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آتـش
آيا مى دانيد آتش چه فايده هايى براى ما دارد؟ 

از زمان هاي گذشته، انسان با استفاده از آتش توانست خود را در برابر سرما، تاريكي و 
حمله ي حيوانات وحشي حفظ كند. آتش در زندگي ما انسان ها اهميّت زيادي دارد؛ براي 

مثال در پختن غذا و گرم كردن خانه ها در هواي سرد از آتش استفاده مي شود. 
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ماّده ي سوختني
مشاهده كنيد 

وسايل و مواّد مورد نياز :
تراشه هاي چوب، ميخ آهني،2 سيني فلّزي، كبريت، شمع 

ـ با كمك معّلم، در يك سيني، شمع روشن را نزديك 
تراشه هاي چوب بگيريد. چه مشاهده مي كنيد؟

ـ در سيني ديگر شمع روشن را نزديك ميخ هاي  
آهني بگيريد. چه مشاهده  مي كنيد؟

كدام يك مادهّ ي سوختني است؟ 
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به ماّده  اي كه آتش مي گيرد، ماّده ي سوختني مي گويند.
در تصوير زير چند ماّده ي سوختني نشان داده شده است. آن ها را نام ببريد.

فكر كنيد
ـ آيا مواّد سوختني ديگري را مي شناسيد؟

ـ براي پختن غذا و گرم كردن خانه ي خود از كدام ماّده ي سوختني استفاده مي كنيد؟

نفت
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اكسيژن (هــوا)
مشاهده كنيد 

وسايل و مواّد مورد نياز : دو شمع، يك ليوان،كبريت 
- شمع ها را روشن كنيد.

- ليوان را به صورت وارونه روي يكي از شمع ها قرار دهيد. چه اتّفاقي مي افتد ؟ 

هوا از گازهاى مختلفى تشكيل شده است كه مهم ترين آن ها اكسيژن است. گاز اكسيژن   
موجود در هوا براى توليد آتش ضرورى است. 

فكر كنيد
در آزمايش باال چرا وقتى ليوان را به صورت وارونه روى شمع قرار مى دهيد شمع خاموش 

مى شود؟
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گــرما 
براي روشن كردن آتش از كبريت استفاده مي كنيم. كبريت گرماي الزم را براي سوختن 

ايجاد مي كند.

به نظر شما براي روشن كردن آتش به چه چيزهايي نياز داريم؟
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ماّده ى سوختنىگرما

اكسيژن

براي روشن كردن آتش به ماّده ي سوختني، اكسيژن و گرما نياز داريم.

گفت و گو كنيد
مريم مي خواست با كمك مادرش اجاق گاز را روشن كند.كبريت روشن را نزديك اجاق گاز 

گرفت. اّما متوّجه شد كه اجاق گاز روشن نمي شود. به نظر شما عّلت آن چه بود؟ 
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چگونه آتش را خاموش كنيم؟ 
دانستيم كه آتش براي ما فايده هاي گوناگوني دارد؛ اّما همين آتش مي تواند خطرهاي   
زيادي داشته باشد. بنابراين وقتي آتش را روشن مي كنيم، بايد بدانيم كه چگونه آن را خاموش 

كنيم. 

1- سردكردن آتش 
گاهي آتش را مي توان با آب خاموش كرد. آب، آتش را سرد و آن را خاموش مي كند.
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فكر كنيد
اگر روزي در آشپزخانه، هنگام برداشتن ظرف از روي اجاق گاز، دستمال آتش بگيرد، 

چه مي كنيد؟

2- نرسيدن اكسيژن هوا به آتش 
يكي از راه هاي خاموش كردن آتش آن است كه از رسيدن اكسيژن هوا به آن جلوگيري   
كنيم. در آتش سوزي هايي كه براثر جريان برق، بنزين يا نفت به وجود مي آيد، ديگر نمي توانيم 
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براي خاموش كردن آن به آساني از آب استفاده كنيم. در اين هنگام آتش نشان ها با كپسول هاي 
آتش نشاني، آتش را خاموش مي كنند. در كپسول آتش نشاني كف مخصوصي وجود دارد كه روي 

آتش را مي پوشاند و باعث مي شود اكسيژن هوا به آن نرسد؛ بنابراين آتش خاموش مي شود. 

جمع آورى اّطالعات
شماره ي مركز آتش نشاني را بنويسيد.

در چه مواقعي بايد با مركز آتش نشاني تماس بگيريد ؟ 
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گفت و گو كنيد

درباره ي هر يك از تصاوير باال با دوستان خود گفت وگو كنيد و بگوييد وقتي لباس كسي 

آتش مي گيرد انجام كدام كار صحيح است ؟  چرا ؟ 

گزارش دهيد
آن  درباره ي  و  كنيد  ديدن  مدرسه  نزديك  آتش نشاني  مركز  يك  از  خود  معّلم  همراه   

گزارشي بنويسيد.
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ايمني از آتـش
 

براي جلوگيري از آتش سوزي الزم است به نكات زير توّجه كنيم:
1ـ چراغ نفتي را وسط اتاق يا كنارپرده نگذاريم.

2ـ هرگز در مقابل پنجره ي باز، اجاق گاز را روشن نكنيم. 
3ـ اگر در جايي بوي گاز يا بنزين را احساس كرديم، هرگز كبريت روشن نكنيم و به كليد 

برق دست نزنيم. در اين هنگام بايد پنجره ها را باز و خانه را ترك كنيم.
4ـ هرگز در پمپ بنزين كبريت روشن نكنيم. 

5ـ هرگز در جنگل آتش روشن نكنيم؛ مگر در جاهاي خاصي كه براي اين كار آماده شده است. 
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 مقايسه كنيد
كدام تصوير كار درست را نشان مى دهد ؟ 




