
فکر کنید

وسایل الزم : 

یک لیوان، چند حبه قند، یک قاشق و یک قطره چکان 

1 در یک لیوان تا نیمه آب بریزید و یک حبه 
قند درشت در آن بیندازید. مخلوط داخل لیوان را 

به دّقت مشاهده کنید .

2 با قطره چکان یک بار چند قطره از سطح مایع 
و یک بار از ته مایع بردارید ، آن را درون قاشق 
بریزید و بچشید. مشاهدات خود  را یادداشت کنید.

3 مایع را هم بزنید و مرحله ی 2 را تکرار کنید.
ذّره هاي یک حبه قند نزدیک هم قرار دارند. وقتي حبه ي قند را در آب مي اندازیم 
وآب را هم مي زنیم، ذّره هاي قند به آرامي از هم جدا و در بین ذّره هاي آب پراکنده 
نواخت  به مخلوط یک  نواخت درست مي کنیم.  ترتیب مخلوط یک  این  به  مي شوند. 

محلول مي گویند. برخي مخلوط ها یک نواخت نیستند.

کدام  یک نواخت اند؟  مخلوط  کرده اید،  درست  تاکنون  که  مخلوط هایي  از  یک  کدام 
یک نواخت نیستند؟

چرا هر مخلوطي را نمي توانیم محلول بدانیم؟

درتصویر مقابل دانش آموزان  چه مي کنند؟

مواّد تشکیل دهنده ی برخي مخلوط ها را به سادگي مي توانیم جدا کنیم.

گفت و گو کنید

فّعالیت
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زهرا مي خواهد براده هاي آهن را از داخل ماسه جدا کند. چه روشي به او پیشنهاد مي کنید؟

 در تصویر زیر دانش آموزان براي جدا کردن نمک از آب  از چه روشي استفاده کرده اند؟

براي جداسازي اجزاي برخي مخلوط ها باید از روش مناسب استفاده کنیم .

 براي جدا کردن دانه هاي ماسه  از آب روشي طّراحي و آن را اجرا کنید.

به کمک بزرگ تر خود شربت آب لیمو درست کنید و به این پرسش ها پاسخ دهید :

در مخلوط این شربت چه مواّدي وجود دارد؟

هر یک از مواّد تشکیل دهنده ی شربت چه حالتي دارند؟

طّراحي کنید 

کار در خانه

فکر کنید
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تغییر در مواد  3
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فّعالیت

 فاطمه و زینب با مقداري خمیر بازي و کاغذ، وسایلی ساخته اند. شما هم این کار را انجام 
دهید.

در وسایلي که ساخته اید، خمیر و کاغذ چه تغییري کرده اند؟

 آیا خمیر وکاغذ به ماّده ي دیگري تبدیل شده اند؟

کمي یخ را در لیوان بریزید .آن را بوکنید 
کامالً  یخ  تا  کنید  صبر  مّدتي  بچشید.  و 

ذوب شود. یخ چه تغییري کرده است؟

و  نمي مانند  شکل  یک  به  همیشه  مواد 
وقتي  گاهي  کنند.  تغییر  است   ممکن 
جدیدي  ماّده ي  مي کنند،  تغییر  مواد 
به وجود نمي آید،   مثالً شکل خمیر بازي  

19تغییر مي کند و یا یخ ذوب مي شود.



فّعالیت

فّعالیت

رنگ  آیا  کنید.  را خرد  قند  حبه  یک   1
آن تغییر مي کند؟ مزه ی آن چطور؟ آیا به 

ماّده ی دیگري تبدیل مي شود؟

حرارت  را  قند  حبه ي  اگر  کنید  پیش بیني 
دهیم، چه اتّفاقي مي افتد؟ 

حرارت  تصویر  مثل  را  قند  حبه  یک   2
دهید.  قند چه تغییري مي کند؟ 

مشاهده هاي خود را بنویسید و با پیش بیني 
خود مقایسه کنید.

یک میخ  را به دّقت مشاهده کنید. 

در یک لیوان تا نیمه آب بریزید و میخ را  در آن قرار 
دهید. 

هر روز  میخ درون لیوان  را مشاهده  و مشاهده هاي 
خود را یادداشت کنید . میخ چه تغییري مي کند؟

اگــر وســایل آهني مثل میــخ را در جــاي مرطوب 
بگذارید، به تدریج الیه ی زردرنگي روي آن ها ایجاد 
مي شود. این ماّده زنگ آهن نام دارد. آهني که زنگ 

مي زند، مي پوسد و مقاومتش کم مي شود. 

وقتي قند را حرارت مي دهیم یا وقتي آهن زنگ مي زند ، قند و آهن تغییر مي کنند یعني یک 
ماّده به ماّده اي دیگر تبدیل مي شود. 20



 تصویرها را ببینید و تغییرها را در جدول زیر طبقه بندي کنید. 

سوختن کاغذآب شدن بستني

مخلوط کردن آب و نمکخرد کردن چوب

طبقه بندي کنید 

ماّده ي جدیدي به وجود نیامده است ماّده ي جدیدي به وجود آمده است
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فّعالیت

1 به کمک یک بزرگ تر تخم مرغي را آب پز 
چه  کنید.  مقایسه  خام  تخم مرغ  با  را  آن  و  کنید 

تغییراتي مشاهده مي کنید؟

2 مقداري آب را در یخچال بگذارید تا یخ ببندد. 
اکنون تغییر شماره ی1و2 را مقایسه کنید. کدام را 
مي توان به حالت اّول برگرداند: یخ یا تخم مرغ؟  

شما هر روز از مداد و پاک کن استفاده مي کنید. با این کار آن ها چه تغییري مي کنند؟ آیا 
مي توانید  مداد و پاک کن استفاده شده را به حالت اّول برگردانید؟ 

برخي تغییرها برگشت پذیرند و برخي تغییرها برگشت ناپذیرند.

تغییرهاي زیر را در دو گروه طبقه بندي کنید.

غیرقابل برگشتقابل برگشتتغییر
کپک زدن نان

آرد کردن گندم
تبدیل بخار آب به حالت مایع

فاسد شدن غذا
بافتن لباس با نخ کاموا

رشد بدن 

گفت و گو کنید
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انسان در کدام تغییرها دخالت ندارد؟

در کدام تغییر انسان دخالت دارد؟ انسان ها چه تغییرهایي مي توانند ایجاد کنند؟

فهرستي از تغییرهاي محیط اطراف خود تهیه کنید و آن ها را در 
جدول زیر بنویسید .

جمع آوری اّطالعات

بدون دخالت انسانبا دخالت انسانتغییر 

در تصویرها ي زیر چه تغییرهایی رخ داده است؟

گفت و گو کنید
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انرژی در خانه ی ما )1( 4
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محسن در مسابقه ی دوچرخه سواری بّچه های مدرسه شرکت کرده است. او تندتر از 
همه ی بّچه ها حرکت می کند. بّچه ها با پاهای خود به پدال دوچرخه نیرو وارد می کنند 

و آن را به حرکت درمی آورند.

نیرویی که بّچه ها به دوچرخه وارد می کنند به چه صورت است؟

چرا بعضی از بّچه ها نمی توانند خودشان را به محسن برسانند؟

بّچه ها در این مسابقه انرژی مصرف می کنند. آنان این انرژی را از چه چیزی به دست 
می آورند؟

کلمه ی انرژی را از چه کسانی شنیده اید؟ این کلمه را چه زمانی به کار می برید؟

استفاده از دوچرخه به جای وسایل نقلیه ای که با سوخت ها کار می کنند، چه فایده هایی 
دارد؟

هنگام استفاده از دوچرخه چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم؟

انرژی می گیریم  با خوردن غذا  ما  نیاز داریم. مثالً  انرژی  به  انجام دادن کارها  برای 
تماشای   خانه،  روشنایی  برای  انرژی  از  دهیم.  انجام  را  مختلفی  کارهای  می توانیم  و 
تلویزیون، اتو کردن، جاروکردن و… استفاده می کنیم. بدون انرژی هیچ کاری و هیچ 
حرکتی انجام نمی شود، حّتی می توان گفت بدون انرژی هیچ چیز وجود نخواهد داشت.

گفت و گو کنید
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فّعالیت

آیا انرژی هایی که ما هر روز به کار می بریم، مثل هم هستند؟

انرژی ها به شکل های مختلف هستند و به یکدیگر تبدیل می شوند. همه ی اجسامی که 
حرکت می کنند، انرژی دارند، به این انرژی، انرژی حرکتی می گویند.

 بازی انرژی ها
بّچه های کالس بازی گروهی جالبی را به صورت زیر انجام 

می دهند:

1 آن ها کارت هایی درست کرده اند و روی آن ها 
استفاده از انرژی در خانه هایشان را مثل کارت روبه رو 

نوشته  اند.  

2 یکی از اعضای گروهی که بازی را شروع می کند، یک استفاده از انرژي را بلند 
مي خواند. یک نفر از گروه دیگر، استفاده ی دیگری از انرژي را می خواند. 

3 بازي تا هنگامي ادامه دارد که هیچ گروهی نتواند مورد جدیدي را بخواند. 
شما هم این بازی را در کالس خود انجام دهید.

ا�نه ی ما ی رد �ن اده ا�ن ا�نر�ژ �ن اس�ت

ا�ت گا�ن ا�ج

ی �جال �جا�ن و�ت �ن

الم�پ ها 

�یون لو�یرن د�یدن �ت

......................
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گفت و گو کنید

برای پخت و پز و گرم کردن خانه از انرژی گرمایی استفاده می کنیم.

 از انرژی گرمایی در چه کارهای دیگری استفاده می کنند؟  

 انرژی گرمایی در تغییر حالت مواد چه نقشی دارد؟

به  و  دارد  انرژی  می کنند،  تابش  نور  چشمه های  که  نوری   
گیاهان  به  نور  تابش  با  خورشید  می گویند.  نورانی  انرژی  آن 

سبب رشد آن ها می شود. ما از انرژی نورانی برای دیدن استفاده 
می کنیم. 

وسایل برقی که ما در خانه هایمان  به کار می بریم،  به کمک انرژی الکتریکی کار می کنند. 
در این وسایل انرژی الکتریکی به نور ، گرما و حرکت تبدیل می شود. 
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فّعالیت

روی یک برگ کاغذ چند دانه برنج 
گذاشته آن را مثل شکل روی رادیو 

قرار دهید.

و  کنید  روشن  را  رادیو   1
مشاهدات خود را یادداشت کنید.

2 صدای رادیو را بلند یا آهسته 
کنید. چه اتّفاقی می افتد؟

را  پنجره  شیشه ی  هواپیما  صدای 
می لرزاند. انرژی صوتی صدا، شیشه 

را می لرزاند. 

 از کدام شکل های انرژی در خانه ی خود استفاده می کنید؟

دانش آموزان در گروه خود، موارد استفاده از انرژی  را که هنگام بازی انرژی ها روی 
را  هرکدام  به  مربوط  انرژی  شکل  تا  آورده اند  زیر  جدول  در  بودند،  نوشته  کارت 

مشّخص کنند. شما هم این کار را انجام دهید.

مشاهده 
کنید 

حرکتیگرماییالکتریکیصوتینورانیاستفاده از انرژی در خانه 
×استفاده از اتو

تماشای تلویزیون
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