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ماّده چيست؟
چه چيزهايى در اطراف شما وجود دارند؟

با  يا  و  كنيم  لمس  ببينيم،  را  آن ها  مى توانيم  و  دارند  وجود  ما  اطراف  در  كه  چيزهايى 
چشيدن و بوييدن احساس كنيم، ماّده هستند.
ماّده، رنگ، بو، مزه، حجم و سنگينى دارد.

فكر كنيد
نام چند ماّده را كه از راه حس بويايى تشخيص مى دهيد، بنويسيد.

مشاهده كنيد
دهانه ى يك كيسه ى پالستيكى را باز كنيد و سپس محكم ببنديد.
به نظر شما چه چيزى در كيسه ى پالستيكى جمع شده است؟

هوا، رنگ، بو و مزه ندارد، ولى وقتى دست خود را حركت مى دهيم، آن 
را جابه جا و روى پوست خود احساس مى كنيم. بنابراين هوا ماّده است.

فكر كنيد
به نظر شما در يك ليوان خالى چه چيزى وجود دارد؟
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ماّده سه حالت دارد
مواد در اطراف ما به سه حالت جامد، مايع و گاز وجود دارد.

جامد

 مشاهده كنيد
يك قطعه سنگ را در جهات متفاوت روى ميز 

بگذاريد و مشاهده كنيد:
آيا شكل سنگ تغيير مى كند؟

به مواّدى مانند سنگ كه شكل آن  تغيير نمى كند (ثابت است)، جامد مى گويند.

 فكر كنيد
چند ماّده را كه شكل جامد دارند، نام ببريد.

27



مايع

 آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: آب، ليوان، بشقاب، كاسه

ـ ليوان را پر از آب كنيد. سپس آب ليوان را در بشقاب بريزيد. 1
آيا شكل آب تغيير مى كند؟

2ـ آب را در كاسه بريزيد. شكل آن چه تغييرى مى كند؟

به مواّدى مانند آب كه از خود شكلى ندارند و شكل آن ها با شكل ظرف تغيير مى كند، 
مايع مى گويند.

 فكر كنيد
چند ماّده را كه شكل مايع دارند، نام ببريد.
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گازها

 آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: بادكنك 

بادكنك را از هوا پر كنيد و دهانه ى آن را ببنديد.
سپس دهانه ى آن را باز كنيد.

هواى درون بادكنك چه مى شود؟

به مواّدى مانند هوا كه شكل مشخصى ندارند، گاز مى گويند.

 فكر كنيد
دهانه ى بطرى عطر را در كالس باز كنيد. چرا بوى عطر در تمام كالس احساس مى شود؟

29



30

ماّده حجم دارد
 

مشاهده كنيد
مواد و وسايل الزم:  ماژيك، يك ليوان آب، چند قطعه سنگ، مقدارى نخ

ـ ليوان را تا نيمه آب كنيد. يك كش الستيكى دور ليوان بيندازيد تا سطح آب را نشان  دهد.1
2ـ نخ را دور يكى از سنگ ها ببنديد و آن را در آب فرو ببريد. سطح آب 

را روى ليوان با ماژيك عالمت بزنيد.
3ـ همين كار را با سنگ هاى ديگر هم انجام دهيد. چه نتيجه اى 

مى گيريد؟

به تصاوير زير نگاه كنيد. در هر قسمت كدام جسم  جاى بيش ترى مى گيرد؟ (عالمت بزنيد.)
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جسمى كه بزرگ تر است، جاى بيش ترى مى گيرد؛ يعنى حجم بيش ترى دارد.

فكر كنيد
دو ماّده را به دلخواه نام ببريد، به طورى كه يكى از آن ها كوچك ترين حجم و ديگرى 

بزرگ ترين حجمى را كه مى شناسيد، داشته باشد.

 آزمايش كنيد
در  كه  ترتيبى  به  چاى  فنجان  دو  شكر،  الزم:  وسايل  و  مواد 

تصوير مى بينيد.
كدام فنجان چاى، براى اضافه كردن شكر مناسب تر است؟ چرا؟ 

ماّده جرم دارد
وقتى جسمى را بلند مى كنيم، سنگينى (جرم) آن را احساس مى كنيم. هرچه ماّده اى كه 

جسم از آن درست شده است بيش تر باشد، آن جسم سنگين تر است.
براى اندازه گيرى سنگينى (جرم) جسم از چه وسيله اى استفاده مى شود؟
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 گفت و گو كنيد

از هر ترازو در چه كارهايى استفاده مى شود؟

 اندازه گيرى كنيد
در زندگى، هر روز با جسم هاى گوناگونى سر و كار داريم كه جرم هاى متفاوتى دارند.

جرم هريك از مواّد جدول را با ترازو اندازه بگيريد و روبه روى آن بنويسيد.

جرم اندازه گيرى شدهنام جسم

………… گرمتخم مرغ

………… گرمپرتقال

………… گرمليوان خالى

………… گرمليوان پر از آب

در گذشته جرم را با ترازوى دوكّفه اى اندازه مى گرفتند. 
استفاده  مغازه ها  از  بعضى  در  هم  هنوز  ترازوها  اين  از 

مى شود. امروزه ترازوهاى جديد رواج دارند.
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فلزها و نافلزها
امروزه ما از مواّد بسيار گوناگونى استفاده مى كنيم كه مى توان آن ها را به دو گروه فلزها 
و نافلزها تقسيم كرد. مواّدى مانند آهن، مس و آلومينيوم را در گروه فلزها و مواّدى مانند 

چوب، شيشه و آب را در گروه نافلزها قرار مى دهند.



بيش تر فلزها به شكل جامد و بّراق هستند. آن ها را مى توان خم كرد يا با ضربه به شكل هاى گوناگون 
درآورد (چكش خوار هستند). فلزها گرما را به راحتى از خود عبور مى دهند (رساناى گرما هستند).

نافلزها به شكل هاى جامد، مايع و گاز هستند. بّراق نيستند، با ضربه زدن شكل نمى گيرند 
(چكش خوار نيستند) و گرما را از خود عبور نمى دهند (رساناى گرما نيستند).

1ـ سنباده را روى آهن و چوب بكشيد.
سطح كدام يك بّراق و درخشان مى شود؟

2ـ با چكش روى آهن و چوب بزنيد؟
كدام يك را مى توان با ضربه شكل داد؟

 آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: يك ورق نازك آهنى، يك قطعه چوب، 

سنباده، چكش، چراغ الكلى 

3ـ آهن و چوب را نزديك شعله بگيريد.
كدام يك گرما را به دست شما منتقل مى كند؟ 

ويژگى هاى فلزها و نافلزها
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فكر كنيد
1ـ چكش خوارى فلزها چه كاربردى در صنعت دارد؟

2ـ چرا دسته ى ظروف آشپزخانه را از چوب يا پالستيك مخصوص مى سازند؟
3ـ دو فلز را كه براى ساخت زينت آالت مصرف مى شوند، نام ببريد.

آهن فلّزى است كه وقتى در جاى مرطوب قرار مى گيرد، به رنگ قهوه اى در مى آيد و پوسته 
پوسته مى شود. يعنى كم كم به ماّده ى جديدى تبديل مى شود كه زنگ آهن نام دارد.

فلزهايى مانند طال، آلومينيوم و مس به اين دليل بّراق باقى مى مانند كه زنگ نمى زنند. 
از  يكى  مى شود.  آن ها  سست شدن  و  فرسودگى  باعث  فوالدى،  يا  آهنى  وسايل  زنگ زدن 

راه هاى جلوگيرى از زنگ زدن آهن، پوشاندن سطح آن به وسيله ى رنگ است.

 فكر كنيد
يكى از موارد كاربرد فلزهاى آهن، مس و آلومينيوم را در زندگى روزانه بگوييد. 

زنگ زدن
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مواد را از كجا به دست مى آوريم؟
امروزه ما از مواّد گوناگونى استفاده مى كنيم كه بعضى از آن ها مانند: نفت، زغال سنگ، طال، پشم، 

پنبه و چوب، از طبيعت به دست مى آيند.

چوب كاربرد زيادى در زندگى ما دارد. انسان ها وسايل مختلفى از چوب مى سازند.



فلزها را در بعضى از سنگ هاى درون زمين مى توان يافت. اين سنگ ها سنگ معدن 
ناميده مى شوند. كارگران به روش هاى خاص فلزها را از اين سنگ ها خارج مى كنند. سپس 

از آن ها انواع وسايل را مى سازند.

 فكر كنيد
چه وسايلى در محيط زندگى وجود دارند كه مواّد تشكيل دهنده ى آن ها از طبيعت به دست 

آمده است؟ 
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 فكر كنيد
كدام يك از وسايل زير از مواّد طبيعى و كدام يك از مواّد مصنوعى تهيّه شده است؟ جدول 

را كامل كنيد.
نوع ماّده (طبيعى، مصنوعى)نام ماّده
…………………صابون

…………………كمربند چرمى

…………………عروسك پالستيكى

…………………سينى استيل

بعضى ديگر از مواد به دست انسان ها ساخته مى شوند؛ مانند: پالستيك، رنگ، دارو، نايلون 
و پاك كننده ها كه به آن ها مواّد مصنوعى مى گويند. 

مواد شوينده
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 بيش تر بدانيد
كاغذ ماّده اى معمولى است كه از چوب به دست مى آيد. براى ساختن كاغذ ابتدا چوب 
را به صورت دانه هاى ريز ُخرد مى كنند. سپس خرده هاى چوب را با يك ماّده ى شيميايى 

مى جوشانند تا به صورت خمير نرمى درآيد.
خمير كاغذ را با ماّده ى مخصوصى سفيد مى كنند، روى الك بسيار ريز آبش را مى گيرند 

و آن را به ماشين كاغذسازى وارد مى كنند تا به صورت ورقه هاى نازك كاغذ در آيد.




