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بسم ا… الرحمن الرحيم
نوين  رويكردهاى  به  توّجه  با  توان بخشى  و  پرورشى  آموزشى،  سيستم هاى  طراحى 
آموزشى به منظور تأمين نيازهاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه از اهداف و وظايف اصلى 

سازمان آموزش و پرورش استثنايى به شمار مى رود.
طراحى «دوره ى متوسطه ى حرفه اى» يك بار ديگر نداى اجراى عدالت آموزشى 
رساندن  فعليّت  به  براى  را  مساعد  زمينه هاى  و  مى كند  طنين افكن  اسالمى  جامعه ى  در  را 

استعدادها و توانايى هاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه فراهم مى سازد.
شدن  توانمندتر  باعث  نه تنها  آموزشى  نظام  اين  در  حرفه آموزى  رويكرد  بر  تأكيد 
طريق  اين  از  بلكه  مى گردد؛  يادگيرى  و  تحصيل  فرايند  در  ويژه  نيازهاى  با  دانش آموزان 
مدرسه به رسالت خويش كه همان آماده كردن دانش آموزان براى زندگى مفيد و پويا در 

جامعه است، دست مى يابد.
گرديد  حاصل  توفيق  اين  كارشناسان،  هّمت  با  كه  سپاسگزاريم  و  شاكر  را  خداوند 
با  كه  حرفه آموزى  رويكرد  با  حرفه اى  متوسطه ى  دوره ى  درسى  برنامه ريزى  به  نسبت  كه 
انواع  با  انطباق  براى  الزم  انعطاف  از  و  داشته  تناسب  دانش آموزان  اين  عمومى  مقتضيات 

توانايى ها و آمادگى ها برخوردار مى باشد، اقدام نماييم.
سازمان آموزش و پرورش استثنايى بر خود واجب مى داند از زحمات تمامى عزيزانى 
كه در اين حركت مهم نقش اساسى ايفا كردند، به ويژه كارشناسان و معّلمان مدارس استثنايى 
و  تشكر  صميمانه  وابسته،  مراكز  و  آموزشى  برنامه ريزى  و  پژوهش  سازمان  هم چنين  و 

قدردانى نمايد.
اميد است معّلمان، كارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش استثنايى با نظرات 
ارزشمند خود در ارتقاء كيفى برنامه هاى درسى ارائه شده، اين سازمان را بيش از پيش يارى 

نمايند.
 سازمان آموزش و پرورش استثنايى



همكار گرامى
با استمداد از خداوند متعال و تالش و همكارى گروهى از برنامه ريزان، كارشناسان و دبيران متعهد، كار تأليف و تدوين 
كتاب علوم تجربى و بهداشت سال اول دوره ى متوسطه ى حرفه اى براساس آخرين دست آوردهاى آموزشى و با توّجه 
به توانمندى هاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه به انجام رسيد. بديهى است مرحله ى كمال مطلوب تأليف كتاب هاى درسى 

علوم به تدريج و پس از استفاده و بهره مندى از نظرات ارزشمند شما همكاران گرامى حاصل مى شود.
اكنون براى اجراى بهتر آموزش، توجه شما همكاران گرامى را به نكات ذيل جلب مى نماييم.

ـ هر فصل كتاب با يك تصوير عنوانى كه مرتبط با موضوع درس است شروع مى شود كه هدف آن ايجاد انگيزه  1
و آماده سازى در يادگيرندگان و زمينه اى براى گفت وگو در مورد موضوع درس مى باشد.

2ـ تالش بر آن بوده است تا مفاهيم اصلى موردنظر برنامه ى درسى از طريق فّعاليّت هايى از قبيل 
آزمايش كنيد، مشاهده كنيد، گفت و گو كنيد و… آموزش داده شود و فّعاليّت ها به گونه اى ترتيب داده 

شده اند كه پرورش مهارت ها و نگرش ها در آن ها مورد تأكيد قرار گيرد.
3ـ «مطالب تكميلى»، مطالبى مرتبط با موضوع هر درس هستند كه براى غنى تر كردن مطالب هر فصل 
در آن طراحى شده اند. اين قسمت به دانش آموزانى كه از توانايى بااليى براى يادگيرى برخوردارند، 

آموزش داده مى شود و فقط در ارزشيابى براى اين گروه از دانش آموزان لحاظ خواهد شد.
4ـ مطالب قسمت «بيش تر بدانيد» براى مطالعه و افزايش اّطالعات دانش آموزان است، لذا از اين 

مطالب ارزشيابى به عمل نخواهد آمد.
مانند  روش هايى  از  بايد  دانش آموزان  يادگيرى  توانايى هاى  تناسب  به  كه  داشت  توّجه  بايد  5  ـ 

اكتشافى، مشاركتى، گردش علمى، آزمايش و… به طور توأم استفاده شود.
6 ـ با توّجه به لزوم تقويت مهارت زبان آموزى و ارتباط كالمى در دانش آموزان با نيازهاى ويژه الزم 

است در فّعاليّت هاى كالسى و ارزشيابى مستمر به اين نكته ى مهم توّجه شود.
7ـ در ارزشيابى پايانى، سؤال ها در راستاى اهداف و مفاهيم هر درس و با توجه به سطح يادگيرى 

و توان دانش آموزان انتخاب گردد.
8ـ در ارزشيابى مستمر هر سه حيطه ى آموزشى (دانستنى ها، مهارت ها و نگرش ها) با توّجه به 

هدف هاى هر درس مورد ارزشيابى قرار گيرد.
9  ـ الزم است والدين را از هدف هاى درس علوم تجربى و بهداشت در سه حيطه ى (دانستنى ها، 
مهارت ها و نگرش ها) و ضرورت همكارى آن ها در انجام برخى فّعاليّت ها آگاه سازيد تا هماهنگى 

آموزشى بين خانه و مدرسه ايجاد شود.
10ـ توصيه مى شود قبل از تدريس كتاب راهنماى معّلم را مطالعه نماييد.

آرزومنديم تدوين و تأليف اين كتاب براى اين گروه از دانش آموزان مفيد واقع گردد. از همكاران گرامى و 
صاحب نظران تقاضا دارد از نظرات مفيد و ارزنده ى خود گروه برنامه ريزى درسى سازمان آموزش و پرورش 

استثنايى را آگاه و براى بهتر نمودن محتوا و كيفيت كتاب از راهنمايى هاى ارزنده ى خود، دريغ نفرمايند
مؤلفان
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غذا و مواّد ضرورى آن
همان طوركه مى دانيد، انسان و ساير جان داران براى زنده ماندن به غذا احتياج دارند. بدن 
انرژى الزم براى انجام فّعاليّت هايى مانند راه رفتن، رشد كردن و فكركردن را از طريق خوردن 
غذا تأمين مى كند. بدن ما حتّى در زمان استراحت هم به انرژى نياز دارد. عالوه براين، غذا به 

بهبودى بيمارى ها نيز كمك مى كند.
غذايى  مواّد  دارد.  اهّميّت  بسيار  مى خوريم،  كه  آن چه  غذايى  ارزش  از  آگاهى  بنابراين، 
ضرورى براى بدن عبارت اند از: قندها و نشاسته (كربوهيدرات ها)، چربى ها (ليپيدها)، پروتئين ها، 
ويتامين ها، مواّد معدنى و آب. مقدار و نوع اين مواد بسيار مهم است؛ به طورى كه در صورت 

كم يا زياد شدن آن ها دچار بيمارى مى شويم.
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قندها و نشاسته (كربوهيدرات ها)
بيش تر غذاهاى ما را كربوهيدرات ها يا قندها تشكيل مى دهند كه آن ها را با نام «قند» 

مى شناسيم.
قندها و نشاسته به بدن انرژى مى دهند و كمك مى كنند تا بدن كارش را به خوبى انجام 
دهد. براى مثال، وقتى درس مى خوانيم يا فّعاليّتى را انجام مى دهيم، مغز و ماهيچه ها انرژى 
الزم را از قند موجود در بدن مى گيرند. براى همين، هنگام مطالعه و فّعاليّت، استفاده از مواّد 

قندى بيش تر مى شود.
بعضى از غذاها مانند: شير، بادام و گردو، قند كم ترى دارند. بعضى ديگر مانند: خرما، عسل 

و انگور كه شيرين هستند، قند بيش ترى دارند.

نشاسته در گندم، ذّرت، برنج و سيب زمينى به مقدار زيادى وجود دارد. نشاسته ماّده ى 
سفيد رنگى است كه بيش از هر ماّده ى ديگرى در تأمين غذاى انسان ها اهّميّت دارد.



 آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: سيب زمينى، رنده، چاقو

1ـ پوست سيب زمينى را بگيريد و سيب زمينى را رنده 
كنيد.

2ـ مّدتى صبر كنيد تا رنده خشك شود.
به نظر شما، ماّده ى سفيد رنگ روى رنده چيست؟

گفت و گو كنيد
1ـ فهرستى از انواع غذاهايى كه نشاسته دارند، تهيّه كنيد و آن را به كالس گزارش دهيد.

2ـ آيا از نشاسته مى توان غذا درست كرد؟ چند غذاى نشاسته دار را نام ببريد.
3ـ در مورد مصرف زياد مواّد قندى و ضررهاى آن گفت و گو كنيد.

14



پروتئين ها
پروتئين ها كارهاى مهّمى در بدن انجام مى دهند و مصرف آن ها براى رشد بدن الزم است. 
پروتئين در غذاهاى حيوانى مانند: گوشت، تخم مرغ و پنير و غذاهاى گياهى مانند: نخود، 
لوبيا، عدس و سويا، به مقدار زيادى وجود دارد. مصرف مواّد غذايى گوناگون با هم، مانند 
برنج با عدس و يا گوشت، نان با پنير، باعث مى شود، تمام پروتئين هاى مورد  نياز به بدن 

برسد.

با سبزكردن دانه هاى گياهى مانند گندم، جو و ماش، مواّد غذايى و به خصوص پروتئين 
آن ها بيش تر مى شود كه مى توان از آن ها در برنامه ى غذايى روزانه استفاده كرد.

 بررسى كنيد
مواّد غذايى را كه در يك روز مصرف مى كنيد، يادداشت كنيد و از بين آن ها غذاهايى را 

كه مواّد پروتئينى دارند، نام ببريد. 
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 فّعالّيت
 سبزكردن دانه ها

مواد و وسايل الزم: يك ظرف شيشه اى، تّكه اى پارچه ى نازك و تميز، مقدارى دانه ى 
گياهى (گندم)

1ـ دو تا سه قاشق غذاخورى از دانه ها (گندم) را در آب بريزيد و بگذاريد مّدت دو روز 
آب دانه ها را عوض كنيد. در ظرف آب باقى بماند. روزى دو يا سه بار

2ـ دانه ها را از آب جدا كنيد و داخل پارچه بريزيد.
3ـ ظرف دانه ها را كنار پنجره قرار دهيد و هر روز مقدارى آب روى پارچه بريزيد تا 

تمامى دانه ها خيس شوند.
ـ پس از 3 تا 4 روز، دانه ها جوانه ى سفيد رنگى مى زنند. در اين زمان، آن ها را از پارچه خارج كنيد. 4

5  ـ جوانه ها را در آبكش بريزيد و با آب بشوييد. حاال مى توانيد آن ها را مصرف كنيد.

بيش تر بدانيد
جدول هاى زير مقدار پروتئين موجود در بعضى از مواّد غذايى را نشان مى دهند.
                 جدول پروتئين هاى گياهى    جدول پروتئين هاى حيوانى

 مقدار پروتئين موجود در ماّده ى غذايى
100 گرم

 مقدار پروتئين موجود در ماّده ى غذايى
100 گرم

آرد سويا
جوانه ى گندم

لوبيا
اسفناج

بادام زمينى

52 گرم
27 گرم
6 گرم
3 گرم
28 گرم

گوشت مرغ
گوشت ماهى
گوشت قرمز

تخم مرغ
شير

29 گرم
16 گرم
14 گرم
12 گرم
3  گرم
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چربى ها (ليپيدها)
يكى ديگر از مواّد اصلى بدن، چربى ها هستند كه زير پوست و اطراف اندام هاى بدن ذخيره 

مى شوند. چربى ها بيش تر از قندها انرژى توليد مى كنند.
چربى در غذاهاى حيوانى و بعضى از غذاهاى گياهى وجود دارد.

چربى گياهى از دانه هايى مانند زيتون، ذّرت، آفتابگردان و سويا به دست مى آيد.
چربى حيوانى در غذاهايى مانند شير، كره و خامه وجود دارد.

غذاهاى چرب بايد به اندازه مصرف شوند. اگر مقدار مصرف چربى كم يا زياد باشد، براى 
سالمتى انسان ضرر دارد. در صورت زياده روى در مصرف چربى ها، اين مواد در قسمت هاى 
گوناگون بدن جمع مى شوند و ما را چاق مى كنند. هم چنين ممكن است باعث افزايش چربى 

خون شوند و روى فّعاليّت قلب اثربگذارند.



بيش تر بدانيد
جدول زير مقدار چربى موجود در بعضى ازمواّد غذايى را نشان مى دهد.

جدول چربى ها
مقدار چربى موجود در 100 گرمماّده ى غذايى

80 گرمكره
60 گرمخامه
42 گرمگردو

33 تا 55 گرمبادام زمينى
20 گرمگوشت گاو و گوسفند

14 گرمزيتون
2 گرمدانه ى ذّرت
به مقدار زياددانه ى سويا

 گزارش دهيد
1ـ روغن هايى كه در تهيّه ى غذاها مصرف مى كنيد، از چه دانه هايى به دست آمده اند؟

2ـ فردى كه چربى خون بااليى دارد، براى سالمتى خود چه نكاتى را بايد رعايت كند؟

18
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ويتامين ها
در  مواد  اين  است.  الزم  بدن  سالمتى  براى  آن ها  مصرف  كه  هستند  مواّدى  ويتامين ها 
غذاهايى مانند: گوشت، جگر، تخم مرغ، ميوه ها و سبزيجات، به مقدار زيادى وجود دارند. 

ويتامين ها نقش هاى مهّمى در بدن دارند كه برخى از آن ها عبارت اند از:
ويتامين هاى گروه B (ب): براى رشد و سالمتى اندام هاى بدن مفيد هستند.

ويتامين C (ث): مقاومت بدن را افزايش مى دهد و در سالمت استخوان ها و دندان ها مؤثّر 
است.

ويتامين A (آ): براى رشد بدن، بينايى و سالمت پوست مفيد است.
ويتامين D (د): براى رشد استخوان ها مفيد است.
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در جدول زير، نوع ويتامين هاى موجود در بعضى ازمواّد غذايى مشخص شده است.

جدول ويتامين ها      
 

ماّده ى غذايىويتامين ها

B
جگر، ماهى، بادام زمينى، تخم مرغ، كاهو، گردو، فندق، زردآلو، 

روغن كبد ماهى، نخود و موز

C
جگر، سير، ماهى، شلغم، كرفس، كاهو، پرتقال، فندق، بادمجان، 

انگور، توت فرنگى، سيب زمينى، گوجه فرنگى و موز

A
ماهى، كره، تخم مرغ، اسفناج، كاهو، جعفرى، هويج، زردآلو، نخود 

خشك، روغن كبد ماهى، جگر و موز

Dماهى، كره، تخم مرغ، روغن كبد ماهى و جگر

با توّجه به جدول باال پاسخ دهيد:
كدام يك از مواّد غذايى تمام ويتامين هاى مورد نياز بدن را دارد؟
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كلسيم و فسفر
رشد استخوان ها

آهن 
خون سازى

ُيد
رشد بدن

مواّد معدنى
مواّد معدنى براى سالمتى بدن الزم هستند. اين مواد در رشد و سالمتى استخوان هاى بدن، 

دندان ها، ماهيچه ها و ساير اندام ها تأثير دارند.
و  نمك  گوشت،  شير،  در  كه   … و  يد  آهن،  فسفر،  كلسيم،  از:  عبارت اند  معدنى  مواّد 

غذاهاى ديگر وجود دارند.



بيش تر بدانيد
انسان به آهن احتياج دارد تا پوستى شاداب و حافظه اى قوى داشته باشد. هم چنين، آهن 
در خون نقش بسيار مهّمى دارد. معموًال كسانى كه زود خسته مى شوند، و بى حوصله و ضعيف 

هستند، دچار نوعى كم خونى ناشى از كمبود آهن هستند و بايد به پزشك مراجعه كنند. 
در جدول زير غذاها و مواّد معدنى موجود در آن ها مشخص شده است.

جدول مواّد معدنى
مواّد معدنىغذاها

آهنجگر، كشمش، اسفناج، خرما، جوانه ى گندم

كلسيمميگو و ماهى، توت فرنگى، بادام، لوبيا، فندق، پنير، ماست

يدآب، نمك يد دار

فسفرنان، موز، گردو، تخم مرغ، برنج، عدس و لوبيا

گفت و گو كنيد
1ـ هريك از شما برچسب يك ماّده ى غذايى را كه محتواى غذايى آن مشخص شده است، 

به كالس بياوريد و درباره ى مواّد غذايى ضرورى موجود در آن گفت و گو كنيد.
2ـ نام غذاهايى را كه در طول يك روز مصرف مى كنيد، بنويسيد و درباره ى مواّد غذايى موجود 

در آن ها گفت و گو كنيد.
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آب
بعد از هوا، آب الزم ترين ماّده براى بدن است. انسان ممكن است بتواند چند هفته بدون 

غذا زنده بماند، اما بدون آب بيش از چند روز زنده نخواهد ماند.
بيش تر وزن بدن ما را آب تشكيل مى دهد. مقدارى از آب بدن، از راه عرق كردن، ادرار 
و مدفوع از بدن خارج مى شود كه يك انسان بالغ براى جبران آن هر روز به 8 ليوان آب 

نياز دارد.

 فكر كنيد
چرا وقتى كه عرق مى كنيد، لباس  شما شوره يا سفيدك مى زند؟
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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؟

26



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.
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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؟
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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.
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نور 
براى  كند.  برقرار  ارتباط  آن  با  و  بشناسد  را  خود  محيط  مى كند،  كمك  انسان  به  بينايى 

ديدن، نور الزم است. نور بايد به چشم برسد تا ما بتوانيم ببينيم.
وقتى در اتاقى تاريك هستيم، چيزى را نمى بينيم، زيرا نور از وسايلى كه در اتاق هستند، 

به چشم ما نمى رسد. به محض آن كه چراغ را روشن مى كنيم، وسايل ديده مى شوند.

در روز، نور خورشيد كه مهم ترين منبع نور طبيعى است، زمين را روشن و گرم مى كند 
و زندگى را براى جان داران امكان پذير مى سازد.

به غير از خورشيد، منابع ديگرى مثل المپ و شمع روشن نيز نور توليد مى كنند كه به آن ها 
منبع نور مصنوعى مى گويند. 



گفت و گو كنيد

درباره ى موارد مصرف انواع المپ در كالس گفت و گو كنيد.
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نور مناسب
براى انجام هر كارى، به نور مناسب و كافى نياز است تا به چشم آسيب نرسد.

و  خستگى  باعث  زيرا  بتابد،  چشم  به  مستقيم  نبايد  نور  كار،  انجام  هنگام  هم چنين، 
آسيب رسيدن به چشم مى شود.

بنابراين، بايد با توّجه به محل و نوع كار، از وسيله ى نورى مناسب استفاده شود.

 بررسى كنيد
اگر اتاق شما پنجره اى رو به نور مستقيم خورشيد داشته باشد، ميز كار خود را در كدام 

قسمت اتاق قرار مى دهيد؟
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سايه
 آزمايش كنيد

مواد و وسايل الزم: صفحه ى مقّوايى، قطعه اى شيشه، كاغذ پوستى، چراغ قّوه
چراغ قّوه ى روشن را پشت هريك از صفحات نگه داريد و به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

1ـ از پشت كدام يك، نور چراغ قّوه به خوبى ديده مى شود؟
2ـ از پشت كدام يك، نور چراغ قّوه ديده نمى شود؟

3ـ از پشت كدام يك، نور چراغ قّوه به خوبى ديده نمى شود؟
به جسم هايى مانند شيشه كه نور از آن ها عبور مى كند، جسم شّفاف مى گويند.

به جسم هايى مانند مقّوا  كه نور از آن ها عبور نمى كند، جسم كدر مى گويند.
به جسم هايى مانند كاغذ پوستى كه نور از آن ها به خوبى عبور نمى كند، جسم نيم شّفاف مى گويند.
تصاوير زير را مشاهده كنيد و بنويسيد كه كدام جسم شّفاف، كدام يك كدر و كدام نيم شّفاف است؟



 فكر كنيد
از هر ماّده ى شّفاف، كدر و نيم شّفاف، يك نمونه نام ببريد.

 گفت و گو كنيد
درباره ى كاربرد هريك از اجسام شّفاف، كدر و نيم شّفاف، در زندگى گفت و گو كنيد.

وقتى جسم كدر مقابل نور قرار مى گيرد، نور از آن عبور نمى كند و پشت آن سايه تشكيل مى شود.

 فكر كنيد
در زندگى روزمره از سايه چه استفاده هايى مى كنيم؟

 گفت  و گو كنيد
1ـ آيا مى دانيد چرا بعضى از گياهان را در سايه نگه مى دارند؟

2ـ آيا مى دانيد چرا پزشكان توصيه مى كنند، لباس ها را پس از شست و شو در نور مستقيم 
خورشيد خشك كنيد؟ درباره ى عّلت آن گفت  و گو كنيد.
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رنگ ها
نور براى تشخيص رنگ ها ضرورى است. در طول روز، رنگ هاى فراوانى را مى بينيم، 

ولى هنگام شب كه نور وجود ندارد، همه چيز تيره و سياه است.

 مشاهده كنيد
به  رنگى  طلق  سه  الزم:  وسايل  و  مواد 

رنگ هاى قرمز، زرد و آبى 
1ـ با هريك از طلق  هاى رنگى، محيط اطراف 
مشاهده كنيد. آيا طلق هاى رنگى تأثيرى  خود را

در ديدن رنگ هاى اطراف دارند؟
2ـ بار ديگر سه طلق رنگى را روى هم قرار دهيد. چه مشاهده مى كنيد؟

 فّعالّيت
رنگ بسازيد

مواد و وسايل الزم: آب رنگ، قلم مو، كاغذ سفيد
رنگ هاى زير را با هم مخلوط كنيد و بگوييد چه رنگ جديدى به دست مى آيد:

1ـ رنگ زرد + آبى ←
2ـ رنگ زرد + قرمز ←
3ـ رنگ آبى + قرمز ←
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 آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: دو تّكه پارچه ى سياه و سفيد، دو عدد چراغ مطالعه 

پارچه ها را در دست بگيريد، سپس نور المپ چراغ مطالعه را چند دقيقه به هر دو پارچه 
بتابانيد. كدام يك زودتر گرم مى شود؟

به رنگ هايى مانند سياه، قهوه اى و سرمه اى كه نور را بيش تر جذب مى كنند و زودتر گرم 
مى شوند، رنگ هاى تيره مى گويند.

به رنگ هايى مانند سفيد، زرد و صورتى كه نور خورشيد را كم تر جذب مى كنند، رنگ هاى 
روشن مى گويند.

 فكر كنيد
ـ در فصل تابستان كه هوا گرم است، لباس هاى خود را از چه رنگ هايى انتخاب مى كنيد؟ چرا؟ 1

2ـ چند نمونه از كاربرد رنگ هاى تيره را در زندگى روزمره بنويسيد. 
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 بيش تر بدانيد
اگر پس از باران بالفاصله هوا آفتابى شود، نور خورشيد به ذّره هاى ريز آب كه هنوز در 
هوا وجود دارند، مى تابد. ذّره هاى ريز آب، نور خورشيد را تجزيه مى كنند و رنگين كمان را 

به وجود مى آورند.

رنگين كمان بسازيد

يك روز آفتابى، در حياط مدرسه پشت به آفتاب بايستيد و با يك آب افشان در هوا آب 
بپاشيد. قطره هاى آب بايد آن قدر ريز باشند كه در هوا غوطه ور شوند. رنگ هايى كه مشاهده 

مى كنيد، نمونه اى از رنگ هاى يك رنگين كمان است.
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استخوان هاى بدن
انسان نيز مانند جانوران مهره دار، اسكلت دارد. اسكلت، بدن را محكم نگه مى دارد و از 

اندام هايى مانند: مغز، قلب و شش ها محافظت مى كند.
اسكلت بدن از استخوان، غضروف و مفصل تشكيل شده است. 
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استخوان كتف
استخوان بازو

شكل استخوان ها
استخوان هاى ران و بازو  مانند  استخوان ها  دارند. بعضى  متفاوتى  استخوان ها شكل هاى 
بلند هستند. بعضى از آن ها مانند دنده ها و استخوان كتف، تخت و صاف هستند. تعدادى هم 

مانند استخوان مچ دست، كوتاه هستند.

استخوان ران

استخوان مچ دست
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كار استخوان ها
به تصاوير زير نگاه كنيد. آيا حالت اسكلت بدن آن ها يكسان است؟

استخوان ها به بدن شكل مى دهند و آن را محكم نگه مى دارند. ما به كمك استخوان ها 
مى توانيم حركت هايى مانند: راه رفتن و ورزش كردن را انجام دهيم. استخوان ها باعث مى شوند 

حركت بدن ما به طور مناسب و با سرعت انجام شود. 



همان طور كه در تصوير مى بينيد، استخوان ُجمُجمه از مغز، و استخوان هاى قفسه ى سينه 
از قلب و شش ها محافظت مى كنند.

 گفت  و گو كنيد
1ـ حركت يك كرم خا  كى يا حلزون را مشاهده و درباره ى آن گفت  و گو كنيد.

2ـ اگر بدن ما استخوان نداشت، چه طور حركت مى كرديم؟

مطالب تكميلى
ساختمان استخوان ها

استخوان هاى بدن ما از مواّد محكمى ساخته شده اند. اين مواد عبارت اند از: كلسيم، فسفر 
و رشته هاى پروتئينى.

كلسيم و فسفر عالوه براين كه استخوان ها را محكم مى كنند، آن ها را در برابر فشار مقاوم مى سازند.
رشته هاى پروتئينى نيز باعث مقاومت استخوان ها در برابر ضربه مى شوند.

استخوان هاى بدن در كودكى نسبتًا نرم و آسيب پذير هستند. اين استخوان ها براى رشد و 
محكم شدن به كلسيم و فسفر نياز دارند كه از طريق خوردن غذاهاى مناسب به بدن مى رسند.
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 مشاهده كنيد
به تصوير نگاه كنيد و بگوييد استخوان هاى كدام يك از آن ها در برابر ضربه بيش تر آسيب 

مى بيند؟ چرا؟

 فكر كنيد
چرا پزشكان توصيه مى كنند كه افراد در برنامه ى غذايى حتمًا از شير استفاده كنند؟
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غضروف

مشاهده كنيد
با انگشت، بينى خود را از باال تا نوك آن فشار دهيد. كدام قسمت بينى نرم است؟

و  نرم  غضروف ها  است.  غضروفى  نوك  قسمت  در  و  استخوانى  باال  قسمت  در  بينى 
انعطاف پذير هستند.

بيش تر استخوان ها ابتدا از جنس غضروف هستند، اما به تدريج با جذب كلسيم و فسفر 
غذا، به استخوان تبديل مى شوند.

قسمت ديگرى از بدن را نام ببريد كه از غضروف ساخته شده باشد.



مفصل زانو

مفصل
 مشاهده كنيد

به كمك معّلم، گوشت ران مرغ را از استخوان آن طورى جدا كنيد كه دو استخوان ران و 
ساق مرغ به هم متّصل بمانند.

حاال استخوان هاى مرغ را خم و راست كنيد.
چه چيزى باعث خم و راست شدن استخوان ها مى شود؟

محّل اتصال استخوان ها به هم مفصل نام دارد.
ما استخوان هاى بدن را از طريق مفصل ها حركت مى دهيم.

مشاهده كنيد
با حركت دادن قسمت هاى گوناگون دست و پاى خود، محّل مفصل ها را در آن ها نشان دهيد.
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بيش تر بدانيد
مفصل ها انواع متفاوتى دارند. بعضى از مفصل ها مانند مفصل شانه، باعث حركات گوناگون 

دست در جهات مختلف مى شوند.
مفصل هاى ديگر مانند مفصل هايى كه در ستون فقرات هستند، حركات كم ترى را انجام مى دهند.

به  را  جمجمه  استخوان هاى  كه  مفصل هايى  مانند  ندارند؛  حركتى  نيز  مفصل ها  از  بعضى 
يكديگر وصل مى كنند. 



 فّعالّيت
 اسكلت بسازيد

مواد و وسايل الزم: خمير مجسمه سازى، خالل دندان
1ـ از خمير مجسمه سازى گلوله هاى كوچكى بسازيد. سپس مانند نمونه، از خالل دندان ها 

براى نشان دادن استخوان و از خمير براى نشان دادن محل هاى مفصل استفاده كنيد.
2ـ از روى اسكلت ساخته شده، حركت مفصل هاى گوناگون بدن را با هم مقايسه كنيد.
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ستون مهره ها
پشت بدن مهره داران، ستونى از مهره ها قرار 
فقرات  ستون  يا  مهره ها  ستون  آن  به  كه  دارد 

مى گويند.
ستون فقرات از تعدادى استخوان به نام مهره 
ساخته شده است. با حركت اين مهره ها مى توانيم 
بدنمان را به طرف راست و يا چپ بچرخانيم و 

يا خم و راست كنيم.
به  است؛  محكم  و  قوى  بسيار  فقرات  ستون 
و  دارد  نگه  راست  را  بدن  مى تواند  كه  طورى 

تكيه گاه محكمى براى سر انسان باشد.

 
بيش تر بدانيد

سخت  غضروف  جنس  از  ديسك هايى  مهره ها،  بين 
و انعطاف پذير قرار دارند. وقتى جسم سنگينى را از جا 
بين  غضروفى  (صفحه هاى  ديسك ها  به  مى كنيم،  بلند 
مهره ها) فشار زيادى وارد مى شود كه ممكن است باعث 
پاره شدن يا در رفتن ديسك شود. اين حالت با دردهاى 

شديد همراه است. 

غضروف

مهره
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 مشاهده كنيد
مواد و وسايل الزم: مكعب چينه (دوسرى)، اسفنج گرد و سيم

1ـ دو رشته از مكعب هاى چينه را به صورت زير بسازيد:
  يك سرى از مكعب هاى چينه را به وسيله ى  يك سيم روى هم قرار دهيد.

  سرى ديگرى از مكعب هاى چينه و اسفنج ها را يك در ميان به وسيله ى يك سيم روى هم قرار دهيد.
2ـ هريك را به آرامى خم و راست كنيد. درباره ى تفاوت حركت آن ها گفت و گو كنيد.
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مراقبت از ستون مهره ها
گاهى هنگام انجام كار دچار خستگى و درد در ناحيه ى كمر و پشت مى شويم كه عّلت 
آن، وضعيت نادرست بدن و ستون فقرات در حين انجام كار است. بنابراين الزم است براى 

حفظ سالمتى ستون فقرات و اندام ها به نكات زير توّجه كنيم:
1ـ هنگام نشستن و ايستادن، ستون فقرات را راست نگه داريم.

2ـ بين فّعاليّت هاى طوالنى و يكنواخت، بهتر است نرمش مختصرى انجام دهيم.
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3ـ هنگام انجام كار، ارتفاع ميز كار را متناسب با وضعيت آرنج انتخاب كنيم.

4ـ هنگام برداشتن اجسام از روى زمين، ستون مهره ها را راست نگه داريم، پاها را از زانو 
كمى خم كنيم و سپس جسم را از زمين بلند كنيم.



 گفت و گو كنيد
در تصوير زير، فرد هنگام انجام كار چه نكاتى را رعايت كرده است تا به ستون مهره هايش 

آسيب نرسد؟
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شكستگى استخوان ها
استخوان هاى ما خيلى قوى و محكم هستند. اما گاهى بر اثر حادثه اى مانند زمين خوردن 

يا تصادف، قسمتى از آن ها آسيب مى بيند و يا ممكن است بشكند.

عكس بردارى  با  او  تا  كرد  مراجعه  پزشك  به  بايد  حالت  اين  در 
(راديولوژى) از استخوان هاى آسيب ديده، شكستگى را تشخيص دهد.

پزشك با استفاده از گچ يا چوب هاى مخصوص شكسته بندى، استخوان را بى حركت و 
ثابت نگه مى دارد تا پس از چند هفته، استخوان در محل شكستگى جوش بخورد. 



 فكر كنيد
در صورت شكستگى استخوان، چه كارهايى بايد انجام دهيم؟

 گفت وگو كنيد
1ـ چرا هنگام استفاده از دوچرخه يا موتور بايد كاله ايمنى بر سر بگذاريم؟
2ـ استخوان كدام قسمت از بدن فوتباليست ها بيش تر آسيب مى بيند؟ چرا؟

67



68

سالمتى استخوان ها
براى رشد مناسب و سالمت استخوان ها بايد از غذاهايى مانند لبنيّات، گوشت و سبزى ها 
كه كلسيم و فسفر دارند، استفاده كنيم. براى آن كه استخوان ها بتوانند كلسيم بدن را جذب 
كنند، وجود ويتامين هاى D و C الزم است. در غذاهاى روزانه اين ويتامين ها وجود دارند 
 D و نياز بدن را به اين مواد تأمين مى كنند. بدن نيز با كمك نور خورشيد مى تواند ويتامين

بسازد.
تصوير زير چند ماّده ى غذايى را نشان مى دهد كه مصرف آن ها براى سالمتى استخوان هاى 

ما الزم است.



 فكر كنيد
شما هر روز چه غذاهايى را مصرف مى كنيد كه داراى كلسيم فراوان است؟

 بيش تر بدانيد
در سنين باال، مواردى از پوك شدن استخوان در بعضى از افراد مشاهده مى شود كه عّلت 
حالت،  اين  در  است.  ورزش نكردن  و  استخوان  در  فسفر  و  كلسيم  ذخيره ى  كم شدن  آن، 
استخوان ها ضعيف و شكننده مى شوند. پزشك معموًال در اين موارد رژيم غذايى خاّصى را 
استخوان در زنان  پوكى  عارضه ى  كلسيم است.  بيش ترى از  مواّد  داراى  تجويز مى كند كه 

باالى 50 سال بيش تر ديده مى شود.

اگر كلسيم مصرفى در دوران كودكى و رشد كافى نباشد، استخوان ها در سنين باال شكننده 
ورزش  مناسب،  تغذيه ى  همراه  كه  مى كنند  توصيه  پزشكان  امروزه  مى شوند.  آسيب پذير  و 

مرتّب و منّظم براى سالمتى و مقاومت استخوان ها بسيار مفيد است.
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ماهيچه و كار آن
بعضى از اندام هاى بدن از ماهيچه درست شده اند؛ مانند ماهيچه هايى كه به استخوان ها 
وصل هستند و باعث حركت بدن مى شوند، ماهيچه هايى كه در اندام هاى داخلى هستند، يا 

ماهيچه هاى قلب كه باعث ضربان قلب مى شوند.
به طور كلى، تمامى حركات بدن مانند پلك زدن چشم، تپش قلب، راه رفتن و خنديدن، 

به وسيله ى ماهيچه ها انجام مى گيرد.



 مطالب تكميلى
بعضى از ماهيچه ها به وسيله ى نوار محكم و سفيدرنگى به نام «زرد پى» به استخوان ها 

متصل هستند.

 مشاهده كنيد
به صورت خود در آينه نگاه كنيد و حالت هاى خنديدن، اخم كردن، چشمك زدن و جويدن 

غذا را در صورت خود ببينيد.
نقش ماهيچه را در هريك از حالت هاى متفاوت صورت مشاهده كنيد.

همان طور كه مى بينيد، ماهيچه هايى كه در صورت قرار دارند، هنگام خنديدن، اخم كردن، 
چشمك زدن و جويدن غذا به ما كمك مى كنند.

زبان ماهيچه اى قوى است كه در غذا خوردن و صحبت كردن به ما كمك مى كند.

وقتى ماهيچه ها جمع مى شوند، استخوان ها را خم مى كنند و وقتى ماهيچه ها كشيده و باز 
مى شوند، استخوان ها به حالت اّول برمى گردند.

زردپى
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مشاهده كنيد
 يك پاى مرغ تهيّه كنيد. زرد پى هاى سفيد رنگ موجود در ساق پاى مرغ را درآوريد و 

هركدام را بكشيد. چه مشاهده مى كنيد؟
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راه هاى مراقبت از ماهيچه ها
ماهيچه ها با ورزش و حركات مناسب قوى و سفت مى شوند و فّعاليّت هاى متفاوت را بهتر 

انجام مى دهند. براى همين بايد از ماهيچه ها به خوبى مراقبت كنيم. 
تغذيه ى مناسب در حفظ سالمتى ماهيچه ها مؤثّر است. در رژيم غذايى خود بايد به ميزان 

الزم از تمام مواّد غذايى، مانند چربى ها و پروتئين ها استفاده كنيم.

حركات ورزشى بايد به طور صحيح و مرتّب انجام شوند، زيرا ممكن است به مفصل ها و 
ماهيچه ها آسيب برسد كه در صورت آسيب، دردهاى شديدى خواهد داشت.



 فكركنيد
1ـ چرا فردى كه پايش شكسته است، پس از درمان نمى تواند بعضى از فّعاليّت ها را به 

خوبى انجام دهد؟
2ـ براى رفع اين مشكل چه پيشنهاد مى كنيد؟

 گفت  و گو كنيد
ـ به نظر شما، انجام چه ورزش هايى به طور معمول و روزانه مى تواند به سالمتى شما كمك كند؟ 1

آسيب  ماهيچه ها  و  استخوان ها  تا  كرد  توّجه  بايد  نكاتى  چه  به  ورزش كردن،  هنگام  2ـ 
نبينند؟
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 بيش تر بدانيد
ورزش و تمرين بايد مرتّب و منّظم باشد. در هر نوبت ورزش، بايد به مّدت 20 دقيقه 
حركات نرمشى انجام دهيد تا ضربان قلبتان افزايش يابد. هميشه ورزش را با تمرين هاى 
سبك آغاز كنيد تا ماهيچه ها گرم شوند، زيرا در غيراين صورت ممكن است دچار گرفتگى 

و يا كشيدگى عضله شويد.
برنامه ى ورزشى بايد به آرامى و با نرمش هاى سبك نيز پايان بگيرد. دويدن، پياده روى و 
شنا كردن ورزش هاى مناسبى هستند، زيرا در اين ورزش ها بيش تر ماهيچه هاى بدن به كار 

گرفته مى شوند.
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در تصاوير باال نمونه هايى از مخلوط ها نشان داده شده اند. آيا همه ى مخلوط ها با هم 
يكسان هستند؟

در اين فصل با انواع مخلوط ها و روش هاى جداسازى و كاربرد هريك از آن ها آشنا 
مى شويم.

مخلوط
در سال هاى قبل با مخلوط ها آشنا شديد و ياد گرفتيد كه مخلوط از آميخته شدن دو يا 
به صورت  ما  استفاده ى  مورد  مواّد  از  بسيارى  مى شود.  درست  هم  با  متفاوت  ماّده ى  چند 

مخلوط هستند؛ مانند: غذاها، رنگ ها، پاك كننده ها ومواّد ديگر.
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گفت و گو كنيد
يك نوع غذا را كه دوست داريد نام ببريد و با دوستان خود درباره ى مواّد تشكيل دهنده ى 

آن گفت و گو كنيد.

 مشاهده كنيد
در يك بشقاب مقدارى آجيل بريزيد و خوب به هم بزنيد و با 

دقّت به آن نگاه كنيد. 
 1ـ اجزاى اين مخلوط را نام ببريد.

2ـ اين مخلوط را به طور مساوى بين 4 نفر از دوستان خود تقسيم 
كنيد. آيا تعداد هر جزء مخلوط براى هر 4 نفر يكسان است؟

مشاهده كنيد
1ـ خاك باغچه را با دقّت نگاه كنيد و به سؤال هاى زير پاسخ دهيد.

  آيا اجزاى آن قابل تشخيص است؟
  اجزاى خاك را نام ببريد.

2ـ آيا مى توانيد دو نمونه ى ديگر از مخلوط ها را 
نام ببريد كه اجزاى آن ها قابل تشخيص باشند؟

گروهى از مخلوط ها مانند آجيل هستند كه مواّد تشكيل دهنده ى آن ها به طور يكنواخت 
در همه جا پخش نمى شوند و قابل تشخيص هستند.



روش هاى جداسازى مخلوط ها
وقتى اجزاى يك مخلوط قابل تشخيص باشند، به راحتى و با استفاده از روش هاى ساده  

مى توانيم آن ها را از هم جدا كنيم.

صاف كردن
مى دانيد كه با «سرند كردن» مى توان دانه هاى ريز شن را از دانه هاى درشت آن جدا كرد. 
صافى  نام  به  وسيله اى  از  كردن  صاف  براى  مى گويند.  كردن  صاف  جداسازى  نوع  اين  به 

استفاده مى كنيم.
در تصاوير زير نمونه هايى از صافى نشان داده شده اند.

 بررسى كنيد
دو نمونه از كارهايى را بنويسيد كه در منزل انجام مى دهيد و در آن ها از روش  صاف كردن 

براى جدا كردن اجزاى مخلوط استفاده مى كنيد. 
80



81

 مشاهده كنيد
مواد و وسايل الزم: نشاسته، آب، كاغذ صافى، ظرف شيشه اى

1ـ مقدارى نشاسته را در آب سرد بريزيد و هم بزنيد. 
آن  روى  را  صافى  كاغذ  و  برداريد  را  شيشه اى  ظرف  2ـ 

بگذاريد.
چه  دهيد.  عبور  صافى  كاغذ  از  را  به دست آمده  مخلوط  3ـ 

مشاهده مى كنيد؟

براى جدا كردن ذّرات ريز جامد در مخلوطى كه به شكل مايع است، مانند مخلوط نشاسته 
و آب، از صافى هايى كه روزنه هاى آن بسيار ريز است (صافى هاى پارچه اى و كاغذ صافى) 

استفاده مى كنيم.

سرريز كردن
و  آب  كردن  مخلوط  از  پس  برنج،  شستن  هنگام 
روش  اين  به   مى كنيد؟  جدا  را  برنج  چگونه  برنج، 

جداسازى سرريز كردن مى گويند.
در مخلوط هايى كه از دو جزء تشكيل شده اند، جزء 
سنگين تر زير جزء سبك تر قرار مى گيرد كه مى توان به 

روش سرريز كردن آن ها را از هم جدا كرد.
در مخلوط آب و برنج كدام جزء سنگين تر است؟



 فكر كنيد
اگر مقدارى روغن مايع را درون يك ليوان آب بريزيد، پس از 
مّدتى روغن از آب جدا مى شود و روى آب قرار مى گيرد؟ چرا؟

در اين حالت، براى جدا كردن روغن از آب چه روشى پيشنهاد 
مى كنيد؟

آيا مى توانيد دو نمونه ى ديگر از كاربرد روش سرريز كردن را 
در زندگى نام ببريد؟ 

كردن  صاف  براى  مناسب  صافى  انتخاب  در  شما،  نظر  به 
مخلوط ها، به چه نكته اى بايد توّجه داشت؟

محلول

 مشاهده كنيد
مواد و وسايل الزم: ليوان، آب، نمك

در ليوان آب، يك قاشق نمك بريزيد و آن را به هم بزنيد. 
آيا نمك در آب ديده مى شود؟
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در  يكنواخت  به طور  آن  ها  تشكيل دهنده ى  مواّد  كه  آب  در  نمك  مانند  مخلوط هايى  به 
همه جا پخش شده باشد و به آسانى نتوانيم آن ها را از هم جدا كنيم، محلول مى گويند. 

 مطالب تكميلى
محلول از دو جزء تشكيل شده است، حّالل و حل شونده. در محلول نمك در آب، آب 

حّالل و نمك حل شونده است.
آيا شربت در آب محلول است؟ چرا؟

حّالل و حل شونده ى آن را مشّخص كنيد.
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 بيش تر بدانيد
حل شدن گازها در آب

گازها نيز مانند بعضى از جامدها و مايع ها در آب حل مى شوند. هوا كه مخلوطى از چند 
گاز است، تا حدودى در آب حل مى شود. ماهى ها براى تنفس، از هواى حل شده در آب 

استفاده مى كنند.
در نوشابه هاى گازدار نيز، گاز در نوشابه حل شده است. 

جداسازى محلول

 آزمايش كنيد
آزمايش،  لوله ى  آب،  نمك،  الزم:  وسايل  و  مواد 

چراغ الكلى
لوله ى  در  و  كنيد  حل  آب  در  را  نمك  مقدارى  1ـ 

آزمايش بريزيد.
روى  چوبى  گيره ى  كمك  به  را  آزمايش  لوله ى  2ـ 

چراغ الكلى حرارت دهيد تا آب كامًال بخار شود.
3ـ در ته لوله ى آزمايش چه مشاهده مى كنيد؟

به اين روش جداسازى، تبلور مى گويند.



 بيش تر بدانيد
 ماّده ى خالص

همه ى  مواّدى كه در طبيعت يافت مى شوند، مخلوط نيستند. نوع ديگرى از ماّده نيز وجود 
دارد كه تنها از يك جزء ساخته شده است. به چنين مواّدى ماّده ى خالص مى گويند.

دماسنج ها  در  كه  جيوه اى  يا  و  مى شود  ذخيره  اكسيژن  كپسول هاى  در  كه  اكسيژنى  گاز 
به كار مى رود، نوعى ماّده ى خالص است.

طال نيز يك ماّده ى خالص است كه نرم و شكل پذير است. هنگام ساخت زينت آالت، با 
افزايش مقدارى نقره و مس، استحكام طال را بيش تر مى كنند تا بتوانند شكل هاى دلخواه را 
از آن بسازند. عيار طال، نسبت طال به ناخالصى هاى آن را نشان مى دهد. هرچه عيار طال 

بيش تر باشد، ناخالصى آن كم تر و قيمت آن گران تر است.
معموًال در ساخت طالهاى زينتى از طالى 18 عيار استفاده مى شود. 
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 مطالب تكميلى
 كاربرد محلول ها

امروزه در زندگى ما، حّالل ها موارد استفاده ى زيادى دارند. براى مثال، با كمك حّالل ها 
لّكه يا چربى از پارچه جدا و پارچه تميز مى شود. 

براى انتخاب حّالل مناسب، بايد به نوع لّكه و جنس پارچه توّجه كرد.
در جدول زير، چند حّالل و لّكه هايى كه با اين حّالل ها پاك مى شوند، آورده شده اند.

جدول حّالل ها
نوع لّكهنوع  حّالل
استون

تينر و نفت
آب سرد
شوينده ها

ال  ك
رنگ

لّكه ى خون
لّكه ى چربى

آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: قطره چكان، پارچه ى نخى سفيد، جوهر، يك ظرف آب

به كمك قطره   چكان، روى پارچه ى نخى سفيد يك قطره جوهر بريزيد. چند لحظه صبر 
كنيد و سپس پارچه ى جوهرى را در ظرف آب بگذاريد. چه مشاهده مى كنيد؟
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چه كارهايى باعث مى شوند كه مواد سريع تر حل شوند؟

آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: لوله ى آزمايش (2 عدد)، همزن شيشهاى، قند

مقدارى آب و قند را در لوله ى آزمايش شماره ى 1 بريزيد.
مقدارى آب و قند را در لوله ى آزمايش شماره ى 2 بريزيد و با همزن شيشه اى آن را خوب 

به هم بزنيد.
در كدام مرحله قند زودتر آب مى شود؟ چرا؟

در هنگام حل شدن قند در آب، هم زدن باعث مى شود تا قند زودتر در آب حل شود.
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آزمايش كنيد
مواد و وسايل الزم: لوله ى آزمايش (2 عدد)، گيره ى چوبى، چراغ الكلى، كبريت 

مقدارى آب و  قند را در لوله ى آزمايش شماره ى 1 بريزيد.
گيره ى  وسيله ى  بريزيد و آن را به  شماره ى 2  آزمايش  لوله ى  قند را در  مقدارى آب و 

چوبى روى چراغ الكلى قرار دهيد.
در كدام مرحله قند زودتر حل مى شود؟ چرا؟

در هنگام حل شدن قند در آب، هرچه آب گرم تر باشد قند زودتر در آب حل مى شود.
در آزمايش هاى باال اثر گرما و هم زدن را در سريع تر حل شدن مواد مشاهده كرديد. اّما 

بايد بدانيد كه خرد و ريز كردن ماّده هم باعث مى شود مواد سريع تر حل شوند.
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