
انرژی الکتریکی
درس 

4
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مّدت زیادی از شب، نگذشته بود که برق محلّه ای که مهدی و خانواده اش در آن زندگی 
می کنند، قطع شد. با قطع برق محلّه، همه ی خانه ها در تاریکی فرو رفتند. مهدی به کمک 

پدرش برای روشن شدن خانه ی خودشان، شمعی را روشن کرد.

گفت وگو 

اگر برق خانه ی شما یک هفته قطع شود، با چه مشکالتی روبه رو می شوید؟ در این باره 
در گروه  خود گفت و گو کنید.

انرژی الکتریکی یکی از شکل های انرژی است. بیشتر وسایل و دستگاه هایی که ما در 
خانه ها، کارخانه ها، فروشگاه ها و بیمارستان ها از آنها استفاده می کنیم، با انرژی الکتریکی 
کار می کنند. در این وسایل، انرژی الکتریکی به شکل های دیگر انرژی تبدیل می شود.
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فّعالیت

1 در گروه خود، نام دستگاه ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می کنند، را 

در جدولی مانند جدول زیر بنویسید و آن را کامل کنید.

انرژی الکتریکی به انرژی .......... تبدیل می شود. نام وسیله یا دستگاه 

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

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

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

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

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

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

تلویزیون

آسانسور

المپ

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

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

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

2 جدول گروه خود را با گروه های دیگر مقایسه کنید.

و سیم  به خانه ها،  کابل  راه  از  و  تولید می شود  برق،  نیروگاه های  در  الکتریکی  انرژی 
می شود. منتقل  و...  بیمارستان ها  کارخانه ها،  مدرسه ها، 
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فّعالیت

1 وسایلی را که درتصویر روبه رو می بینید، تهیه کنید. 

را  المپ  یک  وسایل  این  با  کنید  تالش  خود  گروه  در 
کنید. روشن 

2 پس از روشن کردن المپ، با رسم شکل نشان دهید 

که سیم، المپ و باتری را چگونه به یکدیگر وصل کرده اید. 
نتیجه ی کار گروه خود را به کالس گزارش دهید.

 به چیزی که شما درست کردید تا المپ روشن شود، یک 
مدار الکتریکی می گویند. در المِپ روشن این مدار، انرژی 
می شود؟ تبدیل  دیگری  شکل های  چه  به  شکلی  چه  از 

وسایل و مواّد الزم:

سیم روکش دار

باتری قلمی

المپپایه ی المپ

باتری ها
می کنند.  کار  باتری  با  اسباب بازی ها  از  بعضی  و  تلویزیون  کنترل  ساعت،  قّوه،  چراغ 
انرژی ذخیره شده در باتری ها انرژی الکتریکی مورد نیاز این وسیله ها را تأمین می کنند. 

باتری ها گوناگون اند و کاربردهای مختلفی دارند. 

 چرا در برخی وسایل بیش از یک باتری به کار می رود؟

روشن کردن یک المپ با باتری
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فّعالیت

1 وسایلی که در تصویر روبه رو می بینید، تهیه کنید و 

با آنها مداری با دو المپ روشن بسازید.
2 پس از روشن شدن هر دو المپ، شکل مداری را که 

ساخته اید  رسم کنید.
دیگر گروه های  مدار  شکل  با  را  خود  مدار  شکل   3

مقایسه کنید.
4 شکل مدار گروه خود را با شکل های صفحه ی بعد 

مقایسه کنید. مدار شما به کدام یک شبیه است؟

وسایل و مواّد الزم:

سیم روکش دار

پایه ی المپباتری

المپ

3 با استفاده از یک باتری و فقط یک قطعه سیم، المپی را روشن کنید. پس از روشن 

شدن المپ، شکل مدار را رسم کنید.
4 اگر بخواهید المپ را روشن و خاموش کنید، چه تغییری در مدار ایجاد می کنید؟ شکل 

این مدار را رسم کنید.

هشـدار

هرگز برای انجام دادن فّعالیت های این درس از برق استفاده نکنید.

در مداری که المپ آن روشن است، انرژی 
الکتریکی یا الکتریسیته به کمک سیم ها از 
روشن  را  المپ  و  می رسد  المپ  به  باتری 

می کند.
با استفاده از کلید می توانیم المپ را روشن 

و خاموش کنیم. در شکل باال برای قطع و وصل کردن مدار از میخ استفاده شده است. 
شما هم در گروه خود یک کلید بسازید و با آن یک مدار را قطع و وصل کنید.

روشن کردن دو المپ با استفاده از باتری
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فکر کنید

اگر در مدارهای زیر کلید را ببندیم:
الف( کدام المپ روشن نمی شود؟

ب( نور المپ کدام مدار بیشتر است؟
++ نشان می دهند.( -+-+-+- - )کلید را با عالمت 

++ -+-+-+- - ++ -+-+-+- - ++ -+-+-+- -

5 پیش بینی کنید که اگر در مدارهای شکل باال یکی از المپ ها را باز کنید، المپ 

دوم روشن می ماند یا خیر؟ 
6 با آزمایش، درستی پیش بینی خود را بررسی کنید. سپس آنچه را مشاهده می کنید 

بنویسید.

مدار متوالیمدار موازی
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فّعالیت

1 مداری مانند شکل زیر ببندید.

2 در قسمتی از مدار، بین دو سیم، جسم های مختلفی مثل 

میخ، سّکه، پاک کن، خط کش پالستیکی، خط کش فلّزی، 
عروسک، لیوان پالستیکی، خط کش چوبی و گیره ی کاغذ 

قرار دهید.

فّعالیت

چراغ راهنما بسازید
چراغ راهنما به سه رنگ زرد، قرمز یا سبز دیده می شود. در گروه خود با استفاده از 
سه المپ و وسایل الزم، یک چراغ راهنمای ساده بسازید. چراغ راهنمای گروه خود 

را به هم کالسی هایتان نشان دهید و روش کار آن را بیان کنید.

آیا الکتریسیته از همه ی مواد عبور می کند؟ 
در فّعالیت صفحه ی 31 با استفاده از میخ آهنی برای یک مدار الکتریکی کلیدی درست 
میخ آهنی  به جای  را می توان  یا گیره ی کاغذ  پاک کن  مانند  مواّد دیگری  آیا  کردید. 
به کار برد؟ برای پی بردن به پاسخ این پرسش، فّعالیت زیر را در گروه خود انجام دهید. 

وسایل و مواّد الزم:

سیم روکش دار

باتری

المپپایه

وسیله های گوناگون
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3 مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسید.

خاموش  روشن  نام وسیله

پاک کن

میخ

سّکه

خط کش فلزی

خط کش پالستیکی

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

بعضی از جسم ها مانند میخ آهنی، گیره ی فلّزی کاغذ، سّکه و سیِم مسی، الکتریسیته 
مانند  از جسم ها  الکتریکی می گویند. بعضی  این جسم ها رسانای  به  را عبور می دهند. 
چوب، پالستیک و شیشه، الکتریسیته را از خود عبور نمی دهند، به این جسم ها نارسانای 

می گویند. الکتریکی 

فکر کنید

سیم های برق و روکش آنها را از چه مواّدی می سازند؟ چرا؟
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سهم شما در حفاظت از منابع انرژی چیست؟
تماس  برقراری  خانه،  کردن  روشن  برای  روز  هر  ما 
تلفنی، فرستادن پیامک، شارژ کردن تلفن همراه، تماشای 
دیگر،  کارهای  دادن  انجام  و  لباس ها  شستن  تلویزیون، 
الکتریکی  انرژی  می کنیم.  استفاده  الکتریکی  انرژی  از 
انرژی ها در سراسر جهان است.  از پرمصرف ترین  یکی 
هستند. سوخت ها  انرژی،  این  تولید  منبع   مهم ترین 

 من و خانواده ام در زمان اوج مصرف )مثاًل بین ساعت 7 تا 10 شب( از ماشین لباسشویی استفاده نمی کنیم.
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 

مقدار سوخت ها محدود است؛ یعنی، آنها پس از مّدتی مصرف کردن تمام می شوند. پس 
آلوده  را  هوا  سوخت ها،  مصرف  کنیم.  خودداری  سوخت ها  بی رویه ی  مصرف  از  باید 
می کند. ما می توانیم با انجام دادن کارهای درست، در حفاظت از منابع انرژی و کاهش 

آلودگی هوا سهیم باشیم.

من براي حفاظت از منابع انرژی:
 هنگام خارج شدن از اتاق، المپ را خاموش می کنم.

 پس از خاموش کردن تلویزیون با کنترل، کلید برق آن را قطع می کنم.

شما برای حفاظت از منابع انرژی چه کارهای دیگری می توانید انجام دهید؟

اقدام گروهی دانش آموزان
افراد  همراهی  و  درست  کارهای  انجام  با  گرفتند  تصمیم  کالس  بّچه های  از  گروهی 
خانواده شان در مصرف برق صرفه جویی کنند. آنها با این کار می خواستند، در حفاظت از 
منابع انرژی سهیم باشند. برای همین، ابتدا درباره ی راه های استفاده ی درست از انرژی 

الکتریکی گفت وگو کردند و پیشنهادهای خود را ارائه دادند.
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 آنها سپس مبلغ آخرین قبض برق خانه ی خود را یادداشت کردند و تصمیم گرفتند تا 
دریافت قبض  بعدی به پیشنهادهای خود برای صرفه جویی در مصرف برق عمل کنند.

 شما هم در گروه خود پیشنهادهای جدیدی ارائه دهید و به آنها عمل کنید.
 بعد از یک دوره، قبض برق خانه را با قبض قبلی مقایسه کنید و موّفقیت خود را در 

به کالس گزارش دهید. از مصرف بی رویه ی برق  جلوگیری 



گرما و ماّده
درس 

5
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سارا پیش مادرش رفت و گفت: »خیلی گرمم شده است«. 
مادر دستش را روی پیشانی سارا گذاشت و گفت: »چقدر 
مادربزرگ  موقع،  همین  در  داری!«  تب  به نظرم  گرمی! 
سارا دستش را روی پیشانی سارا گذاشت و گفت: »سارا 

ندارد!« تب 

فّعالیت

1 سه لیوان بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.

2 درون لیوان ها به ترتیب 

شماره تا نیمه آب سرد، آب 
نیم گرم و آب گرم بریزید.

دست  انگشت  دو   3

راست خود را درون لیوان 
انگشت  دو  و  آب گرم 
درون  را  چپتان  دست 
لیوان آب سرد قرار دهید 
چه  بشمارید؛  بیست  تا  و 

دارید؟ احساسی 
را  انگشت ها  همان   4

نیم گرم  آب  لیوان  درون 
قرار  شماره ی 2(  )لیوان 
دهید؛ چه احساسی دارید؟ 

کنید. یادداشت 

وسایل و مواّد الزم:

لیوان

ماژیک

آب نیم گرمآب گرم

آب سرد

گرمنیم گرمسرد

123

123

123

به نظر شما آیا سارا واقعاً تب داشت؟
این  به  دادن  پاسخ  برای  ندارد؟  یا  دارد  تب  سارا  که  می توان گفت  اطمینان  با  چگونه 

دهید. انجام  را  زیر  فّعالیت  پرسش، 
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با استفاده از حّس المسه نمی توان به درستی مشّخص کرد که یک جسم سرد است یا 
از دماسنج  با استفاده  نام دماسنج استفاده می کنیم.  به  از وسیله ای  این کار  گرم. برای 

می توان با اطمینان گفت که دمای آب هر لیوان چند درجه است.
در تصویرهای زیر دماسنج های گوناگون را مشاهده می کنید.

با استفاده از دماسنج، با اطمینان می توان گفت که سارا تب دارد یا نه! برای اندازه گیری 
دما از درجه ی سلسیوس استفاده می کنند.

گرما موجب افزایش دما می شود
برای دم کردن چای، ابتدا کتری را روی اجاق می گذاریم و به آن گرما می دهیم. پیش بینی 
کنید دمای آب درون کتری چه تغییری می کند؟ برای بررسی درستی پیش بینی خود، 

فّعالیت صفحه ی بعد را انجام دهید.

دماسنج پزشکیدماسنج دیجیتالی دماسنج نواری )تب سنج(دماسنج دیواری

دماسنج آزمایشگاهی )الکلی( و روش درست خواندن دما
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فکر کنید

دمای هوا در تابستان بیشتر است یا زمستان؟ به چه دلیل؟

گرما می تواند منتقل شود
امین شیر داغ و ملیکا شیر سرد را خیلی دوست دارد. اگر ملیکا و امین لیوان هایشان را 

برای مّدتی کنار هم قرار دهند، چه اتّفاقی می افتد؟

فّعالیت

1 درون یک لیوان فلّزی تا نیمه آب سرد بریزید.

2 با استفاده از یک دماسنج الکلی، دمای آب را اندازه 

بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.
 

بعد از 20 دقیقهبعد از 15 دقیقهبعد از 10 دقیقهبعد از 5 دقیقهبار اّولزمان )دقیقه(

دمای آب )درجه ی سلسیوس(

3 لیوان را زیر نور خورشید یا روی بخاری قرار دهید.

4 هر 5 دقیقه یک بار دمای آب را اندازه بگیرید و جدول را کامل کنید.

 آب درون لیوان گرم تر شده است یا سردتر؟
 انرژی الزم برای گرم شدن آب از کجا تأمین شده است؟
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فّعالیت

فلّزی  لیوان  یک  در   1

مقداری آب و یخ بریزید. 
2 در ظرفی شیشه ای تا 

نیمه آب داغ بریزید.
درون  آب  دمای   3

و بگیرید  اندازه  را   لیوان 
یادداشت کنید.

دقیقه،   5 و هر  قرار دهید  داغ  را درون آب  لیوان   4

را کامل کنید. بگیرید و جدول زیر  اندازه  را  دمای آن 

051015 )شروع(زمان )دقیقه(

دمای آب لیوان )درجه ی سلسیوس(

5 دمای آب لیوان را روی نمودار ستونی زیر رسم کنید.

 دمای آب درون لیوان فلّزی با گذشت زمان چه تغییری کرده است؟
 با رسم یک پیکان روی شکل زیر مسیر انتقال گرما بین آب سرد و داغ را نشان 

دهید.

وسایل و مواّد الزم:

لیوان فلّزی

دماسنج کاسه ی بزرگ

زمان سنج

س(
یو

لس
 س

ه ی
رج

 )د
ب

ی آ
دما

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
زمان )دقیقه(

25

20

50

15

45

10

40

5

35

0

30

آب داغآب سرد
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گفت وگو 

در تصویر روبه رو،
 چه چیزهایی گرم تر هستند؟

 گرما از کدام جسم به جسم دیگر منتقل 
می شود؟

در این باره گفت و گو کنید.

همه ی مواد گرما را به خوبی انتقال نمی دهند
مریم درآشپزخانه به مادرش کمک می کرد. او مشاهده کرد که مادر برای هم زدن آش 

از قاشق چوبی استفاده می کند. 
مریم با خود فکر کرد: »چرا مادرم برای هم زدن آش از قاشق چوبی استفاده می کند؟«

برای پاسخ دادن به این پرسش، فّعالیت زیر را انجام دهید.

فّعالیت

1 به کمک آموزگار، درون یک پاکت خالی شیر تا نیمه 

آب داغ بریزید و دِر آن را محکم ببندید.
2 آن را به پهلو روی میز قرار دهید.

اندازه ی  3 سه شکاف روی بدنه ی پاکت ایجاد کنید. 

باشد. با عرض خط کش  برابر  هریک 
4 روی خط کش های چوبی، فلّزی و پالستیکی تّکه های 

مساوِی شکالت بچسبانید. 
5 سِر دیگر خط کش ها را هم زمان در شکاف های قوطی و 

درون آب داغ قرار دهید.
6 پیش بینی کنید چه اتّفاقی 

را  خود  مشاهدات  می افتد؟ 
بنویسید.

 شکالت روی کدام خط کش 
زود تر می افتد؟ توضیح دهید.

وسایل و مواّد الزم:

آب داغشکالت

خط کش چوبی

خط کش پالستیکی

خط کش فلّزی

پاکت شیر
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هشـدار

هنگام بریدن پاکت و استفاده از آب داغ از بزرگ ترها کمک بگیرید.

گرمای آب از خط کش فلّزی به شکالت انتقال می یابد، اّما از خط کش چوبی و پالستیکی 
به خوبی عبور نمی کند. 

معموالً برای پختن غذا از ظرف های فلّزی مانند قابلمه های مسی و ُچَدنی استفاده می شود؛ 
زیرا فلزها گرما را بهتر و سریع تر از خود عبور می دهند.

مردم کشور ما از گذشته های دور از ظرف های سفالی، 
سنگی و فلّزی برای پخت و پز استفاده می کردند.

علم و زندگی

ی  ی مانند فلزها که گرما را سریع انتقال می دهند، رسانای گرما می گویند. به مواّدّ به مواّدّ
مانند چوب و پالستیک که گرما را به ُکندی منتقل می کنند، نارسانای گرما می گویند.
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فّعالیت

1 درون سه بطری کوچک به مقدار مساوی آب و یخ 

بریزید.

2 با استفاده از دماسنج دمای آب و یخ را اندازه گیری 

و یادداشت کنید.

3 دِر بطری های کوچک را ببندید و دور یکی از آنها 

چند الیه پارچه، دور دیگری چند الیه کاغذ بپیچید )دّقت 
کنید ضخامت الیه های کاغذ و پارچه تقریباً برابر باشد(

4 قسمت باالی سه بطری بزرگ را مانند شکل ببرید و 

بطری های کوچک را درون آنها قرار دهید.

فکر کنید

1 به نظر شما کدام ماّده برای دسته ی قابلمه بهتر است؟ چوب، فلز یا پالستیک؟ 

به چه دلیل؟ 
2 اگر در چهار لیوان کاغذی، شیشه ای، پالستیکی و فلّزی تا نیمه آب داغ بریزیم، 

پس از مّدت کوتاهی در کدام لیوان، آب سردتر شده است؟

چگونه می توانیم دمای آب را برای مّدتی ثابت نگه داریم؟

وسایل و مواّد الزم:

سه بطری کوچک و سه 
بطری بزرگ پالستیکی

تّکه های پارچه

دماسنجتّکه های روزنامه
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به حالت  را  بزرگ  بطری های  بریده شده ی  5 قسمت 

اّول برگردانید و با چسب بچسبانید. سپس بطری ها را 
در یک مکان بگذارید.

6 پس از یک ساعت، دمای آب آنها را اندازه گیری و 

در جدول زیر یادداشت کنید.

توضیح 
آزمایش

دمای اّولیه ی آب
)درجه ی سلسیوس(

دمای آب پس از یک ساعت 
)درجه ی سلسیوس(

بطری پوشیده 
شده با روزنامه

بطری پوشیده 
شده با پارچه

بطری بدون 
پوشش

 آب در کدام ظرف سردتر مانده است؟
 کدام ماّده رسانایی گرمایی کمتری دارد؟ روزنامه، پارچه یا هوا؟

هشـدار

برای بریدن بطری ها از آموزگار خود کمک بگیرید.

چسب نواری

آب و یخ

قیچی

فکر کنید

اگر در آزمایش صفحه ی قبل، به جای آب سرد از آب گرم استفاده کنید، چه اتّفاقی 
می افتد؟
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وسیله ای که ساخته اید مانند فالسک عمل می کند. فالسک ظرفی 
نگه  سرد  یا  گرم  طوالنی تری  مّدت  برای  را  مایع ها  که  است 
می دارد. اگر در فالسک، آب یا چای داغ بریزید، پس از گذشت 

چند ساعت، آب یا چای داغ می ماند.

جمع آوری اّطالعات

به  از ورود گرما  تابستان  را می بینید که در  توّجه کنید؛ چه وسایلی  اطراف خود  به 
خانه ی شما و در زمستان از خروج گرما از خانه ی شما جلوگیری می کنند؟ گزارش 

خود را در کالس بخوانید.

سهم شما در حفاظت از انرژی گرمایی چیست؟
در زمستان با سوزاندن هیزم، گاز و نفت، گرمای الزم برای 
در  که  ی  مواّدّ و  مصالح  می کنیم.  تأمین  را  خانه های خود 
ساختن خانه ها به کار رفته اند، در میزان مصرف سوخت تأثیر 
دارند. گرما می تواند از درز درها و پنجره ها بیرون برود. 
با استفاده از مواّدّ نارسانا می توانیم از هدر  رفتن گرما در 
 زمستان و از ورود گرما به خانه در تابستان جلوگیری کنیم.

با این کار ما هم در ذخیره کردن انرژی سهیم می شویم.

برای جلوگیری از هدر  رفتن گرما:
 من در روزهای خیلی سرد و خیلی گرم که کولر و بخاری روشن است، پنجره ها را باز 

نمی گذارم.
 من و خانواده ام از در زگیر برای پوشاندن درز درها و پنجره ها استفاده می کنیم.

 در روزهای سرد از پرده های ضخیم برای پوشاندن پنجره ها استفاده می کنیم.

شما برای حفاظت از انرژی چه کارهای دیگری می توانید انجام دهید؟



سنگ ها
درس 

6
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دانش آموزان همراه آموزگار خود برای جمع آوری اّطالعات درباره ی سنگ ها به منطقه ای 
کوهستانی رفتند. هر گروه تعدادی سنگ جمع آوری کرد. آنها در مسیر حرکت متوّجه 

تفاوت شکل و اندازه ی سنگ ها شدند.

اجزای اندازه ی  و  نوع  صافی،  زبری،  رنگ،  نظر  از  سنگ ها  همه ی  آیا  شما،  نظر   به 
تشکیل دهنده شبیه هم هستند؟
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برای یافتن پاسخ این پرسش، فّعالیت زیر را انجام دهید.

فّعالیت

زندگی تان  محّل  از  را  گوناگون  سنگ  تعدادی   1

جمع آوری کنید و به کالس بیاورید.
2 سنگ ها را با ماژیک شماره گذاری کنید.

3 سنگ ها را به دّقت مشاهده کنید.

4 سّکه  ای را روی هریک از سنگ ها بکشید. چه چیزی 

مشاهده می کنید؟
5 سنگ ها را با ذّره بین دوباره مشاهده کنید.

نتیجه ی مشاهده های خود را در جدول زیر بنویسید.

سّکه روی 
سنگ    خراش

اندازه ی ذّره های 
تشکیل دهنده  ی 

سنگ
صافی 

یا 
زبری

رنگ

مشاهده ها

 ایجاد شماره ی سنگ
نمی کند

 ایجاد 
می کند 

درشت 
است

ریز 
است 

1

2

3

4

وسایل و مواّد الزم:

ماژیک ضّدآب

مداد و دفترچه ی یادداشت

ذّره بین

سّکه

تعدادی سنگ

سنگ ها از نظر ویژگی های ظاهری مانند رنگ، زبری، صافی، سختی و اندازه ی ذّره هایشان 
متفاوت اند.
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سنگ ها در مسیر رود تغییر می کنند
وقتی رود از کوه جاری می شود، در مسیر خود سنگ ها را به حرکت درمی آورد و جابه جا 

می کند. به نظر شما سنگ ها در مسیر حرکت خود چه تغییری می کنند؟

گفت وگو 

شکل زیر را مشاهده کنید. با توّجه به آن، درباره ی پرسش های زیر در گروه خود 
کنید. گفت وگو 

 اندازه ی سنگ ها در محّل شماره ی )1( با محّل شماره ی )2( چه تفاوتی دارد؟
 شکل سنگ ها از محّل شماره ی )1( تا محّل شماره ی )2( چه تغییری کرده است ؟

)3( چه  محّل شماره ی  با سنگ های   )2( محّل شماره ی  و شکل سنگ های  اندازه   
دارد؟ تفاوت هایی 

 از این گفت وگو چه نتیجه ای می گیرید؟

1

2

3

سنگ ها هنگام حرکت به هم برخورد می کنند و می شکنند. در نتیجه، لبه های تیز آنها 
این سنگ ها همراه آِب رود به  اندازه ی آنها کوچک تر می شود. ذّره های ریز  صاف و 

می روند. پایین تر  بخش های 
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فکر کنید

با توّجه به شکل صفحه ی قبل، هر یک از سنگ های زیر را در کدام قسمت رودخانه 
می بینید؟

پبالف

سنگ رسوبی
یک گروه از دانش آموزان هنگام بررسی سنگ ها متوّجه 
شدند که برخی از آنها الیه الیه اند. پس این پرسش برای 
آنها مطرح شد که »چرا بعضی از سنگ ها الیه الیه هستند؟«

برای رسیدن به پاسخ این پرسش، فّعالیت زیر را انجام 
دهید.

فّعالیت

مانند  شّفاف،  ظرف  یک  در   1

بریزید. آب  نیمه  تا  تصویر، 
مانند  را  صافی  و  نازک  تخته ی   2

دهید. قرار  ظرف  درون  شکل 
3 یک لیوان سنگ ریزه را روی تخته بریزید.

4 مرحله ی 3 را به ترتیب با شن و ماسه تکرار کنید.

5 مشاهده های خود را یادداشت کنید.

 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

وسایل و مواّد الزم:

آبظرف شبیه آکواریوم

تخته ی صاف

لیوانسنگ ریزه

ماسهشن
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فّعالیت

مدلی از یک سنگ رسوبی بسازید.
ضخیمی  پالستیکی  کیسه ی  درون  آب  لیوان  دو   1

کنید. اضافه  آن  به  گچ  لیوان  یک  بریزید. 
2 با یک قاشق چوبی، این مخلوط را هم بزنید.

پالستیکی  کیسه ی  درون  را  سنگ ریزه ها  مخلوط   3

بریزید.
4 یک لیوان شن به مخلوط اضافه کنید.

5 مّدتی صبر کنید تا مخلوط درون کیسه خشک شود.

چه  کنید؛  خارج  کیسه  از  ساخته اید،  که  را  سنگی   6

مشاهده می کنید؟

رود هنگام سرازیر شدن از کوه،  سنگ ها و ذرّ ه های ریز 
با خود به حرکت در می آورد. سنگ های  و درشت را 
ریزتر و گل   و  الی، همراه رود حرکت می کنند تا وارد 
دریا و دریاچه شوند. این ذّره ها پس از وارد شدن به 
هم  روی  الیه الیه  و  می شوند  ته نشین  دریاچه،  و  دریا 

قرار می گیرند. این الیه ها پس از گذشت سال های طوالنی سخت می شوند و سنگ های 
انواع گوناگونی دارند. رسوبی را تشکیل می دهند. سنگ های رسوبی 

نوعی سنگ رسوبی

وسایل و مواّد الزم:

کیسه ی پالستیکی 
ضخیم

قاشق چوبی

گچآب

دستکش

شن

سنگ ریزه
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هشـدار

هنگام انجام دادن آزمایش باال حتماً از دستکش استفاده کنید.

سنگ ها گوناگون اند و روش تشکیل آنها هم متفاوت است. در فّعالیت صفحه ی قبل با یک 
نوع سنگ رسوبی و چگونگی تشکیل آن آشنا شدید. گروه دیگری از سنگ ها، سنگ های 

آذرین هستند.

سنگ های آذرین
حالت  به  زیاد  گرمای  دلیل  به  زمین  درون  سنگ های  است.  گرم  بسیار  زمین  درون 
مذاب اند. این مواّد مذاب پس از سرد شدن، سنگ های آذرین را تشکیل می دهند. سنگ 

آذرین تصویر زیر در اثر آتش فشان تشکیل شده است.

نوعی سنگ آذرینآتش فشان

فّعالیت

قرار  الکلی  چراغ  روی  را  شیشه ای  یا  فلّزی  ظرفی   1

دهید.
2 مقداری کره وشکالت جامد درون ظرف بریزید.

وسایل و مواّد الزم:

َکِره

شکالت



54

سنگ ها نیز مانند شکالت و َکِره بر اثر گرما ذوب می شوند و پس از سرد شدن، دوباره 
به حالت جامد در می آیند.

سنگ های دگرگونی
عالوه بر سنگ های رسوبی و آذرین، گروه دیگری از سنگ ها هستند که به آنها سنگ های 

دگرگونی می گویند.

3 کمی صبر کنید تا کره و شکالت ذوب شوند.

4 با یک قاشق، کره و شکالت را هم بزنید. 

شعله  روی  از  را  ظرف  اگر  که  کنید  پیش بینی   5

بردارید، چه اتّفاقی می افتد.

مشاهده  چه  شود؛  سرد  مخلوط  تا  کنید  صبر  کمی   6

می کنید؟ آنچه را مشاهده کردید با پیش بینی خود مقایسه 
کنید.

 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

سه پایه

توری

چراغ الکلی

قاشق

ظرف
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فّعالیت

1 در گروه خود با ِگل رس گلوله هایی کوچک درست 

کنید.
2 با سوزن ته گرد، وسط این گلوله ها را سوراخ کنید. 

صبر کنید تا گلوله ها خشک شوند.

گلوله های  از  تعدادی  بزرگ تر،  یک  کمک  به   3

خشک شده را گرما دهید.
 پیش بینی کنید کدام گلوله ها درون آب، شکل خود را 

حفظ می کنند.
و  طّراحی  را  آزمایشی  خود،  پیش بینی  بررسی  برای   

کنید. اجرا 
و...  دست بند  گردن بند،  تسبیح،  سالم،   گلوله های  با   

کنید. رنگ آمیزی  را  آنها  و  بسازید 

وسایل و مواّد الزم:

سوزن ته گرد

تابه ی کوچک دسته دار

لیوان

بشقاب

ِگل ُرس

دستکش
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جمع آوری اّطالعات

در گروه خود  درباره ی چگونگی تهیه ی خشت و آجر و استحکام خانه های ِخشتی و 
آجری اّطالعات جمع آوری کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.

در فّعالیت صفحه ی پیش مشاهده کردید  که گلوله های ِگلی در اثر گرما تغییر می کنند. 
آنها  به  به همین سبب  می کنند؛  تغییر  زیاد  فشار  و  اثر گرما  بر  نیز  از سنگ ها  برخی 

می گویند. دگرگونی  سنگ های 

سنگ مرمرسنگ آهک

تغییر

از سنگ ها چه استفاده هایی می شود؟
ما  در زندگی خود از وسایل و مواّد گوناگونی استفاده می کنیم که بعضی از آنها را  از 
سنگ می سازند. مغز مداد شما، گچی که با آن روی تخته می نویسید و گچی که دیوارها 
را با آن سفید می کنند، پنجره های فلّزی، دستگیره های در، بیشتر وسایل آشپزخانه و 

حّتی نمکی که در غذا می ریزیم، از سنگ های گوناگون تهیه می شوند.
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سنگ آهن، نوعی سنگ است که از آن، آهن تهیه می کنند. این سنگ در همه جا یافت 
نمی شود.

جمع آوری اّطالعات

در کارخانه ی ذوب آهن، فلّز آهن را از سنگ آهن به دست می آورند. در کشور ما 
سنگ های دیگری نیز وجود دارند که از آنها مواّد گوناگونی تهیه می شود. درباره ی 
مواّدی که از سنگ ها تهیه می شود و کاربرد آنها اّطالعات جمع آوری کنید و به کالس 

گزارش دهید.
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سهم شما در حفاظت از منابع خدادادی زمین چیست؟
ارزشمندی است که خداوند آفریده  منابع  از  سنگ یکی 
این  که  می شود  باعث  سنگ ها  از  زیاد  استفاده ی  است. 
منبِع ارزشمند با سرعت بیشتری به پایان برسد. از طرف 
دیگر، هنگام کندن سنگ از زمین و کوه به محّل زندگی 

وارد می شود.  و جانوران آسیب  گیاهان 

من برای حفاظت از منابع خدادادی و جلوگیری از آسیب رسیدن به انسان، جانوران و 
گیاهان:

 زباله های فلّزی را در طبیعت رها نمی کنم.
 در طبیعت، سنگ ها را بدون دلیل جابه جا 
نمی کنم، چون برخی جانوران کوچک زیر 

سنگ ها زندگی می کنند.

چه  خدادادی  منابع  از  حفاظت  برای  شما 
دهید؟ انجام  می توانید  کارهایی 



آهن ربا در زندگی
درس 

7
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آموزگار  همراه  دانش آموزان،  از  گروهي 
بازدید  زباله  بازیافت  مرکز  یک  از  خود 
زباله ها  جداسازی  نزدیک،  از  تا  مي کنند 
این مرکز،  از  کنند. در بخشی  را مشاهده 
از  بزرگ  آهن ربایی  با  را  فلّزی  زباله های 
بقیه جدا می کنند. دانش آموزان مي خواهند 
فلّزی جذب  قوطی های  همه ي  چرا   بدانند 

آهن ربا نمی شوند.
فّعالیت  پرسش،  این  به  دادن  پاسخ  برای 

دهید. انجام  را  زیر 

فّعالیت

1 درگروه خود، مانند شکل زیر، آهن ربایی را به وسایل 

فلّزی مختلف، نزدیک کنید.

زیر  جدول  مانند  جدولی  در  را  خود  مشاهده های   2
. یسید بنو

جذب آهن ربا نمی شودجذب آهن ربا می شودنام وسیله ی فلّزی

میخ آهنی
..................



..................
ــــــــــــــ
..................

 از این فّعالیت چه نتیجه اي مي گیرید؟

وسایل و مواّد الزم:

آهن ربا

قاشق فلّزی

قیچی

پیچ ومهره
گیره ی کاغذ

ورق آلومینیمیسیم مسی

میخ

سّکهمداد تراش
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فّعالیت

با وسایلي که  برای پی بردن به درستی پیش بیني خود، 
در اختیار دارید آزمایش مناسبی را طّراحی و اجرا کنید. 

نتیجه را به کالس گزارش دهید.

آهن ربا همه ي جسم هاي فلّزی را جذب نمی کند. آهن ربا ورق آلومینیمی و سیم مسي 
کاغذ که آهني هستند، جذب  و گیره ي  میخ  مانند  فلّزی  نمي کند. جسم های  را جذب 

مي شوند. آهن ربا 

جمع آوری اّطالعات

در گروه خود، با انجام آزمایش، درباره ی اینکه کدام یک از وسیله هاي فلّزی خانه ي 
شما جذب آهن ربا می شود و کدام یک جذب نمی شود، اّطالعات جمع آوری کنید و 

نتیجه را به کالس گزارش دهید.

آیا خاصیت آهن ربایی در همه جای آهن ربا یکسان است؟
آن  گیره ها جذب  کنیم،  نزدیک  کاغذ(  )گیره ی  فلّزی  گیره ی  به  را  آهن ربا  اگر یک 
می شود. آیا گیره ها به همه ی قسمت های آهن ربا می چسبند؟ آیا این خاصیت در همه 

است؟ یکسان  جای آهن ربا 
یکی از گروه ها پیش بیني کرده است که خاصیت آهن ربایی در وسط آهن ربا از قسمت های 
گروه شما چیست؟ پیش بیني  نمی چسبند.  آهن ربا  وسط  به  گیره ها   و  است  دیگرکمتر 

وسایل و مواّد الزم:

آهن ربا

براده ی آهن

گیره ی کاغذ

S
N

N



62

به قسمتی ازآهن ربا که خاصیت آهن ربایی بیشتری دارد، قطب آهن ربا مي گویند. هر 
آهن ربا دو قطب دارد.

قطب های دو آهن ربا بر یکدیگر اثر مي گذارند.
وقتي دو آهن ربا را به هم نزدیک می کنیم، یکدیگر را جذب یا دفع مي کنند.

فّعالیت

شکل  مانند  را  تیغه ای  آهن ربای  دو   1

بچسبانید. اسباب بازی  ماشین های  روی 
روبه رو  از  شکل  مانند  را  ماشین ها   2

اتّفاقي مي افتد؟ به هم نزدیک کنید؛ چه 
3 یکی از ماشین ها را برگردانید و دوباره آنها را به هم نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی می افتد؟

 در کدام حالت، ماشین ها با هم تصادف مي کنند؟
 در کدام حالت، ماشین ها از هم دور مي شوند؟

 از مشاهدات خود چه نتیجه ای می گیرید؟

قطب هاي  و  دفع  را  یکدیگر  آهن ربا  همنام  قطب هاي  کردید،  مشاهده  که  همان طور 
مي کنند. جذب  را  یکدیگر  ناهمنام 

آیا آهن رباها قدرت جذب یکسانی دارند؟

فّعالیت

1 چهار عدد آهن ربا را شماره گذاري کنید.

2 یک گیره ي فلّزی کاغذ را روي صفر خط کش قراردهید.

3 آهن رباي شماره ي 1 را روي خط کش قرار دهید و 

به آرامي به گیره ي کاغذ نزدیک کنید.
4 فاصله اي را که در آن آهن ربا، گیره ي کاغذ را جذب 

مي کند، اندازه بگیرید و در جدول صفحه ی بعد یادداشت 
کنید.

وسایل و مواّد الزم:

چهار آهن ربای مختلف
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فّعالیت

1 میخ را روی میز بگذارید.  یک قطب آهن ربا را روی 

یک سر آن قرار دهید. آهن ربا را تا سر دیگر میخ بکشید. 
این کار را در همان جهت تا 50 بار تکرار کنید )دّقت کنید 
که آهن ربا را در خالف جهت تعیین شده حرکت ندهید(.

2 این میخ را به گیره های 

براده های  یا  فلّزی  کاغذ 
چه  کنید.  نزدیک  آهن 
می کنید؟ مشاهده  چیزی 

5 مرحله ي 3 را با آهن رباهای شماره ي 2، 3 و 4 تکرار 

کنید.

فاصله ا ی که گیره جذب آهن ربا می شودشماره ی آهن ربا

1

2

3

4

 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

خط کش

گیره ی فلّزی کاغذ

چگونه آهن ربا بسازیم
اگر برخی از اجسام آهنی، مانند میخ را با آهن ربا مالش دهیم، خاصیت آهن ربایی پیدا می کنند. 

اکنون یک میخ آهنی بلند  را به روش زیر، آهن ربا کنید.

وسایل و مواّد الزم:

آهن ربا

میخ

براده ی آهن

گیره ی فلّزی کاغذ

قطب های آهن ربا چه نام دارند؟
همان طور که مشاهده کردید، هر آهن ربا دو قطب دارد و قطب های آهن ربا نسبت به 

قسمت های دیگر آن، خاصیت آهن ربایی بیشتری دارند.
با انجام دادن فّعالیت صفحه ی بعد، با روش نام گذاری قطب های آهن ربا آشنا می شوید.
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فّعالیت

کاغذ  روي  و  کنید  تعیین  را  و جنوب کالس  1 شمال 

بچسبانید. آزمایش  محّل  در  را  کاغذ  بنویسید. 
2 یک سوزن ته گرد را آهن ربا کنید.

3 دو دانه ی کروی شکل یونولیت را به دو سرسوزن 

کنید. وصل  ته گرد 
4 یک ظرف پالستیکي یا شیشه اي را از آب پر کنید و 

آن را دور از وسایل آهني قرار دهید. 
5 سوزن مّتصل به دانه های یونولیت را به آرامي روی 

آب شناور کنید.
بایستد؛  حرکت  از  سوزنی  آهن ربای  تا  کنید  صبر   6

طرز قرارگرفتن آن را روی صفحه ی کاغذ رسم کنید.
7 آهن ربای سوزنی را چند  بار بچرخانید و صبر کنید 

تا از حرکت بایستد؛ آیا در جهت قبلی قرار می گیرد؟
 از این فّعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟

می گیرد،  قرار  به سمت شمال  که  را   آن سر آهن ربا 
N نشان مي دهند. سر  قطب شمال می نامند و با عالمت 
قطب  می گیرد،  قرار  جنوب  سمت  به  که  را  آن  دیگر 

مي دهند. نشان   S عالمت  با  را  آن  و  می نامند  جنوب 
 با استفاده از ماژیک ها، قطب شمال آهن ربای سوزنی 

را قرمز و قطب جنوب آهن ربا را آبی رنگ کنید.

وسایل و مواّد الزم:

دانه های کروی شکل به 
قطر دو میلی متر )یونولیت(

سوزن ته گرد

ماژیک ضّدآب به رنگ های 
قرمز و آبی

ظرف شیشه ای یا 
پالستیکی بزرگ

آب

با  می کند.  عمل  قطب نما  مانند  ساخته اید  که  وسیله ای 
استفاده از آن، جهت های جغرافیایی خانه ی خود را پیدا 

کنید.
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مسیر  تعیین  برای  هوایی،  و  دریایی  مسافرت های  در 
حرکت کشتی ها و هواپیماها از قطب نما استفاده مي کنند.

جابه جایی جسم با استفاده از آهن ربا
یکي از روش هاي جابه جا کردن جسم ها، استفاده از آهن رباي الکتریکي است. با انجام 
دادن فّعالیت زیر، یک آهن ربای الکتریکی بسازید و با استفاده از آن گیره های فلّزی 

کاغذ را جابه جا کنید.

فّعالیت

1 سیم روکش دار را 50

تا  100 بار، دور یک  میخ
آهنی بپیچید.

2 دو سرسیم را به باتری وصل کنید.

3 میخ را به چند گیره ی فلّزی کاغذ نزدیک کنید؛ چه اتّفاقی مي افتد؟

4 پیش بیني کنید اگر تعداد دور های سیم پیچ ها را تغییر دهید، چه اتّفاقی مي افتد.

 پیش بینی خود را آزمایش کنید.

وسایل و مواّد الزم:

گیره ی فلّزی کاغذباتری

میخ یا پیچ بزرگ

چسب نواریسیم روکش دار
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پرداخت هاي  بیشتر  مي دهند  ترجیح  مردم  امروزه 
تیره  نوار  دهند.  انجام  اعتباري  کارت هاي  با  را  خود 
رنگ این کارت ها خاصیت آهن ربایی دارد. اّطالعات 
این  هیچ گاه  است.  شده  ثبت  نوار  این  در  کارت 
کارت ها را نزدیک آهن ربا یا تلفن همراه قرار ندهید، 
زیرا اّطالعات موجود در نوار تیره رنگ پاک می شود.

علم و زندگی

گفت وگو 

مقدار  نوشیدنی ها  و  کنسروها  انواع  مانند  بسته بندی شده  کاالهای  مصرف  با  مردم 
می کنند. تولید  زباله  زیادی 

 استفاده از کاالهای بسته بندی شده ی فلّزی چه فایده ها و چه ضررهایی دارد؟
 بازیافت زباله های فلّزی چه فایده هایی دارد و به چه روش هایی انجام می شود؟

سهم شما در بازیافت زباله چیست؟
ما روزانه مقدار زیادي زباله هاي فلّزی، پالستیکي و کاغذي، تولید 
مي کنیم. اگر این زباله ها را در طبیعت رها کنیم، به محیط زیست 
آسیب مي رسانند. با بازیافت زباله هاي خشک، مانند قوطی های 
محیط زیست  مي توانیم  دور   ریز،  پالستیکی  ظرف های  و  فلّزی 
پاکیزه اي داشته باشیم. با این کار منابع طبیعی را براي آینده حفظ 

می کنیم و مانع از نابودی محیط زیست می شویم.
براي بازیافت زباله ها:

جمع آوری  جدا گانه  را  کاغذي  زباله هاي  من   
می کنم.

نوشیدني ها،  فلّزی  قوطي هاي  خانواده ام،  و  من   
آب میوه و مواّدغذایي را در سطل جداگانه می ریزیم 

و تحویل مراکز جمع آوري زباله هاي خشک مي دهیم.
برای اینکه بتوانیم زباله ها را آسان تر بازیافت کنیم شما چه کمکی می کنید؟


