
اگر الكترىسىته نبود، چه مشكالتى پىش مى آمد؟
در استفاده از الكترىسىته، چه نكات اىمنى را رعاىت مى كنىد؟

سىم كشى برق خانه ى شما موازى است ىا متوالى؟ از كجا مى فهمىد؟

قبل از اىنكه المپ برق اختراع شود، مردم براى اىجاد 
روشناىى از وساىل مختلفى استفاده مى كردند. در مورد اىن وساىل، 
اّطالعاتى جمع آورى كنىد و آن ها را با وساىل امروزى مقاىسه كنىد.
درباره ى مخترع المپ برق چه مى دانىد؟ در مورد او 

اّطالعاتى جمع آورى كنىد و در كالس گزارش دهىد.  

جمع آورى اّطالعات

 فكركنىد 

جمع آورى اّطالعات
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آهن رباآهن ربا8
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نام گذارى سرهاى آهن ربا 
شما در كالس اّول، با آهن ربا و شكل هاى مختلف آن آشنا شدىد. همچنىن، درباره ى بعضى از كاربردهاى 

آهن ربا مطالبى خواندىد. در اىن درس، درباره ى آهن ربا چىزهاى بىشترى مى آموزىد.

ىكدىگر  با  است،  بىشتر  آهن ربا  قسمت  كدام  در  آهن رباىى،  اىنكه خاصىت  درباره ى  فاطمه  و  مرىم 
گفت و گو مى كنند.

مرىم مى گوىد كه خاصىت آهن رباىى در وسط آهن ربا باىد از قسمت هاى دىگر بىشتر باشد.
شما در اىن باره در گروه خود چه حدس هاىى مى زنىد؟

براى تحقىق درباره ى درستى حدس هاى خود، آزماىشى طّراحى كنىد و پس از انجام دادن آزماىش، 
نتىجه را به كالس گزارش دهىد.

  فّعالىت
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سىنا و حامد مى خواهند درباره ى اىنكه قطب هاى آهن ربا چه تأثىرى بر هم دارند، تحقىق كنند. آن ها 
چند بار قطب هاى مختلف دو آهن ربا را به ىكدىگر نزدىك مى كنند.

آىا مى دانىد از اىن كار چه نتىجه اى مى گىرند؟
اىن آزماىش را در گروه خود انجام دهىد و نتىجه را به كالس گزارش كنىد.

هر آهن ربا دو سر دارد؛ به هر ىك از دو سر آهن ربا قطب مى گوىند.
براى نام گذارى قطب هاى آهن ربا، آزماىش صفحه ى بعد را انجام دهىد. قبل از انجام دادن آزماىش، 

از معلّم خود بخواهىد كه جهت  شمال و جنوب كالس را تعىىن كند.
 N قطبى از آهن ربا، كه به سمت شمال قرار مى گىرد، قطب شمال نامىده مى شود. اىن قطب را با عالمت
 S نشان مى دهند. قطب دىگر آهن ربا كه به سمت جنوب قرار مى گىرد، قطب جنوب نامىده مى شود و با عالمت

مشّخص مى شود.

 فّعالىت
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وساىل مورد نىاز: ىك ظرف پالستىكى بزرگ پر از آب، ىك آهن ربا و ىك قطعه چوب پنبه ى مصنوعى.
روى ىك صفحه كاغذ، جهت هاى شمال و جنوب را مشّخص كنىد و آن را طورى روى كف كالس   

ىا مىز قرار دهىد كه جهت ها را درست نشان دهد.
ظرف بزرگ پر از آب را روى مىز بگذارىد و ىك قطعه چوب پنبه ى مصنوعى روى آب قرار دهىد.  
آهن ربا را روى چوب پنبه ى مصنوعى بگذارىد و آن را بچرخانىد؛ صبر كنىد تا چوب پنبه از حركت   

باىستد.
سمت قرار گرفتن آهن ربا را روى صفحه ى كاغذ رسم كنىد. چوب را چند بار دىگر بچرخانىد و صبر كنىد 

تا از حركت باىستد. آىا آهن ربا باز هم در همان جهت قبلى قرار مى گىرد؟
حاال همىن آزماىش را با آهن رباى دىگرى انجام دهىد؛ چه نتىجه اى مى گىرىد؟  

 اىن آزماىش را با ىك قطعه نخ و آهن ربا نىز انجام دهىد.

غرب شرق

جنوب

شمال

 آزماىش كنىد
كار گروهى
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آهن ربا بسازىد.
ىك مىخ بزرگ آهنى و ىك آهن ربا تهّىه كنىد.

با انجام دادن ىك آزماىش، نشان دهىد كه مىخ، خاصىت آهن رباىى ندارد.
ىك قطب آهن ربا را در ىك سر مىخ بگذارىد و تا سر دىگر مىخ بكشىد. اىن عمل را فقط در همىن 
جهت در حدود 50 بار تكرار كنىد. توّجه داشته باشىد كه آهن ربا را در خالف جهتى كه روى مىخ مى كشىد، 

برنگردانىد.
مىخ را به چند سوزن نزدىك كنىد؛ آىا مىخ، آهن ربا شده است؟  

ىك قطب نما )ىا قبله نما( تهّىه و آن را به دّقت مشاهده 
كنىد. آىا مى دانىد عقربه ى قطب نما هم ىك آهن رباست؟
به كمك قطب نما، شمال و جنوب مدرسه را مشّخص 

كنىد.

 مشاهده كنىد

 بسازىد 
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ىك مىخ آهنى بزرگ، ىك باترى و 
مقدارى سىم روكش دار تهّىه كنىد.

سىم روكش دار را 25 بار دور مىخ 
بپىچىد. دو سر سىم را به باترى وصل كنىد.

مىخ را به چند سوزن نزدىك كنىد؛ 
چه اتّفاقى مى افتد؟

حاال سىم را از باترى جدا  كنىد؛  آىا  مىخ  
همچنان سوزن ها را جذب مى كند؟

چه  كنىد؛  استفاده  باترى  چند  از  باترى،  ىك  به جاى 
تفاوتى مشاهده مى كنىد؟

اگر تعداد دور سىم پىچ ها را زىادتر كنىم، چه اتّفاقى مى افتد؟ 

به اىن آهن ربا، آهن رباى الكترىكى مى گوىند.

با آهن رباى الكترىكى، وسىله اى طّراحى كنىد كه بتواند مواّد آهنى را از مواّد دىگر 
جدا كند.

 در شكل روبه رو چرا آهن رباى باالىى دوِر مداد،    
در هوا معلّق مانده است؟

كه  آهن ربا،  ىك  كمك  به  مى توان  چگونه 
قطب هاى آن معلوم است، قطب هاى ىك آهن رباى دىگر 

را مشّخص كرد؟

طّراحى كنىد

 فّعالىت

 فكركنىد 
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سنگ هاسنگ ها 9
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در تصوىر صفحه ى قبل، بناى تخت جمشىد را كه در حدود 2500 سال پىش، از سنگ ساخته شده 
است، دىدىد. هنوز قسمت هاىى از اىن بناى سنگى سالم است. امروزه هم بناها، پل ها و جاّده هاى زىادى را 

در شهر و روستا با سنگ مى سازىم.

تعدادى سنگ از اطراف محّل زندگى خود جمع آورى كنىد. با دّقت به هر ىك نگاه كنىد؛ آىا رنگ، 
زبرى و صافى و نوع ذّرات همه ى سنگ ها به هم شبىه است؟

بار دىگر با ذّره بىن به سنگ ها نگاه كنىد؛ بىن اىن دو مشاهده، چه فرقى وجود دارد؟

 مشاهده كنىد
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آب سماور ىا كترى منزل خود را خالى كنىد. در دىواره ى سماور ىا كترى چه مى بىنىد؟ اىن مواد را با 
ىك كارد، به آرامى  جدا كنىد. اىن مواد چگونه تشكىل شده اند؟

كىمىا مقدارى خاك نرم و ماسه را در ىك ظرف آب رىخت و به هم زد. بعد، ظرف را در محلّى گذاشت 
كه تكان نخوَرد. پس از ىك ساعت، به آن نگاه كرد.  شما هم اىن آزماىش را انجام دهىد؛ آنچه   را مشاهده 

مى كنىد، تفسىر كنىد.
 

 مشاهده كنىد

 تفسىر كنىد
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سنگ هاى رسوبى
بعضى سنگ ها، بر اثر ته نشىن شدن مواّد داخل آب به وجود مى آىند. رودها مقدار زىادى مواد را با خود به 
درىا و درىاچه ها مى برند. اىن مواّد سنگىن، به ته درىا مى روند و روى هم قرار مى گىرند و پس از سخت شدن، 

سنگ هاىى را به وجود مى آورند. دانشمندان به اىن نوع سنگ ها، رسوبى مى گوىند.

سنگ هاى رسوبى الىه الىه اند. ممكن است رنگ ىا جنس هر الىه با الىه هاى دىگر متفاوت باشد.

در كشور ما، سنگ هاى رسوبى در  كوه هاى البرز و زاگرس به فراوانى ىافت مى شوند.

رسوبات درىا

دو نوع سنگ رسوبى
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موادّ ذوب شده در حال سرد شدن

سنگ هاى آذرىن
گروهى دىگر از سنگ ها بر اثر سرد شدن مواّد بسىار داغى كه قبالً در داخل زمىن بوده اند، به وجود مى آىند.
گرماى اعماق زمىن، زىاد است و بعضى از سنگ ها را ذوب مى كند. اىن مواّد ذوب شده در زىر  ىا سطح 
زمىن دوباره سرد مى شوند و سنگ هاىى را به وجود مى آورند كه به آن ها آذرىن مى گوىند. سنگ ها ى آذرىن 

از بلورهاى رىز ىا درشت ساخته شده اند.
سنگ ها ى كوه هاىى مانند دماوند و الوند از نوع آذرىن هستند.

دو نوع سنگ آذرىن
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سنگ مرمر، ىك نوع سنگ دگرگون شده است.

سنگ هاى دگرگون شده
بعضى از  سنگ هاى رسوبى ىا آذرىن، اگر در اعماق زىاد زمىن بمانند، باىد فشار و گرماى  زىادى را تحمل 
كنند. اىن سنگ ها، پس از مّدتى مانند آجر پخته مى شوند و شكل قبلى خود را از دست مى دهند؛ به همىن سبب، 

به اىن سنگ ها دگرگون شده مى گوىند.
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چگونه از خاك نرم و آب، خشت مى سازند؟
چگونه از خشت، آجر مى سازند؟

چه تفاوت هاىى بىن آجر و خشت وجود دارد؟

 تحقىق  كنىد

سنگ آذرىن سنگ دگرگون شده

اىن سه سنگ چه تفاوت هاىى با هم دارند؟

 مشاهده كنىد

سنگ رسوبى
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سنگ ها از چه ساخته شده اند؟
همه ى سنگ ها از ىك ىا چند كانى به وجود آمده اند. 

شاىد اّولىن بار باشد كه اسم كانى را مى شنوىد. جالب است بدانىد كه شما هر روز تعدادى از كانى ها را 
مى بىنىد و از بعضى از آن ها استفاده مى كنىد. مغز مداد شما ، گچى كه با آن مى نوىسىد و گچى كه دىوار كالس 
با آن سفىد شده است، پنجره هاى فلّزى، دستگىره هاى دِر كالس، بىشتر وساىل آشپزخانه و حّتى نمكى كه 

با غذا مى خورىد، ىا خود كانى هستند و ىا از كانى ها به دست مى آىند.
بعضى كانى ها ـ مانند نمك خوراكى ـ به همان شكلى كه استخراج مى شوند، قابل استفاده اند اّما بىشتر 
كانى ها را ابتدا باىد از ناخالصى جدا كنند و سپس، از  راه هاى گوناگون، مواّد با ارزشى چون فلزهاى آهن، 

طال، مس، آلومىنىم و ... را از آن ها به دست آورند.

ذوب  را  فلز  معدن  سنگ  ابتدا  فلّزات،  آوردن  به دست  براى 

مى كنند و سپس، فلز ذوب شده را در قالب مى رىزند.

شكلى  كه  همان  به  ـ  خوراكى  نمك  مانند  ـ  كانى ها  از  بعضى 

استخراج مى شوند، قابل استفاده اند.
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استفاده از سنگ ها و كانى ها
از سنگ ها و كانى ها استفاده هاى زىادى مى شود. همه ى 
خانه،  در  را  آن ها  خود،  نىاز  ىا  عالقه  كار،  با  متناسب  مردم 
كارخانه، اداره ىا جاهاى دىگر به كار مى برند. به تصوىرها توّجه 
كنىد تا با بعضى استفاده هاى سنگ ها و كانى ها آشنا شوىد.

از  ساختمان،  ىك  ساختن  براى  ساختمان سازى: 
سنگ و كانى، استفاده هاى زىادى مى شود.

سىمان

گچ

آجر ماسه خاك رس

سنگ و شىشهفلز
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