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کانون فرهنگی آموزش)7077(کدعلوم پنجم دبستان کار کتاب- کوچکدانشمند

وم
س د

در

:دانید کهآیا می
مـثالً ذوب فلـزات،   . انـد گیرد که برخی مفید و برخـی غیرمفیـد  در زندگی روزمره تغییرات زیادي در پیرامون ما صورت می

ها، تغییرات حاصـل از زلزلـه و   اما فرسایش خاك و کوه،تغییرات فیزیکی مفید هستند…تشکیل ابر، تبدیل گندم به آرد و 
.باشندها از جمله تغییرات فیزیکی غیرمفید میدید خاكجایی شجابه

ها هستیم مانند گوارش غذا، ساختن دارو، پختن غذا، سـوختن چـوب بـراي    که ما نیازمند آنندبرخی تغییرات شیمیایی مفید
هـا  خـواهیم از آن در مقابل برخی تغییرات شیمیایی برخالف میل ما هستند و ما مـی . گرما، تولید رنگ و مواد پالستیکیتولید 

که با نگهداري صحیح و رعایت اصول صـحیح  …جلوگیري کنیم مثل زنگ زدن آهن، فاسد شدن گوشت، کپک زدن میوه و 
.توان از تغییرات شیمیایی غیرمفید جلوگیري کردو مناسب می

-------------- د؟ایدهد، کنجکاو شدهآیا تا حاال نسبت به تغییراتی که در اطراف شما رخ می:اندکی تأمل
----------------------------- ----------------------------- -----------------------------

--------------------------------------------------------------------------- ------------

کندر مییتغیهماد

ن فصل شما را با انواعی از تغییرات مواد در زندگی ما در ای
ــرات آشــنا  ــن تغیی ــر ای ــؤثر ب روزمــره و طبیعــت و عوامــل م

.کنیممی
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کانون فرهنگی آموزشکندتغییر میهماد

س دوم
در

دو نوع تغییر ممکـن اسـت   .کندد دیگر متمایز میهایی است که آن را از مواسري خواص و ویژگیهر ماده داراي یک
.در ماده ایجاد شود که ما در این فصل به آنها اشاره می کنیم

:انواع تغییرات ماده
تغییرات شیمیایی-2تغییرات فیزیکی -1

:تغییرات فیزیکی
مثالً درست کـردن  . شودیل نمیي دیگر تبداي به مادهکند و مادهتغییراتی هستند که در طی آن جنس ماده تغییر نمی

…بادبادك از موادي مثل چوب، چسب، کاغذ، نخ و

:تغییرات شیمیایی
مثالً وقتی قند . شودشود و خواص ماده دچار تغییر میي دیگر تبدیل میاي به مادهتغییراتی هستند که در طی آن ماده

.شوددچار تغییر میتبدیل شده که بو، رنگ، مزه و جنس آن نسوزانیم به کربرا می
کند؟دانید طبیعت اطراف شما چگونه تغییر میآیا می-

مثـل صـاف کـردن جـاده،     ،در برخی از این تغییرات انسـان دخالـت دارد  . طبیعت همواره در حال تغییر و تحول است
…کندن نهر و 

…درختان و ها، زرد شدن برگ مثل رسیدن میوه،ها هستنداما برخی تغییرات بدون دخالت انسان

گیرند؟تر از برخی دیگر صورت میدانید که برخی تغییرات سریعآیا می-
ي پنیـر یـا   تر از تغییراتـی مثـل زنـگ زدن آهـن، تهیـه     تغییراتی چون سوختن کبریت، سوختن گاز اجاق خیلی سریع

.گیردماست از شیر صورت می
تواند در تند یا کند شدن برخی تغییرات مؤثر باشد؟می…دانید که عوامل محیطی مثل گرما، حضور اکسیژن و آیا می- 
.گیردتر از سرما صورت میفاسد شدن گوشت در گرما سریع-
.شودتر از آب سرد حل میشکر در آب گرم سریع-

:تر بدانیدبیش
یـخ زده و در دمـاي   C0ایـن مـاده در دمـاي    . باشـد ي زمـین مـی  ي روي کـره ترین مادهآب الفباي زندگی و فراوان

C100اما وقتی مقداري نمک در آن حل ،وقتی به صورت خالص است، رساناي جریان الکتریسیته نیست. جوشدمی
. خوبی عبور دهدتواند جریان الکتریسیته را بهشود، می

باران، بـرف، تگـرگ، مـه، شـبنم     . دروشود اما از بین نمیمیي خود مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیلآب در چرخه
.هاي آب را مشاهده کنیدتوانید تغییر حالتدر شکل زیر می. اندي با ارزشهایی از تغییر حالت این مادهنمونه…و
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کانون فرهنگی آموزش)7077(کدعلوم پنجم دبستان کار کتاب- کوچکدانشمند

وم
س د

در

».دوستان قبل از پاسخ دادن به سؤاالت درسنامه را کامل مطالعه کنید«
ي مناسب از جدول زیر پر کنیدهجاي خالی را با کلم.

تغییر- زنگ زدن ـمشابهـبرخالف ـفیزیکی ـشیمیایی ـطبیعی ـاکسیژن 

.کنندمی………مواد اطراف ما همواره )1
.، سوختن نان یک نوع تغییر شیمیایی است………پختن نان )2
.کنندپیدا می………ي بادبادك تغییر کاغذ و چوب در هنگام تهیه)3
.استشده تغییر فیزیکی چاریوه دکمپوت م………ده شمیوه خُرد )4
.است………ي نوعی تغییر تغییر رنگ و بوي قند در اثر سوختن، نشانه)5
.ها صورت گیردیا با دخالت انسان………صورت تغییرات پیرامون ما ممکن است به)6
.نوعی تغییر شیمیایی است………)7
)یک گام فراتر از کتاب(.فلزات می شودموجب تغییر شیمیایی ………ترکیب فلزات با )8
 قرار دهید» غ«و جلوي عبارت غلط » ص«جلوي عبارت درست.

(  ). خوراکی نوعی تغییر شیمیایی استقندي تغییر در شکل و اندازه)1
(  ). گیردي بادبادك نوعی تغییر شیمیایی صورت میدر طی چسباندن کاغذ به چوب در تهیه)2
(  ). هستندشیمیایی اتنوعی تغییرو سرخ کردن تخم مرغشیري ماست ازتهیهحل شدن نمک در آب، )3
)فراتر از کتاب((  ). شودتر شده و دچار تغییر شیمیایی میزند مقاومتش بیشوقتی آهن زنگ می)4
(  ). گیردتغییر آب انگور به سرکه جزء تغییراتی است که با سرعت صورت می)5
(  ). فیزیکی است که بدون دخالت انسانها صورت می گیردشکوفه کردن درختان در فصل بهار نوعی تغییر)6
)فراتر از کتاب((  ). گوارش غذا در معده نوعی تغییر شیمیایی است)7
دور عبارت یا کلمه درست خط بکشید.

.نوعی تغییر فیزیکی با دخالت انسان است)1

.گیردانسان صورت میکهاستنوعی تغییر زرد شدن برگ درختان)2

.دارندتغییراتی مثل سوختن سرعت )3

.پختن آن نوعی تغییر شیمیایی استکپک زدن نان )4

)فراتر از کتاب(.شودمیه و مقاومتشان با اکسیژن ترکیب شد)5

.شوددر لباس میپوسیدن لباس در اثر بید یا موریانه موجب تغییر )6

با دخالت
ن دخالتبدو

باال
پایین

آهن
نمک

کم
زیاد

شیمیایی
فیزیکی

شیمیایی
فیزیکی

مشابه
برخالف

کندن نهر
تشکیل ابر
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کانون فرهنگی آموزشکندتغییر میهماد

س دوم
در

جلوي عبارت سمت راست را، شماره عبارت مرتبط در سمت چپ را بنویسید.
ترکیب جوش شیرین با سرکه)1.شودتغییر میزند، دچار این وقتی آب یخ می)الف

فیزیکیتغییر)2.کندطور کلی تغییر میدر این تغییر خاصیت ماده به)ب

شیمیاییتغییر)3.تواند در طبیعت تغییر ایجاد کندانسان از طریق آن می)ج

مکانیکیبیل)4.نوعی تغییر شیمیایی است که باعث پوسیدن آهن می شود)د
تبخیر)5.شودي آن زیاد میدهندهي ذرات تشکیلشود فاصلهوقتی آب دچار این تغییر حالت می)ه

زدنزنگ)6)فراتر از کتاب(.اکسید همراه استدينوعی تغییر شیمیایی است که با تولید گاز کربن)و

جدول زیر را کامل کنید.
خاصیتی که دچار تغییر شدهنوع تغییرفرآیند

زمینیسرخ کردن سیب
قرمز شدن سیم درون المپ

کپک زدن میوه
زدنمرغ در اثر همکف کردن تخم

حل شدن شکر در آب گرم
گازدار شدن دوغ

.به همراه مادرتان کیک یا شیرینی درست کنید و مراحل انجام کار و نوع تغییرات را در هر مرحله در جدول زیر بنویسید* 
نوع تغییرحل انجام کارمرا

1-
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کانون فرهنگی آموزش)7077(کدعلوم پنجم دبستان کار کتاب- کوچکدانشمند

وم
س د

در

به سؤاالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.
…………………………………………………ي هیزم چه نوع تغییري است؟خرد کردن چوب براي تهیه)1

……………………………………….دو نمونه از تغییرات ایجاد شده در طبیعت با دخالت انسان را نام ببرید)2

……………………………………مرغ متفاوت است؟ته شدن تخمآیا تغییر ایجاد شده در طی شکستن و پخ)3

……………………………گیرد یا تغییر شیمیایی؟ چرا؟شود، تغییر فیزیکی صورت میوقتی بخار آب سرد می)4

……………………………………………)فراتر از کتاب(شود؟پوسد و مقاومتش کم میچه موقع آهن می)5

………………………………………………چه نوع تغییري باعث تبدیل یک ماده به ماده دیگر می شود؟)6

……………………………………………………حل شدن قند در چاي داغ سریعتر است یا چاي سرد؟ )7

 پاسخ صحیح را با عالمت) (مشخص کنید.
.شودعوض میماده..............شیمیایی در طی تغییر )1

شکل)2اندازه)1
خاصیت)4حالت)3

است؟رستنادکدام گزینه )2
.ي ماست از شیر برخالف زنگ زدن آهن تغییري است که روند تندي داردتهیه) 1
.شوددیگر زیادتر میي آب از یکدهندهي ذرات تشکیلدر طی تبدیل آب به بخار فاصله) 2
.ي یخ از آب یک نوع تغییر شیمیایی استي ماست از شیر برخالف تهیهتهیه) 3
.شونددچار تغییر شیمیایی می،زنندیوقتی فلزات زنگ م) 4

.کندنمیماده تغییر ..............در تغییرات فیزیکی )3
اندازه)2شکل)1
حالت ظاهري)4ذرات تشکیل دهنده)3

شود؟آهن در طی ذوب شدن و زنگ زدن دچار چه نوع تغییري می)4
.شوددر هر دو حالت دچار تغییر فیزیکی می) 1
.شودحالت دچار تغییر شیمیایی میدر هر دو ) 2
.کندزند تغییر شیمیایی پیدا میشود تغییر فیزیکی و وقتی زنگ میوقتی ذوب می) 3
.کندزند تغییر فیزیکی پیدا میشود تغییر شیمیایی و وقتی زنگ میوقتی ذوب می)4
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کانون فرهنگی آموزشکندتغییر میهماد

س دوم
در

تري نسبت به بقیه دارد؟در کدام مورد تغییر شیمیایی سرعت آهسته)5
حل شدن شکر در آب سرد)2تن کبریتسوخ)1
سوختن شمع)4زنگ زدن آهن)3

گیرد؟یک از تغییرات زیر با دخالت انسان صورت میکدام)6
کندن نهر)2ي آب گرم از زمینجوشیدن چشمه)1
»2«و » 1«هاي گزینه)4زرد شدن برگ درختان)3

کند؟هنگام بریدن نان کدام خاصیت آن تغییر می)7
اندازه )2رنگ)1
جنس)4مزه )3

.در اثر تغییرات شیمیایی مواد حاصل می شوند..............و ..............موادي مانند)8
میز چوبیـ ماست)2سرکهـ یخ)1
نانـ آرد گندم)4ماستـ مربا)3

کدام مورد زیر یک تغییر فیزیکی است؟)9
زنگ زدن آهن)2رسوبات درون کتري)1
سفید شدن موي سر)4خشک شدن نان)3

است؟درستبا توجه به شکل زیر کدام گزینه )10

.کندوقتی آب یخ می زند جنس آن تغییر نمی)1

.کندوقتی آب بخار می شود فاصله ذرات تشکیل دهنده آن تغییر نمی)2

.کندوقتی یخ ذوب می شود حالت آن تغییر نمی)3

.کندب یخ می زند فاصله بین ذرات تشکیل دهنده آن تغییر نمیوقتی آ)4

طور کامل پاسخ دهیدبه سؤاالت زیر به.
.مفاهیم زیر را تعریف کنید)1

------------------------------------------------------------------------ تبخیر)الف
--------------------------------------------------- -----------------------------

-------------------------------------------------------------- --------- سوختن)ب
------------------------------------------------------------------------------ --



21

کانون فرهنگی آموزش)7077(کدعلوم پنجم دبستان کار کتاب- کوچکدانشمند

وم
س د

در

--------------------------- ------------- .دیگر مقایسه کنیدتغییرات شیمیایی و فیزیکی را با یک)2
 --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------- کرد؟توان دوغ گازدار تهیهچگونه می)3
----------------------------------------------------------- ---------------------

------------------.مرغ در طی شکستن، سرخ شدن و سوختن را بنویسیدنوع تغییرات ایجاد شده در تخم)4
 --------------------------------------------------------------------------------

----------------------------را؟گیرد؟ چبا اضافه کردن آب به آرد گندم چه تغییري در آن صورت می)5
------------------------------------------------------------------------------- -

شود؟ چرا؟اش دچار چه نوع تغییراتی میآب در طی چرخه)6
 ----------------------------------------------------

-------------------- -------------------- ------------
---------------------------------- ------------------

 ----------------------------------------------------

!!توان دوغ گازدار تهیه کرد؟دانید چگونه میآیا می
هم و نمک که قبالً خوب بهدر یک پارچ بزرگ یک لیوان شیر را با یک لیوان آب ولرم مخلوط کنید و به آن دو قاشق ماست 

خوب . بعد از سه روز بطري را بردارید. مخلوط حاصل را در یک بطري بریزید و در آن را محکم ببندید. اید اضافه کنیدزده
ي خود را از دست داده و کنید که دوغ داراي گاز شده است و چون ماهیت اولیهمشاهده می. تکان داده و آن را باز کنید

.ي دیگر تبدیل شده، تغییر شیمیایی رخ داده استمادهاي به ماده

دومآزمون درس

:جاي خالی را با کلمه یا کلمات مناسب پر کنید)الف

.شودي جدیدي تولید نمیزیرا ماده،است………یک تغییر آب تبخیر )1

.هستند………نوعی تغییر ………فاسد شدن فیلم عکاسی و )2

.است………ي آهن در آب یک تغییرحل شدن براده)3
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کانون فرهنگی آموزشکندتغییر میهماد

س دوم
در

.کنیدمشخص) غ(با رانادرستو عبارت) ص(عبارت صحیح را با زیرعبارتهايبیناز) ب

(   ). شود که خاصیت اولیه را نداردسوزد به کربن تبدیل میوقتی شکر می)1

(   ). کنددر طی سوختن و پختن، خاصیت ماده تغییر چندانی نمی)2

(   ).کندشود و فقط بو و رنگ آن تغییر میده عوض نمیي سرکه از سیب یا انگور، جنس مادر تهیه)3

(   ).ختان در پاییز برخالف شکوفه کردن آنها در بهار نوعی تغییر شیمیایی استرزرد شدن برگ د)4

.کنیدانتخابرادرستگزینه ي) پ

می شود..............شده و فاصله ذرات تشکیل دهنده آن ..............چار تغییر آب وقتی بخار می شود د)1

زیادـ شیمیایی)2فیزیکی ـ کم    )1

کمـ شمیایی)4فیزیکی ـ زیاد)3

و دوغ گازدار به ترتیب، حاصل چه نوع تغییري هستند؟) حل شدن ماست در آب(دوغ معمولی)2

هر دو تغییر فیزیکی )1

هر دو تغییر شیمیایی )2

گازدار تغییر فیزیکی دوغ معمولی تغییر شیمیایی و دوغ )3

دوغ معمولی تغییر فیزیکی و دوغ گازدار تغییر شیمیایی )4

؟استو با دخالت انسان در کدام گزینه همه تغییرات شیمیایی )3

ـ اتو کردن لباس ـ آرد کردن گندمپوسیدن شلوار )1

ر ـ رسیدن میوهکندن نهزنگ زدن آهن ـ)2

ن آهنر ـ دوختن لباس ـ ذوب شدکندن نه)3

تولید ابر ـ ذوب شدن برف ـ تغییر فصل)4
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کانون فرهنگی آموزش)7077(کدعلوم پنجم دبستان کار کتاب- کوچکدانشمند

وم
س د

در

.بدهیدکاملپاسخزیرسؤاالتبه) ت

------------------ . سرعت تغییر ایجاد شده در سوختن کبریت و تهیه ي دوغ گازدار را با هم مقایسه کنید)1
------------------------------------------------------------------------------- -

------------------------------------------------------------------------------ --
دو نمونه از تغییراتی را که با دخالت انسان و دو نمونه تغییراتی که بطور طبیعی صورت می گیرد نام برده و توضیح )2

-------------------- --------------------------------- دهید که روند آنها کند است یا سریع؟ 

----------------------------- ------------------------------------------------- --

--------- ------- ----------------------ون یخچال؟ رفاسد شدن شیر در یخچال سریعتر است یا بی)3

------------------------------------------------------------------------------ --

نیازمند تالش بیشتر قابل قبولخوب خیلی خوب موضوع

. با انواع تغییرات فیزیکی و شیمیایی مواد آشنا شدم-1

.گیردآموختم برخی از تغییرات سریعتر از برخی دیگر صورت می-2

.شودانسان انجام مییاد گرفتم برخی تغییرات به صورت طبیعی و برخی با دخالت -3

.دهدکنیم تغییرات فیزیکی و شیمیایی زیادي در مواد غذایی رخ میدانم وقتی غذا درست میمی-4

.یاد گرفتم چگونه دوغ گازدار تهیه کنم-5

خود ارزیابی

1 432
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کانون فرهنگی آموزشکندتغییر میهماد

س دوم
در

:بیشتر بدانیم
. زنددهد و زنگ میگیرد، با اکسیژن هوا واکنش میآهن وقتی در هواي مرطوب قرار می

. نام علمی زنگ آهن، اکسید آهن است
.شودزند، مقاومتش بیشتر میوقتی آهن زنگ می

:جاي خالی را با کلمه یا کلمات مناسب پر کنید)الف
. آیدوجود میزنگ آهن به………با آهن و در حضور ………از ترکیب )1

.اشدبمی………یکی از عواملی که در تند یا کند پیش رفتن تغییرات مواد مؤثر است، )2

.طور کامل پاسخ دهیدبه سؤاالت زیر به)ب
------------------------------------------------------------------- ؟تعریف کنیدزنگ آهن را )1

------------------------------------------------------ ----------------------------------
کنید؟ ارهایی را به او پیشنهاد میهنی جلوگیري کند شما چه راهکخواهد از زنگ زدن میخ آمحمد می)2

 --------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ --------------------------------------------------

.مشخص کنید) (پاسخ صحیح را با عالمت )پ
.است..............نام علمی زنگ آهن)1

آهن زنگ نزن)2آهن کربن دار )1
فوالد )4اکسید آهن)3

..............زیرا در طی آن ،است..............انجماد یک تغییر )2

.شودي دیگر تبدیل میاي به مادهشیمیایی ـ ماده)1
.کندی ـ فقط حالت ماده تغییر میشیمیای)2
.شودي دیگر تبدیل میاي به مادهفیزیکی ـ ماده)3
.کندفیزیکی ـ فقط حالت ماده تغییر می)4

یک تغییر شیمیایی است؟کدام)3
ذوب شدن آهن در کوره) 2یخ زدن شیر)1
پنیر شدن شیر) 4داغ شدن اتوي برقی)3

یک گام فراتر از کتاب
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کانون فرهنگی آموزش)7077(کدعلوم پنجم دبستان کار کتاب- کوچکدانشمند

وم
س د

در

..............شود، تبدیل میبه ابربخار آب وقتی با توجه به شکل )4

جنس آن تغییر می کند)1
جنس آن تغییر نمی کند)2
.حالت آن تغییر نمی کند)3
.ماده اي به ماده دیگر تبدیل می شود)4

.است..............گویند و یک تغییر ..............فرایند تبدیل جامد به گاز را )5
شیمیاییـانجماد )2یزیکیفـ انجماد ) 1
شیمیاییـتصعید ) 4فیزیکیـتصعید ) 3

.ي تغییرات شیمیایی استوجه تشابه همه..............)6
تغییر رنگ و بو)2عدم تغییر حالت ماده)1
تغییر ماهیت ماده)4تغییر مزه)3

ترین تفاوت بین خرد شدن کاغذ و سوختن آن چیست؟مهم)7
تغییر شکل)2ندازهتغییر ا)1
تغییر جنس)4تغییر مزه)3

.شوندمحسوب می..............دیگرند و هر دو نوعی تغییر یند ذوب و انجماد عکس یکدو فرآ)8
شیمیایی)2فیزیکی) 1
»3«و » 1«هاي گزینه)4حالت ماده) 3

کند؟در تغییر فیزیکی آب کدام خاصیت آن تغییر می)9
جرم  )2مزه  )1
حجم)4بو  )3

.است..............اکسید آهن از آهن ..............)10
ترکمـاندازه )2ترکمـ استحکام)1
ترکمـجرم )4تربیشـ مقاومت )3


