
اشاره 
این مجموعه آزمایش ها را که بســیار ساده و ارزان 
سرکالس قابل انجام دادن است، از شمارة قبل شروع 
کردیم و سعی بر این است که در شماره های بعد نیز 
ادامه  دهیم. از تمامی همکاران، دانش جویان و عزیزان 
عالقه مند درخواست داریم اواًل نظرات خود را برایمان 
ارسال دارند و ثانیًا اگر این آزمایش ها و یا آزمایش های 
دیگری، مربوط به مطالب درســی کتاب های فیزیک 
دوره دبیرســتان، را در کالس درسی انجام داده اید 
فیلم برداری کرده و برایمان ارسال دارید. تصمیم بر 
این است که به قید قرعه برای عزیزان کتابی نفیس 

ارسال داریم. 

کلیدواژه ها: موج عرضی، موج ايســتاده، نيروی کشــش 
سطحی، القای خاصيت مغناطيسی 

1. موج نما
در فيزيک )3( دورة دبيرســتان هنگامی که وارد بحث موج 
و انواع آن می شــويم برای موج های مکانيکی عالوه بر فنر و 
دياپازن، کتاب به معرفی يک تشت موج می پردازد. برای اين 

آزمايش ها، به يک آزمايشگاه نسبتًا مجهزی نياز داريم. 

شــکل های 3-10 و 3-11 و 3-15 کتاب های درسی با کد 
112209 )فيزيک )3( رياضی( 

آيا می توان با وســايل ساده ، شــکلی از موج عرضی و حتی 
شکلی از تداخل در يک راستا موسوم به موج ايستاده را توليد 
کرد؟ پاسخ مثبت اســت. برای اين کار به مقداری نخ، چوب 

بستنی و يک کاتر نياز داريم )تصوير1(.
 شرح: چوب بستنی را روی ميز قرار دهيد و با کمک کاتر 

با دقت
دو سر آن را به صورت حرف V ببريد )تصوير2(.

آمــوزش فــیزيک
 با دست خالی

افشین خدابخش 
احمد رضا اعرابی

تجربه های آموزشی

 تصوير1

 تصوير2
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 اکنون نخ را به صورت يک حلقه درآوريد و چوب بســتنی را 
که از دو طرف به صورت حرف   V  بريده شده است بين حلقه ای 
که چند اليه تاب خورده است قرار دهيد )تصوير3(. سپس يک 
حلقة نخی ديگری درســت کنيد و آن را مطابق آيا می توان با 
وسايل ساده ای شکلی از موج عرضی و حتی شکلی از تداخل در 
يک راســتا موسوم به موج ايستاده را توليد کرد؟ تصوير )4( در 

باالی چوب قرار دهيد. 

 تصوير3

 تصوير5

 تصوير4

 تصوير7

 تصوير6

اکنون نخ اول را با دو دست خود بکشيد و از دوستتان بخواهيد 
حلقه نخی دوم را بکشــد و رها کند. با حرکت و چرخش حلقة 
اول شکلی از موج را بين چوب بستنی و کناره های نخ مشاهده 
خواهيد کرد )تصوير5(. در اين آزمايش شــما می توانيد از چند 

تکه چوب بستنی، مطابق تصوير )6(
استفاده و يک موج ايستاده را بين هر دو چوب بستنی مشاهده 

کنيد. )تصوير7( 
توجه کنيد اگر به تنهايی می خواهيد اين نمايش زيبا را اجرا 

آیا می توان با 
وسایل ساده، 
شکلی از 
موج عرضی و 
حتی شکلی 
از تداخل در 
یک راستا 
موسوم به موج 
ایستاده را 
تولید کرد؟
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 تصوير9

 تصوير8

 تصوير11

کنيد بايد حلقة اول را با انگشــتان شســت پا بگيريد و با دو 
دست خود حلقه نخی دوم  را بکشيد. 

2. توری ضد آب 
در فيزيک )1( ســال دهم دبيرســتان از خاصيت کشــش 
ســطحی در سطح آب بحث شــده و برای تفهيم آن به چند 
آزمايــش از جمله قرار دادن يک ســنجاق روی آب و ايجاد 

حباب صابون اشاره گرديده است. 

در اين قســمت می خواهيم با يک تکه پارچه توری و يک 
ليوان، مقداری آب رنگی و چند تکه کش )تصوير 8(  آزمايشی 
ســاده ولی مهم را انجام دهيم و کشش سطحی در آب را به 

خوبی نمايش دهيم. 
در ابتدا پارچة توری را روی دهانة ليوان قرار دهيد و مقداری 
آب رنگی درون ليوان بريزيد )تصوير9( هنگامی که آب کاماًل 
ليــوان را پر کرد )تصوير10(. دور ليوان و پارچه را با يک تکه  
کش اسکناس )يا کش موی سر( بپوشانيد )تصوير11( اکنون 

چرا آب از 
لیوان وارونه به 
پایین نمي ریزد 

و از توري 
عبور نمي كند؟

 تصوير10
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پی نوشت 
٭ فيلم هــا و تصاويــر مربوط به 

سايت زير است:
www.arvind goptatoys.com

در پالستيکی را روی مجموعه قرار دهيد.
حال می توانيد مجموعه را وارونه کنيد )تصوير12( و به آرامی 
در پالستيکی را زير ليوان بيرون بکشيد مشاهده خواهيد کرد 
به دليل وجود نيروی کشــش ســطحی در سطح آب، آبی از 

درون ليوان به بيرون نخواهد ريخت. 
ديدن فيلم انجام اين کار خالی از لطف نخواهد بود.

https:// www.roshdmag.ir/u/20a

3. لیوان مغناطیسی چرخان 
در کتاب فيزيک )2( دبيرســتان خاصيت مغناطيسی مواد 
و تأثيــر آن بر يک قطعه ماده فرومغناطيس مانند آهن تحت 
عنوان القای خاصيت مغناطيسی مورد بحث قرار گرفته است. 
با آزمايش بسيار ساده ای می توان اين تأثير را نشان داد. برای 

 تصوير 13

تصوير 17  تصوير16

 تصوير 15تصوير 14

انجام اين آزمايش تنها به يک آهن ربای حلقه ای و يک ليوان 
يک بار مصرف کاغذی و يک پرة فوالدی دوچرخه نياز داريم 

)تصوير13(

برای مشاهده چرخش آهن ربای حلقه ای در يک ميلة فوالدی، 
کافی اســت آهن ربای حلقه ای را درون ميلة فوالدی قرار داده و 
آن را رها کنيد )تصوير14( مشاهده می کنيد آهن ربای حلقه ای 
در حين ســقوط به دور خود خواهد چرخيد )تصوير15(. برای 
جالب تر شدن نمايش می توانيد مطابق تصاوير 16 و 17 آهن ربا را 
روی يک قسمت از ليوان که با رنگ های اصلی، رنگ آميزی شده 

است بچسبانيد. 
مشاهده می کنيد که ته  ليوان هنگام سقوط شروع به چرخش 
می کند و رنگ های اصلی ترکيب شده و به رنگ سفيد مشاهده 

می شوند.

برای مشاهده 
چرخش 
آهن ربای 
حلقه ای در 
یک میلة 
فوالدی، 
کافی است 
آهن ربای 
حلقه ای را 
درون میلة 
فوالدی قرار 
داده و آن را 
رها کنید

 تصوير 12
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