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دانش آموزان  کالس چهارم در حیاط مدرسه سرگرم درست کردن حباب  هستند.

آن ها مایع حباب را با آب و مایع دست شویی به مقدار زیر درست کرده اند.

مقدار مایع دست شوییمقدار آب

  15 قطرهـــ حجم لیوان

حباب ها چه شكلي دارند؟

شما هم در گروه خود با انجام دادن مراحل زیر، 
حباب درست کنید.

ـ  با استفاده از دو قطعه سیم نازک، دو شكل  1  ـ
روبه رو را بسازید.
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پیش بینی کنید

ـ اگر سیم ها را به شكل مثلّث يا مستطیل بسازيم، پیش بینی کنید که حباب ها چه شكلي خواهند شد. الفـ 

ب ــ درستی پیش بینی خود را بررسی کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

ـ  در گروه خود، با هر کدام از سیم هايي که ساخته ايد، حباب درست کنید. 2 ـ
  آنچه را مشاهده می کنید، در جدول زير بنويسید.

شکل سيم

شکل حباب

پاسخ  درباره ی  مي آورند،  به دست  که  اّطالعاتی  و  می دهند  انجام  که  مشاهداتی  کمک  به  دانشمندان 
پرسش هاي گوناگون، پیش بینی هايی می کنند.

شما هم در گروه خود، ابتدا فّعالیتی را انجام داديد. و مشاهدات خود را در جدولی نوشتید.
سپس مانند دانشمندان به کمک مشاهده های خود و اّطالعاتی که جمع آوری کرديد، پاسخ پرسش باال را 

پیش بینی کرديد. 
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گروهی از دانش آموزان آزمایشی را به ترتیب زیر انجام دادند.
1ــ سه لیوان یكسان برداشتند و دور اّولی دو الیه ورق نازک سیاه رنگ، دور دومی دو الیه ورق نقره ای 

و دور سومی دو الیه ورق سفید پیچیدند.

2ــ  لیوان ها را شماره گذاری کردند.
3ــ در هر لیوان تا نیمه، آب ریختند و دمای آب هر لیوان را اندازه گرفتند.

4ــ لیوان ها را یک ساعت در برابر آفتاب قرار دادند.
5ــ  دوباره دمای آب آن ها را اندازه گیری کردند.

 نتیجه ی این آزمایش در جدول زیر آمده است.

شماره ی لیوان

123

معمولیمعمولیمعمولینوع آب درون لیوان در ابتدا

نوع آب درون لیوان پس از 
قرارگرفتن در برابر آفتاب

بسیار گرمنیم گرمنیم گرم

با توّجه به این نتیجه ها،
می شوند.  خشک  آن ها  همه ی  مّدتی  از  پس  می کنیم،  پهن  آفتاب  زیر  را  خیس  لباس های  وقتی   

پیش بینی کنید: لباس های سیاه، زودتر خشک می شوند یا لباس های سفید؟ چرا؟

 با توّجه به آزمایشی که انجام دادید، در تابستان پوشیدن لباس های چه رنگی را پیشنهاد می کنید؟ 
چرا؟

اکنون آزمایش زیر و نتایج آن را بررسی کنید و پیش بینی های خود را در پاسخ به پرسش ها بنویسید.
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پیش بینی کنید


