادنی منابع شود می باعث-13 جواب

 ...و شود ترآلوده کم هم ما زندگی



 

 

 چیست؟ زباله دربازیافت شما سهم-14سوال

 فلزی های زباله گذارم، می ها آن مخصوص درمحل جدا تر از را خشک های زباله- 14 جواب

 ...و دهم می قرار آن مخصوص درسطل را وکاغذی ای وشیشه

 دارد؟ بستگی چیزهایی چه به الکتریکی ربای آهن قدرت-15سوال

 .آن پیچ سیم ودور الکتریسیته جریان شدت به- 15 جواب


