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سال هاى پيش آموختيد كه ماّده سه حالت دارد.
حالت  هاى ماّده را نام ببريد و براى هريك مثال بزنيد.

در تصاوير زير حالت  هاى مختلف آب نشان داده شده است.

                   

                     

يك  از  ماّده  مى شود  باعث  گرما  كاهش  و  افزايش  كه  مى  گيريد  ياد  درس  اين  در   
حالت به حالت ديگر تبديل شود.



63

ذوب

  - مقدارى يخ را در ظرف بريزيد.
  - سپس ظرف يخ را در مكانى گرم بگذاريد.

  - پس از مّدتى چه تغييرى مشاهده مى كنيد؟    

      اگر موادّ جامد به اندازه  ى كافى گرم شوند به مايع تبديل مى شوند. تبديل شدن 
مواّد جامد به مايع ذوب شدن نام دارد، مثل آب شدن يخ. 

          

- در زندگـى روزمره  ى خود چه نمونه هاى ديگرى از ذوب مواّد مى شناسيد؟ نام ببـريد.

 بعضـى از مـواّد جامـد؛ ماننـد: شيشه، فلز و … در دماى بسـيار باال ذوب مى شوند و 
بـه صورت مايع در مى  آيند كه در اين حالت مى  توان آن را به شكل  هاى مختلف درآورد.
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انجماد

مى  دانيد كه وقتى يك ظرف آب را در جايخى يخچال مى  گذاريم پس از مدتّى آب به صورت 
يخ و به شكل جامد درمى  آيد. به نظر شما چه چيزى باعث يخ زدن آب شده است؟ 

اگر موادّ مايع را به اندازه  ى كافى سرد كنيم به جامد تبديل مى شود. به تبديل شدن  
موادّ مايع به جامد انجماد مى  گويند، مثل يخ زدن آب.

اكنون به تصوير زير نگاه كنيد و بگوييد چرا آب يخ زده است؟
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براى اين  كه بستنى از حالت مايع به جامد درآيد، چه راهى پيشنهاد مى كنيد؟

مى  خواهيم با استفاده از شربت، بستنى يخى درست كنيم. شما چه راهى را پيشنهاد 
مى كنيد؟ وسايل و مواّد الزم را با نظارت مربّى خود آماده كنيد. 
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به تصاوير زير نگاه كنيد و درباره  ى آن  ها گفت  وگو كنيد.
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تبخير

مواد و وسايل مورد نياز:
لوله ى آزمايش، گيره، چراغ  الكلى، كبريت، آب 

- مقدارى آب را در لوله  ى آزمايش بريزيد وسپس آن را حرارت دهيد.
- چه تغييرى را مشاهده مى كنيد؟ 

- آب به چه حالتى تبديل مى شود؟                   

اگر موادّ مايع به  اندازه  ى كافى گرم شوند، به بخار تبديل مى شوند. تبديل شدن مايع به 
گاز را تبخير مى  گويند، مثل تبديل شدن آب به بخارآب. 

خشك  هنگام  مثال  براى  دارد؛  زيادى  كاربرد  ما  روزمره  ى  زندگى  در  تبخير  عمل 
شدن لباس  هاى خيس، آب لباس  ها در اثر گرماى هوا، بخار مى شود؛ امّا به دليل آن  كه 

گرماى هوا كم است، تبخير به آرامى انجام مى شود و بخار آب ديده نمى شود.
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مى شود؟  تبخير  زودتر  ظرف  كدام  درون  آب  بگوييد  و  كنيد  نگاه  زير  تصوير  به   -
چرا؟ 

- همان  طور كه مى  دانيد يكى از راه  هاى نگه دارى موادّ غذايى خشك كردن آن  ها 
است. آيا مى  دانيد در هنگام خشك كردن موادّ غذايى چه اتّفاقى مى  افتد؟

             
موارد ديگرى از تبخير را در زندگى روزمره نام ببريد.  
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برخى از مواد؛ مانند: اَستون، الكل، عطر و... سريع تبخير مى شوند؛ بنابراين الزم است  

در ظرف  هاى در بسته نگه دارى شوند.

ميعان

مواد و وسايل مورد نياز:
چراغ الكلى، سه  پايه، بشر، يك درپوش شيشه  اى، آب 

 داخل بشر كمى آب بريزيد. سپس آن را حرارت دهيد تا آب به جوش بيايد. پس 
ظرف  باالى  در  كمك  گيره  به  را  شيشه  اى  درپوش  الكلى  چراغ  كردن  خاموش  از 

نگه داريد. زير درپوش چه مشاهده مى كنيد؟
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همان  طور كه در آزمايش مشاهده كرديد، بخار آب پس از برخورد با درپوش شيشه  اى 
سرد شده، به قطره  هاى آب تبديل مى شود. 

    اگر گازها به اندازه  ى كافى سرد شوند، به مايع تبديل مى شوند. تبديل گاز به مايع 
را ميعان مى  گويند؛ مثل تبديل بخار آب به قطره  هاى آب كه در هواى سرد زمستان 

روى شيشه  ى پنجره مشاهده مى كنيد.

تهيه  ى عرق نعناع به روش ساده 

مواد و وسايل مورد نياز:
 نعناع (نيم كيلو گرم)، ظرف پيركس، آب

   
را  نعناع  سطح  روى  آب  كه  به  طورى   بريزيد،  ظرف  درون  كافى  آب  با  را  نعناع   -

بپوشاند.
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- يك كاسه  ى چينى روى نعناع بگذاريد.
- ظرف را روى حرارت قـرار دهيد. پـس از جـوش آمدن آب، مّدتى صبر كنيد؛ 

درون كاسه  ى چينى چه چيزى مشاهده مى كنيد؟ چرا؟ 
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با توّجه به تصاويرزير هر عبارت را به تصوير مناسب خود وصل كنيد.

انجماد 

تبخير

ذوب

ميعان




