فكركنىد
جدول روبه رو را كامل كنىد.

نوع محلول

مثال

جامد در ماىع
ماىع در ماىع

مقاىسه كنىد
دو لىوان را تا نىمه آب كنىد؛ در ىكى پنج قطره الكل و در دىگرى ،پنج قطره روغن ماىع برىزىد و هر دو

را خوب هم بزنىد .كمى صبر كنىد؛ چه تفاوتى بىن اىن دو مخلوط مشاهده مى كنىد؟

كمى نمك در ىك لىوان آب و كمى نشاسته در ىك لىوان آب دىگر برىزىد و هر دو را خوب هم بزنىد.

كمى صبر كنىد؛ چه تفاوتى بىن آن دو مشاهده مى كنىد؟

فكركنىد
مدتى ،بى حركت در ىك جا ،قرار
براى اىنكه بفهمىم ىك مخلوط ،محلول است ىا نه ،مى توانىم آن را ّ

دهىم .آىا مى دانىد چرا؟

آىا همه ى مخلوط ها ،محلول اند؟ با مثال توضىح دهىد.

مخلوطى از شكر ،شن و آب دارىم .چگونه مى توانىم مواد سازنده ى اىن مخلوط را جدا كنىم؟

براى ته ّىه ى مقدارى آب آشامىدنى ،مى خواهىم از آب شور درىا استفاده كنىم؛ براى جدا كردن

نمك از اىن آب ،چه پىشنهادى دارىد؟

آىا نوشابه ى گازدار ،ىك مخلوط است؟ توضىح دهىد.
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6

انرژی

حسن سبك دل خوش ىار ،جانباز شىرازى

40

شما امروز چه كارهاىى انجام داده اىد؟
آىا ورزش كرده اىد؟
فكر مى كنىد كدام ورزش شما را بىشتر
خسته مى كند؟
آىا وقتى خسته اىد ،مى توانىد در ىك
مسابقه ى دو شركت كنىد؟

در هر ىك از تصاوىر باال ،چه كارى انجام مى شود؟ چند كار دىگر را هم ،شما نام ببرىد.

41

ما براى انجام دادن كارها ىا به حركت درآوردن چىزها ،به انرژى نىاز دارىم .براى انجام دادن بعضى

كارها به انرژى بىشترى نىاز دارىم.

گفت و گو كنىد

با گروه خود مشورت كنىد و جدول زىر را كامل كنىد.
كارى كه انجام مى دهىم
راه رفتن
شنا كردن
دوچرخه سوارى

ِ
انرژى الزم
خىلى زىاد

زىاد

كم

*

..........

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

در اطراف شما ،چه چىزهاىى حركت مى كنند؟

قطارتهران ـ كرج

42

همه ى چىزهاىى كه حركت مى كنند ،انرژى دارند؛ به اىن انرژى ،انرژى حركتى مى گوىند.

مقاىسه كنىد

انرژى حركتىِ كدام ىك بىشتر است؟

ىا

ىا

ىا

ىا

براى پختن غذا و گرم كردن خانه ،از انرژى گرماىى استفاده مى شود.

در چه كارهاى دىگرى ،از انرژى گرماىى استفاده مى شود؟

گفت و گو كنىد

ِ
انرژى گرماىى در تغىىر حالت مواد (مثل تبخىر ىا ذوب) ،با ىكدىگر گفت وگو كنىد.
درباره ى نقش
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خورشىد ،زمىن را گرم و روشن مى كند.
ِ
ِ
انرژى نورانى دارد.
انرژى گرماىى و
نور خورشىد،

گفت و گو كنىد
با گروه خود مشورت كنىد و جدول زىر را كامل كنىد.
انرژى گرماىى
خورشىد
اتو
المپ مهتابى
بخارى
شمع
كترى آب جوش
..........
..........
..........
..........
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*

انرژى نورانی

*

فعّالىت
على و محسن ،ىك برگ كاغذ را كه چند دانه برنج روى آن گذاشته اند ،روى ىك رادىو مى گذارند.

سپس ،رادىو را روشن مى كنند و مشاهدات خود را ىادداشت مى كنند.

آن ها صداى رادىو را كم و زىاد مى كنند؛ چه اتّفاقى مى افتد؟ آزماىش كنىد و مشاهدات خود را ىادداشت كنىد.

صداى هواپىما ،شىشه ى پنجره را مى لرزاند.
انرژى صوتى ،شىشه را مى لرزاند.

چگونه مى توانىد انرژىِ صوتىِ ىك سوت ىا شىپور را بىشتر كنىد؟
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بسىارى از وساىلى كه ما به كار مى برىم ،با

برق كار مىكنند و حركت ،گرما ىا نور تولىد

مىكنند .همه ى اىن وساىل به كمك انرژى
الكترىكى كار مىكنند.

جمع آورى اطّالعات

چه وسىله هاىى را در خانه ،مدرسه و خىابان مى شناسىد كه با انرژى الكترىكى كار مى كنند؟
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انرژى ها به هم تبدىل مى شوند.
بسازىد
عكس ىك مارپىچ را روى مقوّا بكشىد.

مطابق شكل مارپىچ را از قسمت خط چىن ببرىد؛ آن را با ىك تكّ ه نخ در باالى جاى گرم

آوىزان كنىد .چه اتّفاقى مى افتد؟ توضىح دهىد.

به نظر شما ،در اىن آزماىش كدام شكل از انرژى ،به شكل دىگرى تبدىل شده است؟

معموالً  ،انرژى همىشه به ىك شكل نمى ماند و به شكل هاى

دىگرى تبدىل مى   شود.

بعضى وساىل ،ىك شكل انرژى را به شكل دىگ ِر آن ،تبدىل

مى كنند؛ مثالً چرخ گوشت  ،انرژى الكترىكى را به انرژى حركتى
تبدىل مى كند.
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گفت و گو كنىد
وسىله هاى زىر ،كدام شكلِ انرژى را به شكل دىگرى تبدىل مى كنند؟
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7

الكترىسىته

49

ما در زندگى خود ،از الكترىسىته (برق) استفاده هاى گوناگون مى كنىم .الكترىسىته در وساىل گوناگون،

روشناىى ،گرما و حركت اىجاد مى كند.

گزارش كنىد
جدولى مانند جدول زىر ته ّیه كنىد و نام وساىل برقى را كه در خانه از آن ها استفاده مى كنىد ،بنوىسىد.
در طول روز ،از هر ىك از اىن وساىل تقرىباً چند ساعت استفاده مى شود؟
نام وسىله

مدت زمان مصرف
ّ

مورد استفاده

المپ

 6ساعت

روشناىى

مقاىسه كنىد
همراه با همه ى اعضاى خانواده ى خود ،سعى كنىد ىك ىا دو ماه در مصرف برق صرفه جوىى كنىد؛ براى

مثال ،مراقب باشىد كه هىچ چراغى بىهوده روشن نباشد؛ از اتو و دىگر وساىل برقى ،فقط وقتى كه الزم است،

استفاده كنىد؛ به جاى سماور برقى ،از سماور نفتى ىا اجاق گاز استفاده كنىد .بعد از اىن مدّ ت ،مقدار مصرف
برق را با ماه هاى قبل مقاىسه كنىد و نتىجه ى كار خود را گزارش دهىد.

50

الكترىسىته چگونه جرىان پىدا مى كند؟
آزماىش كنىد

كار

گروهى

وساىل مورد نىاز :مقدارى سىم روپوش دار ،باترى ،المپ كوچك و نوار چسب.

با استفاده از اىن وساىل ،المپ را روشن كنىد.

وقتى كه المپ روشن شد ،شكل بسته شدن باترى به المپ را بكشىد.

آىا فقط با استفاده از ىك سىم و ىك باترى مى توان المپ را روشن كرد؟ چگونه؟
الكترىسىته به وسىله ى سىم ،از باترى جارى مى شود و پس از روشن كردن المپ ،از سىم دىگر به باترى

باز مى گردد .چىزى كه شما ساخته اىد ،ىك مدار الكترىكى است.
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رسانا و نارسانا

الكترىسىته از بعضى مواد عبور نمى كند .براى اىنكه بدانىد الكترىسىته از چه موا ّدى مى گذرد ،آزماىش

زىر را انجام دهىد.

آزماىش كنىد
آىا الكترىسىته از همه ى مواد مى گذرد؟
فرزانه فكر مى كند كه الكترىسىته از همه ى مواد مى گذرد ولى
صدىقه با او موافق نىست .آن ها مدارى ـ مطابق شكل ـ مى بندند تا ببىنند
نظر كدام ىك درست است .شما هم اىن آزماىش را انجام دهىد.

نام وسىله
مداد پاک کن
...........
...........
...........
...........
...........

به چىزهاىى مثل مىخ آهنى و سىم مسى كه الكترىسىته از آن ها مى گذرد ،رسانا مى گوىند.

به چىزهاىى مانند چوب ،پالستىك و شىشه كه الكترىسىته از آن ها نمى گذرد ،نارسانا مى گوىند.

آزماىش باال را در خانه با وساىل دىگر تكرار كنىد و نتىجه را در جدولى مثل جدول باال بنوىسىد.
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*

مدار الكترىكى

همان طور كه گفتىم ،وقتى با سىم و باترى ،المپى را روشن مى كنىد ،ىك مدار الكترىكى تشكىل داده اىد.

الكترىسىته از باترى در مدار جرىان مى ىابد؛ المپ را روشن مى كند و دوباره به باترى باز مى گردد .ىك مدار

ساده از المپ ،باترى و مقدارى سىم تشكىل شده است .از چه راه هاىى مى توانىد المپى را كه روشن كرده اىد،

خاموش كنىد؟

بسازىد

كار

گروهى

وساىل مورد نىاز:ىك قطعه فلز ،ىك مىخ ،باترى ،المپ،

سىم و نوار چسب برق.

مدارى مطابق شكل ببندىد.با قطع و وصل كردن مىخ به

فلز ،المپ را خاموش و روشن كنىد.

آنچه شما با مىخ و سىم ساخته اىد ،ىك كلىد براى مدار است.
آىا طرح دىگرى براى ساختن كلىد دارىد؟

با ساختن ىك كلىد ،مى توانىد المپ را خاموش و روشن كنىد.
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مدار متوالى و مدار موازى
آزماىش كنىد

كار

گروهى

وساىل مورد نىاز :شش المپ ىكسان ،دو باترى ىكسان ،چسب و سىم.
ىك مدار ،مطابق شكل «الف» و ىك مدار ،مطابق شكل «ب» ببندىد.

در مدار «الف» دو المپ به صورت متوالى و در مدار «ب» دو المپ به صورت موازى بسته شده اند.

الف

ب

پىش بىنى كنىد كه اگر در مدار شكل «الف» ،سىم ىكى از المپ ها را جدا كنىد ،آىا المپ دوم روشن
مى ماند؟ اگر اىن اتّفاق در مدار شكل «ب» بىفتد ،چطور؟
حاال ىك المپ را از مدار شكل «الف» بردارىد؛ چه اتّفاقى مى افتد؟ حاال ىك المپ از مدار شكل «ب»

بردارىد؛ چه مشاهده مى كنىد؟

همىن آزماىش را با سه عدد المپ انجام دهىد .مراحل  1تا  3را تكرار كنىد و مشاهدات خود را بنوىسىد.
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به هم بستن باترى ها
آزماىش كنىد
وساىل مورد نىاز :ىك المپ ،دو باترى ،مقدارى سىم و نوار چسب برق.
با باترى ها و المپ ،ىك مدار الكترىكى بسازىد.

كار

گروهى

تحقىق كنىد

باترى ها را چگونه باىد به هم وصل كرد تا المپ روشناىى بىشترى داشته باشد؟
باترى ها را چگونه در اسباب بازى ها و رادىو قرار مى دهند؟
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