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فّعالیت

مداد تراش

خود  آموزگار  همراه  دانش آموزان،  از  گروهي 
تا  مي كنند  بازديد  زباله  بازيافت  مركز  يك  از 
كنند.  مشاهده  را  زباله ها  جداسازی  نزديك،  از 
را  فلّزی  زباله های  مركز،  اين  از  بخشی  در 
به وسیله ي آهن ربايی بزرگ از بقیه جدا می كنند. 
همه ي  چرا  بدانند  مي خواهند  دانش آموزان 

قوطی های فلّزی جذب آهن ربا نمی شوند.
برای پاسخ به اين پرسش، فّعالیت زير را انجام 

دهید.

1ــ  درگروه خود مانند شکل زير، آهن ربايی را به وسايل فلّزی 
مختلف، نزديك كنید. 

 از اين فّعالیت چه نتیجه اي مي گیريد؟

2ــ  مشاهده های خود را در جدول بنويسید.

جذب آهن ربا نمی شودجذب آهن ربا می شودنام وسیله های فلّزی

میخ آهنی
....................................

ـــــــــــ
..................

وسايل و مواّد الزم:

آهن ربا

قیچی

 قاشق فلّزی

پیچ و مهره
گیره ی كاغذ

ورق آلومینیمی سیم مسی

میخ

سّکه
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جمع آوری اّطالعات

فّعالیت

آهن ربا همه ي جسم هاي فلّزی را جذب نمی كند. آهن ربا ورق آلومینیمی و سیم مسي را جذب نمي كند. 
جسم های فلّزی مانند میخ و گیره ي كاغذ كه آهني هستند، جذب آهن ربا مي شوند.

آيا خاصیت آهن ربايی در همه جای آهن ربا يکسان است؟
اگر يك آهن ربا را به گیره ی كاغذ فلّزی نزديك كنیم جذب آن می شود. آيا گیره های كاغذ به همه ی 

قسمت های آهن ربا می چسبند؟ آيا اين خاصیت در همه جای آهن ربا يکسان است؟
يکی از گروه ها پیش بیني كرده است كه خاصیت آهن ربايی در وسط آهن ربا، از قسمت های ديگركمتر 

است و گیره ها به وسط آهن ربا نمی چسبند. پیش بیني گروه شما چیست ؟

در گروه خود، درباره ی اينکه كدام يك از وسیله هاي فلّزی خانه ي شما جذب آهن ربا می شود و كدام يك 
جذب نمی شود، اّطالعاتی جمع آوری كنید و نتیجه را به كالس گزارش دهید.

اختیار  در  كه  با وسايلي  پیش بیني خود،  به درستی  پی بردن  برای 
داريد آزمايش مناسبی را طّراحی و اجرا كنید. نتیجه را به كالس 

گزارش دهید.

به قسمت هايی ازآهن ربا كه خاصیت آهن ربايی بیشتری دارد، قطب های آهن ربا مي گويند. هر آهن ربا 
دو قطب دارد.

وسايل و مواّد الزم:

آهن ربا

براده ی آهن

گیره ی كاغذ
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گیره ی كاغذ

فّعالیت

فّعالیت

قطب های دو آهن ربا بر يکديگر اثر مي گذارند.
وقتي دو آهن ربا را به هم نزديك می كنیم يا يکديگر را جذب مي كنند يا دفع مي كنند.

1ــ سه عدد آهن ربا را شماره گذاري كنید.
2ــ گیره ي كاغذ را روي صفر خط كش قراردهید.

همان طور كه مشاهده كرديد، قطب هاي همنام آهن ربا يکديگر را دفع و قطب هاي ناهمنام يکديگر را 
جذب مي كنند. آيا آهن رباها قدرت جذب يکسانی دارند؟

1ــ  دو آهن ربای تیغه ای را مانند شکل روی ماشین های اسباب بازی بچسبانید.

2ــ ماشین ها را مانند شکل از روبه رو به هم نزديك كنید، چه اتّفاقي مي افتد؟
3ــ يکی از ماشین ها را برگردانید و دوباره آن ها را به هم نزديك كنید، چه اتّفاقی می افتد؟

 در كدام حالت ماشین ها با هم تصادف مي كنند؟
 در كدام حالت ماشین ها از هم دور مي شوند؟

 از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیريد؟

3ــ آهن رباي شماره ي 1 را روي خط كش قرار دهید و به آرامي به 
گیره ي كاغذ نزديك كنید.

4ــ فاصله اي را كه آهن ربا، گیره ي كاغذ را جذب مي كند، اندازه 
بگیريد و در جدول، يادداشت كنید.

5  ــ مرحله ي 3 را با آهن رباهای شماره ي 2 و 3 تکرار كنید.

فاصله ا ی كه گیره جذب آهن ربا می شودشماره ی آهن ربا

وسايل و مواّد الزم:

خط كش

 از اين فّعالیت چه نتیجه ای می گیريد؟

سه آهن ربای مختلف
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فّعالیت
1ــ میخ را روی میز بگذاريد.  يك قطب آهن ربا را روی يك سر 
آن قرار دهید. آهن ربا را تا سر ديگر میخ بکشید. اين كار را در 
همان جهت تا 50 بار تکرار كنید )دّقت كنید كه آهن ربا را در 

خالف جهت تعیین شده حركت ندهید(.
2ــ اين میخ را به گیره های كاغذ يا براده های آهن نزديك كنید. 

چه چیزی مشاهده می كنید؟

قطب های آهن ربا چه نام دارند؟
همان طور كه مشاهده كرديد، هر آهن ربا دو قطب دارد و قطب های آهن ربا نسبت به قسمت های ديگر 

آن، خاصیت آهن ربايی بیشتری دارند. 

آهن ربا

گیره ی كاغذ

میخ

وسايل و مواّد الزم:

براده ی آهن 

هشدار
آهن رباها را كنار تلويزيون، رايانه و كارت های اعتباری قرار ندهید، زيرا به آن ها آسیب می رساند.

چگونه آهن ربا بسازيم
برخی از اجسام آهنی، مانند میخ را اگر با آهن ربا مالش دهیم، خاصیت آهن ربايی پیدا می كنند. 

اكنون يك میخ آهنی بلند  را مانند روش زير، آهن ربا كنید. 
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وسیله ای كه ساخته ايد مانند قطب نما عمل می كند. با استفاده از آن، 
جهت های جغرافیايی خانه ی خود را پیداكنید. 

1ــ شمال و جنوب كالس را تعیین كنید و روي كاغذ بنويسید و 
آن را در محّل آزمايش بچسبانید.

2ــ يك سوزن ته گرد را آهن ربا كنید.
3ــ دو دانه ی كروی شکل يونولیت را به دو سرسوزن ته گرد وصل كنید.
4ــ ظرف پالستیکي يا شیشه اي را از آب پر كنید و آن را دور از 

وسايل آهني قرار دهید. 
5  ــ سوزن مّتصل به دانه های يونولیت را به آرامي روی سطح آب، 

شناور كنید.
طرز  بايستد؛  حركت  از  سوزنی   ربای  آهن  تا  كنید  صبر  6ــ 

قرارگرفتن آن را روی صفحه ی كاغذ رسم كنید.

را  سوزنی  آهن ربای  7ــ 
صبر  و  بچرخانید  چند  بار 
كنید تا از حركت بايستد؛ آيا 
در جهت قبلی قرار می گیرد؟

  از اين فّعالیت چه نتیجه ای 
می گیريد؟

فّعالیت

ماژيك ضّد آب به رنگ های قرمز و آبی

وسايل و مواّد الزم:

 دانه های كروی شکل به قطر دو 
میلی متر )يونولیت(

سوزن ته گرد

ظرف شیشه ای يا پالستیکی بزرگ

آب

 آن سر آهن ربا كه به سمت شمال قرار می گیرد را قطب شمال 
به سمت  N نشان مي دهند. سر ديگر كه  با عالمت  و  می نامند 
 S جنوب قرار می گیرد را قطب جنوب می نامند و آن را با عالمت

نشان مي دهند.
 با استفاده از ماژيك ها، قطب شمال آهن ربای سوزنی را قرمز 

و قطب جنوب آهن ربا را آبی رنگ كنید.

اكنون با انجام دادن فّعالیت، با روش نام گذاری قطب های آهن ربا آشنا شويد.
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فّعالیت

را  روكش دار  سیم  1ــ 
50 تا100 بار، دور يك 

میخ آهنی بپیچید.

3ــ میخ را به چند گیره ی كاغذ نزديك كنید؛ چه اتّفاقی مي افتد؟2ــ دو سرسیم را به باتری وصل كنید.

4ــ پیش بیني كنید اگر تعداد دور های سیم پیچ ها را تغییر دهید، چه اتّفاقی مي افتد.
 پیش بینی خود را آزمايش كنید.

وسايل و مواّد الزم:

سیم روكش دار

میخ يا پیچ بزرگ

 گیره ی كاغذ

جابه جايی جسم با استفاده از آهن ربا
يکي از روش هاي جابه جا كردن جسم ها، استفاده از آهن رباي الکتريکي است. با انجام فّعالیت زير، يك 

آهن ربای الکتريکی بسازيد و با استفاده از آن گیره های كاغذ را جابه جا كنید.

چسب نواری

آنچه كه ساختید آهن ربای الکتريکی نام دارد. در  بعضی از جرثقیل ها از 
اين آهن ربا  برای باال بردن وسیله های آهنی استفاده می شود.

باتری

تعیین  برای  هوايی  و  دريايی  مسافرت های  در 
از قطب نما  و هواپیماها  مسیر حركت كشتی ها 

استفاده مي كنند. 
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فکركنید

گفت وگو

علم و زندگی

با كارت هاي  را  پرداخت هاي خود  بیشتر  امروزه مردم ترجیح مي دهند 
اعتباري انجام دهند. اين كارت ها خاصیت آهن ربايی دارند.

مردم با مصرف كاالهای بسته بندی شده مانند انواع كنسروها و نوشیدنی ها مقدار زيادی زباله تولید می كنند.
 استفاده از كاالهای بسته بندی شده ی فلّزی چه فايده ها و چه ضررهايی دارد؟

 بازيافت زباله ها چه فايده هايی دارد؟

مراكز بازيافت، چگونه می توانند وسیله های آهنی را سريع تر از بقیه جدا كنند؟

سهم شما در بازيافت زباله چیست؟
ما روزانه مقدار زيادي زباله هاي فلّزی، پالستیکي و كاغذي، تولید مي كنیم. اگر اين 
زباله ها را در طبیعت رها كنیم به محیط زيست آسیب مي زنند. با بازيافت زباله هاي 
خشك، مانند قوطی های فلّزی و ظرف های پالستیکی دور   ريز مي توانیم محیط زيست 
پاكیزه اي داشته باشیم. با اين كار منابع فلّزی را براي آينده حفظ می كنیم و مانع از 

نابودی محّل زندگي جانوران می شويم.

براي بازيافت زباله ها:
 من زباله هاي کاغذي را جدا گانه جمع آوری می کنم.

 من و خانواده ام، قوطي هاي فلّزی نوشيدني ها، آب ميوه و مواّدغذايي 
را در سطل جداگانه می ريزيم و تحويل مراکز جمع آوري زباله هاي خشك 

مي دهيم.
تا  می كنید  كمکی  چه  شما 
را  بیشتری  زباله های  بتوان 

بازيافت كرد؟


