درس
آهن ربا در زندگی 7

گروهي از دانش آموزان ،همراه آموزگار خود
از يك مركز بازيافت زباله بازديد مي كنند
تا از نزديك ،جداسازی زباله ها را مشاهده
فلزی
کنند .در بخشی از اين مركز ،زباله های ّ
را با آهن ربایی بزرگ از بقیه جدا می کنند.
دانش آموزان مي خواهند بدانند چرا همه ي
فلزی جذب آهن ربا نمی شوند.
قوطی های ّ
برای پاسخ دادن به این پرسش ،ف ّعالیت زیر را
انجام دهید.

ف ّعالیت

فلزی
1ــ درگروه خود ،مانند شکل زیر ،آهن ربایی را به وسایل ّ
مختلف ،نزدیک کنید.

وسایل و موا ّد الزم:
آهن ربا

قاشق فلزّ ی
قیچی

گیره ی کاغذ

2ــ مشاهده های خود را در جدول بنویسید.
نام وسیله های فلزّ ی جذب آهن ربا می شود جذب آهن ربا نمی شود
میخ آهنی
..................

..................

از اين ف ّعاليت چه نتيجه اي مي گيريد؟
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ـــــــــــ
..................

سیم مسی

پیچ و مهره

ورق آلومینیمی

میخ
مداد تراش

ّ
سکه

فلزی را جذب نمی کند .آهن ربا ورق آلومينيمی و سيم مسي را جذب نمي كند.
آهن ربا همه ي جسم هاي ّ
فلزی مانند ميخ و گيره ي كاغذ كه آهني هستند ،جذب آهن ربا مي شوند.
جسم های ّ

جمع آوری ا ّطالعات

فلزی خانهي شما جذب آهنربا میشود و کدام یک
در گروه خود ،دربارهی اینکه کدام یک از وسيلههاي ّ
جذب نمی شود ،ا ّطالعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟

فلزی (گیره ی کاغذ) نزدیک کنیم ،گیره ها جذب آن می شود .آیا گیره ها
اگر یک آهن ربا را به گیره ی ّ
به همه ی قسمت های آهن ربا می چسبند؟ آیا این خاصیت در همه جای آهن ربا یکسان است؟
یکی از گروه ها پيش بيني كرده است که خاصیت آهنربایی در وسط آهنربا از قسمتهای دیگركمتر
است و گیره ها به وسط آهن ربا نمی چسبند .پيش بيني گروه شما چيست ؟

ف ّعالیت
برای پی بردن به درستی پيش بيني خود ،با وسايلي كه در اختيار
طراحی و اجرا كنيد .نتيجه را به كالس
داريد آزمایش مناسبی را ّ
گزارش دهيد.

وسایل و موا ّد الزم:

آهن ربا

S
N

N

براده ی آهن

گیره ی کاغذ

به قسمتی ازآهن ربا که خاصیت آهن ربایی بیشتری دارد ،قطب آهن ربا مي گویند .هر آهن ربا دو قطب
دارد.
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قطب های دو آهن ربا بر یکدیگر اثر ميگذارند.

وقتي دو آهن ربا را به هم نزديك می كنيم ،يكديگر را جذب يا دفع مي كنند.

ف ّعالیت

1ــ دو آهن ربای تیغه ای را مانند شكل روی

ماشین های اسباب بازی بچسبانید.

2ــ ماشین ها را مانند شکل از روبه رو به هم
نزديك كنيد؛ چه اتّفاقي مي افتد؟
3ــ یکی از ماشین ها را برگردانید و دوباره آنها را به هم نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی می افتد؟
در كدام حالت ،ماشین ها با هم تصادف مي کنند؟
در كدام حالت ،ماشين ها از هم دور مي شوند؟
از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیرید؟
همان طور كه مشاهده كرديد ،قطب هاي همنام آهن ربا يكديگر را دفع و قطب هاي ناهمنام يكديگر را
جذب مي كنند .آیا آهن رباها قدرت جذب یکسانی دارند؟

ف ّعالیت

1ــ چهار عدد آهن ربا را شماره گذاري كنيد.
2ــ گيره ي كاغذ را روي صفر خط كش قراردهيد.

3ــ آهن رباي شماره ي  1را روي خط كش قرار دهيد و به آرامي به
گيره ي كاغذ نزدیک کنید.
4ــ فاصله اي را که در آن آهن ربا ،گيره ي كاغذ را جذب مي كند،
اندازه بگیرید و در جدول یادداشت کنید.
  5ــ مرحله ي  3را با آهن رباهای شماره ي  3 ،2و  ٤تكرار كنيد.
شماره ی آهن ربا

فاصله ا ی که گیره جذب آهن ربا می شود

وسایل و موا ّد الزم:

چهار آهن ربای مختلف

خط کش

1
2
3
4
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از این ف ّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

گیره ی کاغذ

چگونه آهن ربا بسازیم

برخی از اجسام آهنی ،مانند میخ ،را اگر با آهن ربا مالش دهیم ،خاصیت آهن ربایی پیدا می کنند.
اکنون یک میخ آهنی بلند را به روش زیر ،آهن ربا کنید.

ف ّعالیت

1ــ میخ را روی میز بگذارید.یک قطب آهن ربا را روی یک سر
آن قرار دهید .آهن ربا را تا سر دیگر میخ بکشید .این کار را در
همان جهت تا  50بار تکرار کنید (د ّقت کنید که آهن ربا را در
خالف جهت تعیین شده حرکت ندهید).
2ــ این میخ را به گیره های کاغذ یا براده های آهن نزدیک کنید.
چه چیزی مشاهده می کنید؟

وسایل و موا ّد الزم:

آهن ربا

میخ

براده ی آهن

گیره ی کاغذ

قطب های آهن ربا چه نام دارند؟

همان طور که مشاهده کردید ،هر آهن ربا دو قطب دارد و قطب های آهن ربا نسبت به قسمت های دیگر
آن ،خاصیت آهن ربایی بیشتری دارند.
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با انجام دادن ف ّعالیت زیر ،با روش نام گذاری قطب های آهن ربا آشنا می شوید.

ف ّعالیت

1ــ شمال و جنوب كالس را تعيين كنيد و روي كاغذ بنويسيد.
ّ
محل آزمايش بچسبانيد.
کاغذ را در
2ــ یک سوزن ته گرد را آهن ربا کنید.
3ــ دو دانهی کروی شکل یونولیت را به دو سرسوزن تهگرد وصل کنید.
4ــ ظرف پالستيكي يا شيشه اي را از آب پر كنيد و آن را دور از
وسايل آهني قرار دهيد.
  5ــ سوزن م ّتصل به دانههای یونولیت را به آرامي روی آب شناور
کنید.
6ــ صبر کنید تا آهن ربای سوزنی از حرکت بایستد؛ طرز
قرارگرفتن آن را روی صفحه ی کاغذ رسم کنید.

وسایل و موا ّد الزم:

دانه های کروی شکل به قطر دو
میلی متر (یونولیت)

سوزن ته گرد

ضد آب به رنگ های قرمز و آبی
ماژیک ّ

7ــ آهن ربای سوزنی را چند  بار بچرخانید و صبر کنید تا از
حرکت بایستد؛ آیا در جهت قبلی قرار می گیرد؟
ظرف شیشه ای یا پالستیکی بزرگ

آب

از این ف ّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟
آن سر آهن ربا را که به سمت شمال قرار می گیرد ،قطب شمال می نامند و با عالمت  Nنشان
ميدهند .سر دیگر آن را که به سمت جنوب قرار میگیرد ،قطب جنوب مینامند و آن را با عالمت S
نشان ميدهند.
با استفاده از ماژیک ها ،قطب شمال آهن ربای سوزنی را قرمز و قطب جنوب آهن ربا را آبی رنگ
کنید.
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وسیلهای که ساختهاید مانند قطبنما عمل می کند .با استفاده از آن،
جهتهای جغرافیایی خانهی خود را پیداکنید.

در مسافرتهای دریایی و هوایی ،برای تعیین
مسیر حرکت کشتیها و هواپیماها از قطبنما
استفاده ميکنند.

جابه جایی جسم با استفاده از آهن ربا

يكي از روش هاي جابه جا كردن جسم ها ،استفاده از آهن رباي الكتريكي است .با انجام دادن ف ّعاليت زير،
يك آهن ربای الکتریکی بسازيد و با استفاده از آن گیره های کاغذ را جابه جا کنید.

ف ّعالیت
1ــ سیم روکشدار را
 50تا 100بار ،دور
یک میخ آهنی بپیچید.

وسایل و موا ّد الزم:

باتری

گیره ی کاغذ

میخ یا پیچ بزرگ

سیم روکش دار

چسب نواری

2ــ دو سرسیم را به باتری وصل کنید3 .ــ میخ را به چند گیرهی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی ميافتد؟
4ــ پيش بيني كنيد اگر تعداد دورهای سیم پیچها را تغییر دهید ،چه اتّفاقی ميافتد.
پیش بینی خود را آزمایش کنید.
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علم و زندگی

امروزه مردم ترجيح ميدهند بيشتر پرداختهاي خود را با
كارتهاي اعتباري انجام دهند .نوار تیره رنگ این کارت ها
خاصیت آهن ربایی دارد .ا ّطالعات کارت در این نوار ثبت شده
است .هیچ گاه این کارت ها را در نزدیکی آهن ربا یا تلفن همراه
قرار ندهید ،زیرا ا ّطالعات موجود در نوار تیره رنگ پاک می شود.

گفت وگو

مردم با مصرف کاالهای بستهبندیشده مانند انواع کنسروها و نوشیدنیها مقدار زیادی زباله تولید می کنند.
فلزی چه فایده ها و چه ضررهایی دارد؟
استفاده از کاالهای بسته بندی شده ی ّ
فلزی چه فایده هایی دارد و به چه روش هایی انجام می شود؟
بازیافت زباله های ّ

سهم شما در بازيافت زباله چيست؟

فلزی ،پالستيكي و كاغذي ،توليد ميكنيم .اگر اين
ما روزانه مقدار زيادي زبالههاي ّ
زبالهها را در طبيعت رها كنيم ،به محيطزيست آسيب ميزنند .با بازيافت زبالههاي
فلزی و ظرفهای پالستیکی دور   ریز ،ميتوانيم محيطزیست
خشك ،مانند قوطیهای ّ
فلزی را براي آينده حفظ میكنيم و مانع از
پاكيزهاي داشته باشيم .با این کار منابع ّ
نابودی ّ
محل زندگي جانوران میشويم.

براي بازيافت زباله ها:

من زباله هاي كاغذي را جدا گانه جمع آوری می کنم.
من و خانواده ام ،قوطي هاي فل ّزی نوشيدني ها ،آب ميوه و موا ّدغذايي
را در سطل جداگانه می ریزیم و تحويل مراكز جمع آوري زباله هاي خشك
مي دهيم.

برای اینکه بتوانیم
زباله ها را آسان تر
بازیافت کنیم شما چه
کمکی می کنید؟
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