ف ّعالیت

وسايل الزم :
يك ليوان ،چند حبه قند ،يك قاشق و يك قطره چكان
 1در يك ليوان تا نيمه آب بريزيد و يك حبه
قند درشت در آن بيندازيد .مخلوط داخل ليوان را
به د ّقت مشاهده كنيد .
 2با قطره چكان يك بار چند قطره از سطح مايع
و يك بار از ته مايع برداريد  ،آن را درون قاشق
بريزيد و بچشيد .مشاهدات خود را يادداشت كنيد.
 3مايع را هم بزنيد و مرحلهی  2را تكرار كنيد.
ذ ّره هاي يك حبه قند نزديك هم قرار دارند .وقتي حبه ي قند را در آب مي اندازيم
وآب را هم مي زنيم ،ذ ّره هاي قند به آرامي از هم جدا و در بين ذ ّره هاي آب پراكنده
مي شوند .به اين ترتيب مخلوط يك نواخت درست مي كنيم .به مخلوط يك نواخت
محلول ميگويند .برخي مخلوط ها يك نواخت نیستند.

توگوکنید
گف 

كدام يك از مخلوط هايي كه تاكنون درست كرده ايد ،مخلوط يك نواخت اند؟ كدام
يك نواخت نیستند؟
فکرکنید
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چرا هر مخلوطي را نمي توانيم محلول بدانيم؟
درتصوير مقابل دانشآموزان چه مي كنند؟
موا ّد تشكيلدهندهی برخي مخلوطها را به سادگي ميتوانيم جدا كنيم.

فکرکنید

زهرا ميخواهد برادههاي آهن را از داخل ماسه جدا كند .چه روشي به او پيشنهاد ميكنيد؟
در تصوير زير دانشآموزان براي جدا كردن نمك از آب از چه روشي استفاده كردهاند؟

براي جداسازي اجزاي برخي مخلوطها بايد از روش مناسب استفاده كنيم .
طراحيكنيد
ّ

طراحي و آن را اجرا كنيد.
براي جدا كردن دانههاي ماسه از آب روشي ّ
كاردرخانه

به كمك بزرگ تر خود شربت آب ليمو درست كنيد و به اين پرسش ها پاسخ دهيد :
در مخلوط اين شربت چه موا ّدي وجود دارد؟
هر يك از موا ّد تشكيل دهنده ی شربت چه حالتي دارند؟
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تغيير در مواد

فاطمه و زينب با مقداري خمير بازي و كاغذ ،وسایلی ساختهاند .شما هم اين كار را انجام
دهيد.

در وسايلي كه ساختهايد ،خمير و كاغذ چه تغييري كردهاند؟
آيا خمير وكاغذ به ما ّدهي ديگري تبديل شدهاند؟
ف ّعالیت

كمي يخ را در ليوان بريزيد .آن را بوكنيد
مدتي صبر كنيد تا يخ كامالً
و بچشيدّ .
ذوب شود .يخ چه تغييري كرده است؟
مواد هميشه به يك شكل نمي مانند و
ممكن است تغيير كنند .گاهي وقتي
مواد تغيير مي كنند ،ما ّده ي جديدي
به وجود نمي آيد ،مثالً شكل خمير بازي
تغيير مي كند و يا يخ ذوب مي شود.
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ف ّعالیت

 1يك حبه قند را خرد كنيد .آيا رنگ
آن تغيير مي كند؟ مزه ی آن چطور؟ آيا به
ما ّده ی ديگري تبديل مي شود؟
پيش بيني كنيد اگر حبه ي قند را حرارت
دهيم ،چه اتّفاقي مي افتد؟
 2يك حبه قند را مثل تصوير حرارت
دهيد .قند چه تغييري مي كند؟
مشاهده هاي خود را بنويسيد و با پيش بيني
خود مقايسه كنيد.
ف ّعالیت

يك ميخ را به د ّقت مشاهده كنيد.
در يك ليوان تا نيمه آب بريزيد و ميخ را در آن قرار
دهيد.
هر روز ميخ درون ليوان را مشاهده و مشاهدههاي
خود را يادداشت كنيد  .ميخ چه تغييري ميكند؟
اگــر وســايل آهني مثل ميــخ را در جــاي مرطوب
بگذاريد ،به تدريج اليهی زردرنگي روي آن ها ايجاد
ميشود .اين ما ّده زنگ آهن نام دارد .آهني كه زنگ
ميزند ،ميپوسد و مقاومتش كم ميشود.
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وقتي قند را حرارت ميدهيم يا وقتي آهن زنگ ميزند  ،قند و آهن تغيير مي كنند يعني يك
ما ّده به ما ّدهاي ديگر تبديل ميشود.

طبقهبنديكنيد

تصویرها را ببینید و تغييرها را در جدول زير طبقهبندي كنيد.

آب شدن بستني

خرد كردن چوب
ما ّده ي جديدي به وجود آمده است

سوختن كاغذ

مخلوط کردن آب و نمك
ما ّده ي جديدي به وجود نيامده است
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ف ّعالیت

 1به كمك يك بزرگ تر تخم مرغي را آب پز
كنيد و آن را با تخم مرغ خام مقايسه كنيد .چه
تغييراتي مشاهده مي كنيد؟

 2مقداري آب را در يخچال بگذاريد تا يخ ببندد.
اكنون تغيير شماره ی1و 2را مقايسه كنيد .كدام را
مي توان به حالت ا ّول برگرداند :يخ يا تخم مرغ؟

توگوکنید
گف 

شما هر روز از مداد و پاك كن استفاده مي كنيد .با اين كار آن ها چه تغييري مي كنند؟ آيا
ميتوانيد مداد و پاك كن استفاده شده را به حالت ا ّول برگردانيد؟
برخي تغييرها برگشتپذيرند و برخي تغييرها برگشت ناپذيرند.
تغييرهاي زير را در دو گروه طبقهبندي كنيد.
تغییر

کپک زدن نان
آرد کردن گندم
تبدیل بخار آب به حالت مایع
فاسد شدن غذا
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بافتن لباس با نخ کاموا
رشد بدن

قابل برگشت

غیرقابل برگشت

توگوکنید
گف 

در تصويرها ي زير چه تغییرهایی رخ داده است؟

انسان در كدام تغييرها دخالت ندارد؟
در كدام تغيير انسان دخالت دارد؟ انسانها چه تغييرهايي ميتوانند ايجاد كنند؟
جمعآوری ا ّطالعات

فهرستي از تغييرهاي محيط اطراف خود تهيه كنيد و آنها را در
جدول زير بنويسيد .
تغيير

با دخالت انسان

بدون دخالت انسان
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انرژی در خانهی ما ()1

بچه های مدرسه شرکت کرده است .او تندتر از
محسن در مسابقه ی دوچرخه سواری ّ
بچه ها با پاهای خود به پدال دوچرخه نیرو وارد می کنند
بچه ها حرکت می کندّ .
همهی ّ
و آن را به حرکت درمی آورند.

بچه ها به دوچرخه وارد می کنند به چه صورت است؟
نیرویی که ّ
بچه ها نمی توانند خودشان را به محسن برسانند؟
چرا بعضی از ّ
بچه 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؟
توگوکنید
گف 

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؟
برای انجام دادن کارها به انرژی نیاز داریم .مثالً ما با خوردن غذا انرژی می گیریم
و می توانیم کارهای مختلفی را انجام دهیم .از انرژی برای روشنایی خانه ،تماشای
تلویزیون ،اتو کردن ،جاروکردن و… استفاده می کنیم .بدون انرژی هیچ کاری و هیچ
حرکتی انجام نمیشود ،ح ّتی می توان گفت بدون انرژی هیچ چیز وجود نخواهد داشت.
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اس ت� ف�اده زا� ا ن� ژر�ی رد خ� نا�هی ما

ف ّعالیت

بازی انرژیها
بچه های کالس بازی گروهی جالبی را به صورت زیر انجام
ّ
می دهند:
 1آنها کارت هایی درست کرده اند و روی آن ها
استفاده از انرژی در خانههایشان را مثل کارت روبه رو
نوشته اند.
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......................

 2يكی از اعضای گروهی که بازی را شروع می كند ،یک استفاده از انرژي را بلند
ميخواند .یک نفر از گروه ديگر ،استفاده ی دیگری از انرژي را می خواند.
 3بازي تا هنگامي ادامه دارد كه هیچ گروهی نتواند مورد جديدي را بخواند.
شما هم این بازی را در کالس خود انجام دهید.

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 میگویند.
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برای پخت و پز و گرم کردن خانه از انرژی گرمایی استفاده میکنیم.

توگوکنید
گف 

از انرژی گرمایی در چه کارهای دیگری استفاده می کنند؟
انرژی گرمایی در تغییر حالت مواد چه نقشی دارد؟
نوری که چشمه های نور تابش می کنند ،انرژی دارد و به
آن انرژی نورانی می گویند .خورشید با تابش نور به گیاهان
سبب رشد آن ها می شود .ما از انرژی نورانی برای دیدن استفاده
می کنیم.

وسایل برقی که ما در خانه هایمان به کار میبریم ،به کمک انرژی الکتریکی کار میکنند.
در این وسایل انرژی الکتریکی به نور  ،گرما و حرکت تبدیل میشود.
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مشاهده
کنید

روی یک برگ کاغذ چند دانه برنج
گذاشته آن را مثل شکل روی رادیو
قرار دهید.
 1رادیو را روشن کنید و
مشاهدات خود را یادداشت کنید.
 2صدای رادیو را بلند یا آهسته
کنید .چه اتّفاقی می افتد؟
صدای هواپیما شیشه ی پنجره را
میلرزاند .انرژی صوتی صدا ،شیشه
را می لرزاند.
ف ّعالیت

از کدام شکلهای انرژی در خانهی خود استفاده میکنید؟
دانشآموزان در گروه خود ،موارد استفاده از انرژی را که هنگام بازی انرژیها روی
کارت نوشته بودند ،در جدول زیر آورده اند تا شکل انرژی مربوط به هرکدام را
ّ
مشخص کنند .شما هم این کار را انجام دهید.
استفاده از انرژی در خانه
استفاده از اتو

تماشای تلویزیون
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نورانی

صوتی

الکتریکی

گرمایی
×

حرکتی

