زﻧﮓ ﻋﻠﻮم

ﻋﻠﻮم ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن

درس 1

ﺷﻜﻞ ﺣﺒﺎبﻫﺎ:

ﻛﺎرت
1
ﻛﺎرت
1

ﻛﺎرت
1

زﻧﮓ ﻋﻠﻮم

ﻋﻠﻮم ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن

درس 1

ﺳﺆالﻫﺎ:
 (1داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺑﺎرهي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟
 (2ﭼﺮا ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﺳﻴﺎه زودﺗﺮ از ﻟﺒﺎسﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؟
 (3در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭼﻪ رﻧﮓ ﻟﺒﺎسﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد
ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟ ﭼﺮا؟
 (4آﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﺣﺒﺎب درﺳﺖ ﺷﺪه دارد؟ ﭼﺮا؟
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﺸـﺎﻫﺪاﺗﻲ ﻛـﻪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ و
اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ ﻛــﻪ ﺑــﻪدﺳــﺖ ﻣــﻲآورﻧــﺪ ،درﺑــﺎرهي ﭘﺎﺳــﺦ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
 (2ﭼﻮن رﻧﮓﻫﺎي ﺗﻴﺮه ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﻴﺶﺗﺮي را ﺟﺬب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و
در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﻲدارﻧﺪ ،ﭘﺲ زودﺗﺮ ﺧﺸﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 (3روﺷﻦ -ﭼﻮن ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر ﻛـﻢﺗـﺮي را ﺟـﺬب ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و
ﻛﻢﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
 (4ﺧﻴﺮ -ﭼﻮن ﺣﺒﺎبﻫﺎ ﻫﻤﮕﻲ ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻛﺎرت
1

ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻲ

ﻋﻠﻮم ﭼﻬﺎرم دﺑﺴﺘﺎن

درس 2

* وﻗﺘﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﻴـﺰ را روي ﻫـﻢ ﺑﺮﻳـﺰﻳﻢ ،ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﻪدﺳـﺖ
ﻣﻲآﻳﺪ .ﻣﺜﻞ :ﻧﺨﻮدﭼﻲ و ﻛﺸﻤﺶ ،آﺟﻴﻞ ،ﺷـﻦ و ﻣﺎﺳـﻪ ،ﻗﻨـﺪ و
ﺷﻜﺮ و … .
* ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻮاد اﻃﺮاف ﻣﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﻲ از آن ﻫﺎ ﻣـﻮاد
ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻞ :ﻧﺨـﻮدﭼﻲ و
ﻛﺸﻤﺶ
* در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ ﺟﺪا ﻛﺮدن اﺟـﺰاي ﺳـﺎزﻧﺪهي آنﻫـﺎ ﻛـﺎر
ﺳﺎدهاي ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﺜﻞ :ﻗﻨﺪ در آب

ﻛﺎرت
2
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درس 2

ﺳﺆالﻫﺎ:
 (1ﻣﺨﻠﻮط ﭼﻴﺴﺖ؟
 (2ﺳﻪ ﻣﺨﻠﻮط را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ اﺟـﺰاي آن را
ﺟﺪا ﻛﻨﻴﻢ؟
 (3ﺳﻪ ﻣﺨﻠﻮط را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺪا ﻛﺮدن اﺟﺰاي آن راﺣﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
 (4در ﻫــﺮ ﻛــﺪام از ﻣــﻮارد )آ( و )ب( ﺑــﺎ ﭼــﻪ روﺷــﻲ اﺟــﺰاي
ﻣﺨﻠﻮط را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲﺳﺎزﻳﺪ؟
ب( روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﺳﺮﻛﻪ
آ( ﺑﺮادهي آﻫﻦ و ﺷﻜﺮ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1وﻗﺘﻲ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ را روي ﻫﻢ ﺑﺮﻳـﺰﻳﻢ ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﻪدﺳـﺖ
ﻣﻲآﻳﺪ.
 (2ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ -ﻧﺨﻮدﭼﻲ و ﻛﺸﻤﺶ -ﺷﻦ در آب
 (3ﻗﻨﺪ در آب -ﻧﻤﻚ در آب -ﻧﻤﻚ و ﺷﻜﺮ
 (4آ( ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻫﻦرﺑﺎ
ب( ﺑﺎ ﻛﺞ ﻛﺮدن ﻇﺮف )ﺳﺮرﻳﺰ ﻛﺮدن(
ﻛﺎرت
2
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* اﻧﻮاع ﻣﺨﻠﻮط:
 .1ﺟﺎﻣﺪ در ﺟﺎﻣﺪ :در اﻳـﻦ ﻧـﻮع ﻣﺨﻠـﻮط ﻣـﻮاد ﺗﺸـﻜﻴﻞدﻫﻨـﺪه،
ﻫﻤﮕﻲ ﺟﺎﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻞ ﻗﻨﺪ و ﺷﻜﺮ
 .2ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺎﻳﻊ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﻠـﻮط ﻳﻜـﻲ از اﺟـﺰاي ﺳـﺎزﻧﺪه
ﻣﺎﻳﻊ و دﻳﮕﺮي ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ :آب و ﺷﻦ
 .3ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻳﻊ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪه ،ﻫﻤﮕـﻲ
ﻣﺎﻳﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻞ :روﻏﻦ و آب -آب و ﺷﻴﺮ
 .4ﮔﺎز در ﻣﺎﻳﻊ :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ،ﻣﺎﻳﻊ و دﻳﮕـﺮي
ﮔﺎز اﺳﺖ .ﻣﺜﻞ :ﻧﻮﺷﺎﺑﻪي ﮔﺎزدار
 .5ﮔﺎز در ﮔﺎز :در اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺗﺸـﻜﻴﻞدﻫﻨـﺪه ،ﻫﻤﮕـﻲ
ﮔﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻞ :ﻫﻮاي اﻃﺮاف ﻣﺎ

ﻛﺎرت
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ﺳﺆالﻫﺎ:
 (1در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣـﻮارد زﻳـﺮ ﻧـﻮع ﻣﺨﻠـﻮط و راه ﺟـﺪا ﻛـﺮدن
اﺟﺰاي آن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ.
 .2ﻧﻤﻚ و ﺑﺮادهي آﻫﻦ
 .1ﺷﻦ در آب
 .4ﻗﻨﺪ در آب
 .3روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ در آب
 (2آﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺟﺎﻣﺪ در ﮔﺎز ﻫﻢ وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 (3ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
پ( آﺟﻴﻞ
ب( آب درﻳﺎ
آ( آب و اﻟﻜﻞ
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 (1ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺎﻳﻊ ،از ﺻﺎﻓﻲ رد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ .2 .ﺟﺎﻣﺪ در ﺟﺎﻣـﺪ،
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻫﻦرﺑﺎ  .3ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻳﻊ ،ﺑـﺎ ﻛـﺞ ﻛـﺮدن ﻇـﺮف
 .4ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن و ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺑﺨﺎر آب
 (2ﺑﻠﻪ ،ﻣﺜﻼً ذرات ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻳﺎ دوده در ﻫﻮا.
ب( ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺎﻳﻊ
 (3آ( ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻳﻊ
پ( ﺟﺎﻣﺪ در ﺟﺎﻣﺪ
ﻛﺎرت
3
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* ﻫﺮﮔﺎه در ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط ،ذرات ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪهي ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻪﻃﻮر
ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻣﻴﺎن ذرات ﻣﺎدهي دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ و ﻣﺨﻠـﻮط
ﺷﻔﺎﻓﻲ ﺑﻪدﺳﺖ آﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧـﻮع ﻣﺨﻠـﻮط ،ﻣﺤﻠـﻮل ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ.
ﻣﺜﻞ :ﺷﻜﺮ در آب
* در ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮد .ﻣﺜـﻞ آرد در
آب
* در ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣـﺎده روي ﻣـﺎﻳﻊ ﻗـﺮار ﺑﮕﻴـﺮد.
ﻣﺜﻞ :روﻏﻦ ﻣﺎﻳﻊ در آب
* در ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ ﻣﻮاد ﻧﻪ ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧـﻪ روي ﺳـﻄﺢ ﻣـﺎﻳﻊ
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ.

ﻛﺎرت
4

ﺷﺮﺑﺖ ﺧﺎﻛﺸﻴﺮ

آب و ﻧﻤﻚ
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ﺳﺆالﻫﺎ:
 (1ﻣﺤﻠﻮل ﭼﻴﺴﺖ؟
 (2ﻛﺪامﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل و ﻛﺪامﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط اﺳﺖ؟
ب( روﻏﻦ زﻳﺘﻮن در آب
آ( ﻗﻨﺪ در آب
ت( ﻧﻤﻚ در آب
پ( ﮔﭻ در آب
 (3ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ و ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲدﻫﻴﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1ﻫﺮﮔﺎه در ﻳـﻚ ﻣﺨﻠـﻮط ،ذرات ﺗﺸـﻜﻴﻞدﻫﻨـﺪهي ﻳـﻚ ﻣـﺎده
ﺑﻪﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ در ﻣﻴﺎن ذرات ﻣﺎدهي دﻳﮕﺮ ﻗـﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﻠﻮط ،ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ.
 (2آ( ﻣﺤﻠﻮل )ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺎﻳﻊ( ب( ﻣﺨﻠﻮط )ﻣﺎﻳﻊ در ﻣﺎﻳﻊ(
پ( ﻣﺨﻠﻮط )ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺎﻳﻊ( ت( ﻣﺤﻠﻮل )ﺟﺎﻣﺪ در ﻣﺎﻳﻊ(
 (3در ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﺗـﻪﻧﺸـﻴﻦ ﺷـﻮد ﻳـﺎ
روي ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻴﺎﻳﺪ وﻟﻲ در ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻛﺎرت
4
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻬﻴﻪي ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎ:
 .1ﻫﺮﭼﻪ اﻧﺪازهي ذرات ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه رﻳﺰﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زودﺗﺮ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 .2ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻼل ﮔﺮمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
 .3ﻫﻢزدن ﺑﻪ ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻛﺎرت
5
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ﺳﺆالﻫﺎ:
 (1ﭼﻪ ﻣﻮاردي ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺤﻼل ﺣﻞﺷﻮﻧﺪه در ﺣﻼل ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ؟
 (2ﭼﻪ راهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪي ﺳﺮﻳﻊ ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﺷﻴﺮ ﻋﺴﻞ ﺧﻨـﻚ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ؟
 (3ﻧﻤﻚ ﺧﻮراﻛﻲ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؟
 (4ﻛﺪام ﻣﺨﻠﻮطﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺪاران و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻀﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 (1ﻫﺮﭼﻪ اﻧـﺪازه ذرات ﻣـﺎدهي ﺣـﻞﺷـﻮﻧﺪه رﻳﺰﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،
زودﺗﺮ ﺣﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 .2ﻫﺮﭼﻪ ﺣﻼل ﮔﺮمﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻞ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.
 .3ﻫﻢزدن ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺤﻼل را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.
 (2ﺷﻴﺮ را ﮔﺮم ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻋﺴﻞ زودﺗﺮ ﺣﻞ ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﻳـﻚ
ﺗﻜﻪ ﻳﺦ در آن ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ زدن ﺑـﻪ
ﻛﻤﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻳﺦ
را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ.
 (3آب ﺷﻮر درﻳﺎﻫﺎ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪﻫﺎ را ﺣﺮارت داده ،آب ﺑﺨﺎر ﻣﻲﺷﻮد و
از ﻧﻤﻚ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه در ﺗﻪ ﻇﺮفﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺎر
آب را ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﺳﺮد ﻛﺮد و دوﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
 (4ﺷﻮﻳﻨﺪهﻫﺎ -رﻧﮓﻫﺎ
ﻛﺎرت
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