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حالت مواد 
در سال گذشته با ماّده، حالت ها و بعضي از ويژگي هاي آن آشنا شديد. آيا مي توانيد سه 

حالت ماّده را نام ببريد و براي هريك مثالي بزنيد؟

 مقايسه كنيد
بيش تر  مواد  از  يك  كدام  حجم  قسمت،  هر  در  كه  كنيد  مشخص  تصاوير،  به  توّجه  با 

است؟ 
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اثر گرما بر جامدها
آزمايش كنيد

وسايل و مواّد مورد نياز : 
چراغ الكلي، كبريت، گلوله، حلقه و مقداري يخ

- گلوله را از حلقه عبوردهيد. 
- سپس گلوله را روي شعله ى چراغ الكلي بگيريد و كامًال گرم كنيد. به نظر شما آيا باز 

هم گلوله از حلقه عبور مي كند ؟
- گلوله ى داغ را مّدتى در ظرف يخ بگذاريد و سپس از حلقه عبوردهيد. چه مشاهده مي كنيد؟ 

همان طوركه مشاهده كرديد :
وقتي ماّده اي را گرم كنيم، حجم آن افزايش مي يابد و جاي بيش تري مي گيرد؛ يعني منبسط 
كم تري  جاي  و  مي يابد  كاهش  آن  حجم  مي كنيم،  سرد  را  ماّده اي  وقتي  برعكس،  مي شود. 

مي گيرد. در اين هنگام مي گوييم، آن ماّده منقبض شده است. 
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فكر كنيد
 وقتي َدِر شيشه ي ُمربّا يا عسل باز نمي شود، آن را زير آب 

گرم مي گيريم. آيا مي دانيد چرا؟

مشاهده كنيد 
به تصاوير نگاه كنيد و به سؤال زير پاسخ دهيد. 

به نظر شما براي آن كه ليوان ها از هم جدا شوند، آب شير بايد سرد باشد يا گرم؟ 
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اثر گرما بر مايعات 
آزمايش كنيد

وسايل و مواّد مورد نياز :
چوب پنبه، لوله ى خودكار، بُطري شيشه اي، يك ظرف شيشه اي بزرگ، كمي جوهر 

ـ وسط چوب پنبه را سوراخ كنيد و لوله ى خودكار را از آن عبور دهيد.
روي  را  پنبه  چوب  سپس  بريزيد.  آن  جوهردر  قطره  چند  و  پركنيد  آب  از  را  بطري  ـ 

دهانه ي بطري ببنديد. 

ـ پس از آن، بطري را داخل يك ظرف آب خيلي داغ قراردهيد. 
چه مشاهده مي كنيد؟

آيا حجم آب در اثر گرما افزايش پيدا كرده است ؟ 
آن ها  حجم  مي دهيم،  گرما  را  مايعات  ديگر  و  آب  وقتي  كرديد،  مشاهده  كه  طور  همان 

افزايش مى يابد، يعني منبسط مي شوند. 
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دمـا و دمـاسنج
 اگر بخواهيد دماي آب يك ظرف را نشان دهيد، چه مي كنيد؟
 براي اندازه گيري دماي بدن از چه وسيله اي استفاده مي كنيد؟ 

دماسنج، وسيله اي است كه از يك شيشه ى درجه بندي شده تشكيل شده است كه در انتهاي 
شيشه يك مخزن جيوه يا الكل رنگي قراردارد. وقتي دماسنج در جاي گرم قرارمي گيرد، مايع 
درون آن منبسط مي شود و باال مي رود و وقتي در جاي سرد قرار مي گيرد، مايع درون آن 

منقبض مي شود و پايين مي آيد. واحد اندازه گيري دما درجه ى «سانتي گراد» است. 
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گفت و گو كنيد
درباره ي اهّميّت اندازه گيري دما توسط سازمان هواشناسي در زندگي روزمره گفت و گو 

كنيد. 

بيش تر بدانيد
جيوه، فلّزي است كه حالت مايع دارد. بقيّه ى فلزها مانند آهن، مس و آلومينيوم، همه جامد 

هستند. اگر چه جيوه به حالت مايع است، اّما همه ى خصوصيّات يك فلز را دارد. 
از اين فلز در دماسنج ها استفاده مي شود. جيوه بسيارسّمي است؛ بنابراين هنگام استفاده از 
دماسنج پزشكي بايد مراقب باشيد كه مخزن آن سالم باشد. گاهي نيز پيش مى آيد كه دماسنج 
در اثر برخورد با زمين مي شكند و جيوه ى آن بيرون مي ريزد. براي جمع كردن قطره هاي 
جيوه بهتر است از يك تّكه چوب و يا قاشق بستني استفاده كنيم؛ زيرا در غير اين صورت 

ممكن است جيوه جذب پوستمان شود.
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فّعالّيت
به وسيله ي يك دماسنج، دماي آب را در هر يك از ظرف هاي زير اندازه گيري كنيد و آن 

را بخوانيد. 

به همراه مربّي خود، با استفاده از يك دماسنج پزشكي، دماي بدن خود را اندازه گيري 
كنيد.
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 مقايسه كنيد
يك دماسنج پزشكي را به دقّت بررسى كنيد و آن را از نظر شكل ظاهري، درجه بندي و 

نحوه ي استفاده، با يك دماسنج معمولي مقايسه كنيد. 
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فكر كنيد
ـ چرا دماسنج پزشكي را قبل از استفاده بايد ضدعفوني كنند؟ 

ـ آيا مي دانيد دماسنج را با چه ماّده اي ضدعفوني مي كنند؟

بيش تر بدانيد
 اثر گرما بر گازها 

وقتي گازها گرم مي شوند، حجم آنها زياد مي شود و جاي بيش تري مي گيرند. براي مثال، 
حجم هواي درون الستيك اتومبيل ها در فصل تابستان در اثرگرما زيـاد مي شـود؛ ازهمين 
رو رانندگان در تابستان باد الستيك اتومبيل خود را كم مي كنند. اّما در فصل زمستان به 
عّلت سرما حجم هواي درون الستيك ها كم مي شود. رانندگان در اين فصل، باد الستيك 

اتومبيل خود را اضافه مي كنند. 




