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 .کنیدیک نزد مختلف، فلزّی وسایل به را ربایی آهن زیر، شکل مانند خود درگروه -1

 

 
 .بنویسید جدول در را خود هایمشاهده -2

 شودنمی ربا آهن جذب شودمی ربا آهن جذب فلزّی هایوسیله نام

   میخ آهنی

   قیچی

   قاشق فلزی
   مهرهپیچ و 

   ی کاغذگیره

   سیم مسی
   ورق آلومینیومی

   سکه

شوند.فقط وسایل آهنی جذب آهن ربا می گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از 

 

 
 شود،ینم جذب کی کدام و شود می ربا آهن جذب شما یخانه فلزّی هایوسیله از  یک کدام اینکه یدرباره خود، گروه در

 زمایش کنید.توانید با یک آهن ربا آدانش آموز، میعهده به  .دهید گزارش کالس به را نتیجه و کنید آوری جمع اطّالعاتی

 

 
 به را نتیجه. کنید اجرا و طرّاحی را مناسبی آزمایش دارید اختیار در که وسایلی با خود، بینی پیش درستی به بردن پی برای

کنیم، آهن ربا را به براده آهن نزدیک می کاغذ – براده آهن و تعدادی گیره آهن ربا، مقداری :مواد الزم .دهید گزارش کالس
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ربا جذب کنیم که ها را به وسط آهنکنیم که برادهشود. سپس تالش میبینیم که مقدار زیادی براده جذب دو سر آهن ربا میمی

 خاصیتگیریم که کنیم و نتیجه میربا شده است. این مورد را با گیره کاغذ نیز امتحان میبینیم مقدار کمی براده وسط آهنمی

 .است بیشتر ربا آهن هایقطب در ربایی آهن

 

 
 .بچسبانید بازی اسباب هایماشین روی شکل مانند را ایتیغه ربای آهن دو -1

 .گیرندشوند و فاصله میها از هم دور میماشین افتد؟می اتّفاقی چه کنید، نزدیک هم به رو روبه از شکل مانند را هاماشین -2

 شوند.ها به هم نزدیک میماشین افتد؟می اتّفاقی چه کنید، یکنزد هم به را هاآن دوباره و برگردانید را هاماشین از یکی -3

ه هم نزدیک شوند.بها غیر هم نام رباها از قطبدر حالتی که آهن کنند؟می تصادف هم با هاماشین حالت کدام در

یک شوند.های هم نام به هم نزدرباها از قطبآهندر حالتی که  شوند؟می دور هم از هاماشین حالت کدام در

را جذب  های غیر هم نام یکدیگررانند و قطبهای هم نام یکدیگر را میقطب گیرید؟می اینتیجه چه خود مشاهدات از

کنند.می

 

 
 .کنید گذاری شماره را ربا آهن عدد سه -1

 .قراردهید کش خط صفر روی را کاغذ یگیره -2

 .کنیدیک نزد کاغذ یگیره به آرامی به و دهید قرار کش خط روی را 1 یشماره ربای آهن -3

 .کنید یادداشت جدول، در و بگیرید اندازه کند،می جذب را کاغذ یگیره ربا، آهن که را ایفاصله -4

 .کنید تکرار 3 و 2 یشماره رباهای آهن با را 3 یمرحله -5

 شودای که گیره جذب آهن ربا میفاصله شماره آهن ربا

 سانتی متر 3 1

 سانتی متر 1 2

 سانتی متر 2 3

رباها یکسان نیستآهنی قدرت آهن ربا در همه گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از. 

 

 
در را کار این. یدبکش میخ دیگر سر تا را ربا آهن. دهید قرار آن سر یک روی را ربا آهن قطب کی. بگذارید میز روی را میخ -1

 .(ندهید حرکت شده تعیین جهت خالف در را ربا آهن که کنید دقّت) کنید تکرار بار 50 تا جهت همان
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 .کنید یکنزد آهن هایبراده یا کاغذ هایگیره به را میخ این -2

کند.های آهن را جذب میها و برادهمیخ گیره کنید؟می مشاهده چیزی چه

 

 
 .بپیچید آهنی میخ کی دور بار، 100 تا 50 را دار روکش سیم -1

 .کنید وصل باتری به را سیم سر دو -2

شوند.های کاغذی جذب میخ میگیره افتد؟می اتّفاقی چه کنید؛ کینزد کاغذ یگیره چند به را میخ -3

تر شود قدرت آهن ربا هرچه دور سیم بیش .افتد می اتّفاقی چه دهید، تغییر را هاپیچ سیم دورهای تعداد اگر کنید بینی پیش -4

درت آهن ربا کمتر می شود.قشود و هرچه دور سیم پیچ کمتر شود بیشتر می

 

 
 کنند؟ جدا بقیه از ترسریع را آهنی هایوسیله توانندمی چگونه بازیافت، مراکز

 های الکتریکی و جرثقیلربابا استفاده از آهن

 

 
 .کنندمی تولید زباله زیادی مقدار هانوشیدنی و کنسروها انواع مانند شده بندی بسته کاالهای مصرف با مردم

دارد؟ ضررهایی چه و هافایده چه فلزّی یشده بندی بسته کاالهای از استفاده  

 .شوندمی زیست محیط کمتر آلودگی باعث و هستند بازیافت قابل و برخورداند خوبی استحکام و دوام از

دارد؟ هاییفایده چه هازباله بازیافت  

 در مناسب هایزمین رفتن نبی از عدم و زباله دفن کاهش -2  آیندگان برای آن حفظ و طبیعی منابع مصرف در جویی صرفه -1

 ...و -6    اقتصادی منافع ایجاد و ها هزینه کاهش -5    زایی اشتغال -4  انرژی و مواد از مجدد استفاده -3  طبیعت
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