
همکاران محترم بخوانند
دستورالعمل استفاده از کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو

همکار گرانقدر ـ سالم

کتاب های 5بعدی دکتر آی کیو، نسل پیشرفته ی کتاب های کار به شمار می روند. الزم است قبل از معرفی این کتاب ها به 

دانش آموزان، با محتوا و شیوه ی استفاده از آن ها آشنا شوید.

گرامی،  دبیر  شما  تا  می شود  باعث  جلسه،  هر  ابتدای  در  درسی  کتاب  مفاهیم  کامل  آموزش  درسنامه:  ـ  اول  بعد    
ضمن داشتن طرح درس مورد قبول، در کوتاه ترین زمان ممکن به باالترین بازدهی در تدریس خود دست یابید. ضمن 

این که به جای قرائت درسنامه و احیاناً نسخه برداری های ناقص دانش آموزان، زمان بیشتری از کالس درس را می توانید به 

حل تمرین های بیشتر بپردازید. الزم به ذکر است، در برخی کتاب های پایه ی اول دبستان، به دلیل پایین بودن سطح سواد 

خوانداری دانش آموزان، از ارائه ی درسنامه های کتبی پرهیز شده و به آموزش شفاهی در سایت دکتر آی کیو بسنده شده است.

  بعد دوم ـ کار در کالس: به جرأت می توان گفت که تمرین ها و پرسش های بدون پاسخ کتاب های دکتر آی کیو از 
لحاظ تنوع و گوناگونی بی نظیر هستند. شما همکار گرامی می توانید از تمرین های بدون پاسخ پس از درسنامه ها که معموالً با 

نام کار و تمرین ارائه شده اند، جهت کار در کالس استفاده نمایید.

  بعد سوم ـ آمادگی تیزهوشان: با پیشرفت سطح آموزش دانش آموزان در سال های اخیر، این نیاز احساس شد تا 
قسمتی از کتاب های دکتر آی کیو جهت آمادگی دانش آموزان تیزهوش طراحی شود. عالوه بر این، سطح کلی تمرین ها و 

پرسش های بدون پاسخ کتاب در حدی است که به خوبی سطح انتظار دبیر و دانش آموز برتر را اغنا کند.

از آن جا که پرسش های آزمون های آزمایشی رایج در کشور و آزمون های ورودی مدارس خاص، اغلب در قالب تست 

و پرسش چهارگزینه ای طراحی می شوند، پرسش های بخش آمادگی تیزهوشان را به صورت چهارگزینه ای طراحی کرده ایم تا 

دانش آموزان عزیزمان با شیوه ی پاسخ گویی به پرسش های چهارگزینه ای نیز آشنا شوند. بدیهی است در پایه ی اول دبستان، 

به دلیل سطح پایین سواد خوانداری دانش آموزان و کم بودن اهمیت پرسش های چهارگزینه ای، این مورد، از کتاب های 

دکتر آی کیو حذف شده است.

منزل  در  کار  مروری، جهت  کاربرگ های  جلسه ها،  و  تعداد درس ها  به  کتاب،  انتهای  در  بعد چهارم ـ کار در منزل:    
دانش آموزان طراحی شده است. دانش آموزان می توانند پس از حل کاربرگ هر جلسه، آن را از خط برش تعبیه شده، قیچی 

کرده و جهت تصحیح به شما دبیر و همکار گرامی تحویل نمایند.

مجهز  آی کیو،  دکتر  کتاب های  ویژگی  فردترین  به  منحصر  و  مهم ترین  شک  بدون  تصویری:  آموزش  ـ  پنجم  بعد    

دانش آموزان  می باشد.  اختصاصی   سایت  در  تصویری  آموزش  به  کتاب ها  از  سری  این  بودن 

می توانند بنا به تشخیص شما دبیر گرامی، قبل از ورود به کالس، تدریس جلسه ی مورد نظر را در سایت دکتر آی کیو دنبال 

کنند تا با حضور ذهن و دانش نسبی در کالس شما حاضر شوند. عالوه بر این، چنان چه دانش آموزی بنا به کسالت یا هر دلیل 

دیگری، جلسه ای از کالس ارزشمند شما دبیر گرامی را از دست داد، می تواند با مراجعه به سایت دکتر آی کیو از تدریس 

همان جلسه بهره مند شود تا در فهم ادامه مطالب دچار مشکل نشود.

بدین ترتیب در طراحی و تولید مجموعه کتاب های کار 5 بعدی دکتر آی کیو، تالش بر این بوده تا این کتاب ها در کالس و منزل 

بتوانند کمک حال شما دبیر گرامی باشند. لطفاً با پیشنهادات سازنده ی خود، ما را در بهبود کیفیت این سری از کتاب ها یاری نمایید.

DriQbooks@gaj.ir      :ایمیل کتاب های دکتر آی کیو  

@ micro_iQ_gaj          :تلگرام کتاب های دکتر آی کیو  
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درس

جلسه ی 1  روش علمی
قبل از شروع درس، می خواهیم با مراحل یک تحقیق علمی آشنا شویم تا برخوردمان با مسائل مطرح شده در طول زندگی، علمی باشد. 

اما مراحل روش علمی به صورت زیر است:

1 مشاهده

2 طرح پرسش

3 پیش بینی و پاسخ احتمالی

4 آزمایش

5 نتیجه گیری 

چند دانش آموز مسابقه ای به نام مسابقه ی پرواز فرفره ی چرخان گذاشتند. 
آن ها به صورت مقابل، فرفره  ی چرخان درست کردند و مسابقه را در حیاط 

 مدرسه برگزار کردند. 

دانش آموزان ورقه هایی به صورت باال تهیه کردند و آن ها را از محل های 
نشان داده شده، بریدند و از قسمت های نقطه چین، تا زدند. فرفره ی چرخان 

به صورت مقابل آماده شد. 

  بعد از برگزاری مسابقه:

1 مشاهده: تمام فرفره های چرخان با هم به زمین نمی رسند.

2 طرح پرسش: چرا برخی از فرفره های چرخان دیرتر به زمین می رسند؟

3 پیش بینی: »هر چه پهنای بال فرفره ی چرخان بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین می رسد.«

                  »هر چه طول بال فرفره ی چرخان بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین می رسد.«
                  »هر چه تعداد گیره های متصل به دم را بیشتر کنیم، فرفره زودتر به زمین می رسد.«



وم
 عل

گ
 زن

   1
س 

در

9

4 کاوش: برای بررسی هر یک از پیش بینی های باال، باید یک کاوش انجام داد. در طول کاوش باید:

1 همه ی عوامل ثابت باشند و فقط عامل مورد بررسی تغییر کند. مثالً برای بررسی اثر پهنای بال در مدت زمان پرواز باید طول 

گر نتیجه تغییر کرد، بتوان  بال، تعداد گیره های متصل به دم، جنس کاغذ، ارتفاع رها کردن فرفره، طول دم و ... ثابت باشند تا ا
با قطعیت گفت که علت تغییر نتیجه، تغییر پهنای بال است. در کاوش سایر پیش بینی ها نیز به جز یک عامل، که در پیش بینی 

مورد فرض قرار گرفته است،  سایر عوامل باید ثابت باشند.

2 باید کاوش را چند بار تکرار کرد تا از نتیجه ی آن اطمینان پیدا کرد؛ یعنی مطمئن شویم خطا در آزمایش صورت نگرفته است 

یا مقدار خطا کم است و سپس از  نتایج تکرار آزمایش، میانگین بگیریم. 

5 نتیجه: در این کاوش مشخص شد:

»هر چه پهنای بال یا طول بال بیشتر باشد، مدت زمان پرواز بیشتر است.«

»هر چه تعداد گیره های متصل به دم بیشتر باشد، فرفره زودتر به زمین می رسد. پس زمان پرواز کم تر است.«

فرفره ای که گیره های بیشتری به دم آن متصل است یا طول دم بلندتری دارد یا از کاغذ ضخیم تری ساخته شده است، سنگین تر است.  توجه

فرفره با بال پهن تر، 
دیرتر به زمین می رسد.

فرفره با گیره های بیشتر، 
زودتر به زمین می رسد.

فرفره با طول بال  بلندتر، 
دیرتر به زمین می رسد. 

 هر چه بال دانه های درخت افرا پهن تر باشد، زمان بیشتری پرواز می کنند و دیرتر به زمین می رسند، در نتیجه دانه ها در نقاط بیشتری 

کنده می شوند.  پرا

کــار و تـمـــریـــن

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

 1 هر چه طول بال فرفره ی چرخان بیشتر باشد، فرفره .............................................. به زمین می رسد.

 2 هر چه پهنای بال فرفره ی چرخان بیشتر باشد، فرفره .............................................. به زمین می رسد.

 3 هر چه تعداد گیره های متصل به دم بیشتر باشد، فرفره .............................................. به زمین می رسد.

 4 هر چه کاغذ فرفره ی چرخان ضخیم تر باشد، سرعت پرواز .............................................. است. 
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جمله های درست را با عالمت  و جمله های نادرست را با عالمت  مشخص کنید.

 5 هر چه اندازه گیری دقیق  تر باشد، مشاهده  ی انجام شده، دقیق تر خواهد بود. 

 6 هر چه دم فرفره بلندتر باشد، فرفره سنگین تر است، پس سریعتر پایین می آید. 

 7 تحقیقات علمی با مشاهداتی آغاز می شود که علت آن ها را می دانیم. 

 8 اگر دو فرفره با پهنای بال متفاوت با هم به زمین برسند؛ یعنی حتماً  ارتفاع رها شدن آن ها با هم برابر نبوده است. 

 9 هر چه تعداد دفعات پرواز فرفره بیشتر باشد، جواب مطمئن تری به  دست می آید. 

 10 در طول آزمایش، برای بررسی یک موضوع، باید همه ی عوامل، جز موضوع مورد بررسی تغییر کند. 

 11 هر چه تعداد دفعات آزمایش بیشتر باشد، احتمال خطا در نتیجه گیری کم تر است 

و به نتیجه اطمینان بیشتری می توان کرد. 
 12 اگر آزمایشی دقیق انجام شود، با یک بار انجام آزمایش، می توان به درستی نتیجه ی آن

مطمئن شد و احتیاج به تکرار نیست. 

عبارت های مناسب را به هم وصل کنید.

 13 هرکدام از جمله های سمت راست، کدام مرحله از روش علمی را نشان می دهد؟ هر عبارت را به کلمه ی مناسب وصل کنید.

پیش بینیچه بوی خوبی!

طرح پرسششاید امروز برف ببارد.

مشاهدهآیا دیروز هوا گرم تر بود؟

نتیجهمن دمای آب جوش را با دماسنج اندازه می گیرم.

آزمایشهر چه شعله ی زیر ظرف بیشتر باشد، دما سریع تر باال می رود.

گزینه ی درست را انتخاب کنید.

 14 چه عاملی سبب می شود که برخی فرفره ها دیرتر به زمین برسند؟

3 جرم فرفره  2 وزش باد  1  تفاوت جاذبه ی زمین 

 15 چرا عقاب نسبت به کبوتر، راحت تر و بهتر در هوا پرواز می کند؟

1  کبوتر سبک تر است. 

2 جثه ی عقاب بزرگ تر است. 

3 عقاب بال های پهن تر و بزرگ تری دارد. 

 16 اگر جرم ورقه های زیر با هم برابر باشد، با رها کردن آن ها در هوا، کدام یک از ورقه ها مدت بیشتری در هوا می ماند؟ چرا؟ 

  3   2    1

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 17 مراحل روش علمی را نام ببرید.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 18 چرا باید آزمایش را چند بار تکرار کرد؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 19 یک کاوشگر در کدام یک از مراحل روش علمی بیشترین مهارت ها را به کار می برد؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 20 به نظر شما، عواملی مانند دما، رطوبت و فشار هوا می توانند در مدت زمان پرواز مؤثر باشند؟ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 21 در مورد عوامل مؤثر بر رشد گیاه، به سؤال های زیر پاسخ دهید: 

الف به نظر شما چه عواملی در رشد گیاه مؤثر است؟ سه مورد را نام ببرید.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

گر بخواهیم به بررسی هر کدام از عوامل بپردازیم، کدام عامل را تغییر می دهیم و کدام عوامل ثابت می ماند؟ ب ا

عوامل ثابتعامل متغیر )تغییر کننده(عوامل مؤثر

  1

 2

 3

آمادگی برای آزمون تیزهوشان

 1 جدول زیر را با دّقت بررسی کنید. کدام گزینه را می توان از بررسی جدول نتیجه گرفت؟

ماده
زمان

آببنزین

5:00

5:30

1 بنزین و آب هر دو مایع هستند. 

2 بعضی از مایعات تبخیر می شوند.

3 همه ی مایعات تبخیر می شوند. 

4 سرعت تبخیر بنزین از سرعت تبخیر آب بیشتر است.



جم
 پن

وم
عل

  

12

 2 جلبک های دریایی که در اقیانوس ها رشد می کنند، معموالً در حفره های صخره های ساحلی رشد نمی کنند. این حفره ها هنگام مد 

)باال آمدن آب دریا( با آب اقیانوس پوشانده می شوند. چهار دانش آموز می خواهند بدانند دلیل این که جلبک های دریایی در 
حفره های صخره ها رشد نمی کنند، شور بودن بسیار زیاد آب است یا خیر؟ هر یک از آن ها برای آزمودن این فکر، آزمایشی 
را طراحی کردند. کدام  طرح برای آزمودن این فکر که جلبک های دریایی نمی توانند در آب خیلی شور اقیانوس زندگی کنند، 

مناسب تر است؟ 

یک لیتر آب 
اقیانوس

دو لیتر آب 
اقیانوس

 2  

دو لیتر آب 
اقیانوس

دو لیتر آب 
اقیانوس

 1

دو لیتر آب اقیانوس 
50 گرم  که به آن 

نمک اضافه شده است.

دو لیتر آب 
شیرین

 4  
دو لیتر آب اقیانوس 

50 گرم  که به آن 
نمک اضافه شده است.

دو لیتر آب 
اقیانوس

 3

 3 از شرایط اصلی .............................................. این است که ..............................................

2 نتیجه و نظریه ـ هیچ گاه خالف آن ثابت نشود. 1 روش علمی ـ با یک پیش بینی شروع شده باشد. 

4 پیش بینی ـ قابل آزمایش و منطقی باشد.  3 سؤال ـ بتوان برای آن پاسخ صحیح پیدا کرد. 

با توجه به متن زیر، به سؤال های 4 و 5 پاسخ دهید. 
»یکی از راه های نشان دادن نتایج آزمایش، رسم نمودار است. نمودار رابطه ی بین دو متغیر را با یک دیگر نشان می دهد، به طوری 
گر با افزایش یکی، دیگری   که هرگاه با افزایش یک عامل، عامل دیگر افزایش یابد، بین آن ها رابطه ی مستقیم وجود دارد و ا

کاهش یابد، رابطه معکوس است.«
 4 نمودارهای زیر رابطه ی مستقیم بین دو عامل را نشان می دهند. کدام نمودار نادرست است؟

 2       1

 4    3
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 5 نوع کدام رابطه با سایر موارد متفاوت است؟

2 مهاجرت به خارج ـ جمعیت 1 آلودگی محیط زیست ـ میزان مرگ و میر  

4 مقدار تیرگی ماده ـ دمای ماده در مقابل آفتاب  3 تعداد گیره های متصل به دم ـ سرعت پرواز  

 6 جدول زیر زمان پرواز چهار فرفره را نشان می دهد. کدام گزینه اطالعات جدول زیر را بهتر نشان می دهد؟

شماره ی فرفرهزمان پرواز

61 ثانیه

1 ثانیه 02

83 ثانیه

84 ثانیه

 

 2              1

4 هر سه مورد صحیح هستند.               3

 7 در یک ظرف سربسته، با افزایش دما، تعداد باکتری ها تا حد مشخصی افزایش یافته، ولی دوباره با افزایش تعداد آن ها، به دلیل 

نبودن مواد غذایی کافی، جمعیت آن ها کاهش می یابد و پس از زمانی در مقدار معینی، ثابت می ماند. کدام نمودار این مفهوم را 

به درستی نشان می دهد؟ 

 4   3   2   1

 8 جمله ی زیر کدام مرحله از روش علمی را نشان می دهد؟

گر پهنای بال فرفره بیشتر باشد، فرفره مدت بیشتری پرواز می کند.« »ا
2 پیش بینی 1 مشاهده  

4 نتیجه 3 کاوش  

گر قدرت موتور و وزن هواپیماهای زیر برابر باشد، کدام هواپیما می تواند با بار بیشتری در مدت زمان بیشتری پرواز کند؟  9 ا

 4   3   2   1

 10 در آزمایشی با عنوان »آیا نوع خاک تأثیری در رشد گیاه دارد؟« کدام عامل اندازه گیری می شود؟ 

2 رشد گیاه 1 نوع خاک  

4 مقدار خاک 3 نوع گیاه  



جم
 پن

وم
عل

  

14

پاسخ  تشریحی آزمون تیزهوشان

4 1 با توجه به جدول، عالوه بر آن که متوجه می شویم که هر دو مایع تبخیر شده اند، می توان نتیجه گرفت که مقدار تبخیر بنزین 
از آب بیشتر بوده است، ولی با توجه به جدول، نمی توان گفت که همه ی مایعات تبخیر می شوند یا بعضی از آن ها. 

3 2 در طول آزمایش مقایسه ای، باید همه ی عوامل ثابت باشند و فقط یک عامل تغییر کند. در این مثال نیز باید همه ی شرایط 
ثابت باشد و چون هدف بررسی درجه ی شوری آب اقیانوس است، باید هر دو، آب اقیانوس باشند، اما با درجه ی شوری متفاوت.

4 3 پیش بینی باید منطقی، بر اساس مشاهدات و قابل آزمایش باشد تا بتوان درستی آن را بررسی کرد. روش علمی با مشاهده 
آغاز می شود. ممکن است نادرستی یک نتیجه بعد از مدتی و با انجام آزمایش های دیگری ثابت شود. حتی ممکن است برای سؤال 

پاسخ صحیحی نتوان پیدا کرد.

4 4 رابطه ی بین طول دم و زمان پرواز، یک رابطه ی معکوس است؛ زیرا با افزایش طول دم، 
فرفره سنگین تر شده و زودتر به زمین می رسد. پس فرفره زمان کم تری پرواز می کند. 

2 5 در سایر گزینه ها، با افزایش عامل اول، عامل دوم هم افزایش می یابد، اما در گزینه ی )2(، با افزایش مهاجرت به خارج، 
جمعیت کاهش می یابد.

1 6 نمودار دایره ای این جدول به صورت مقابل است: 

نمودار خطی به صورت مقابل است:

3 7 در نمودار )1( با گذشت زمان، تعداد باکتری ها همواره افزایش می یابد. در نمودار )2( با گذشت زمان، تعداد باکتری ها ابتدا 
افزایش و سپس کاهش می یابد. در نمودار آخر، با گذشت زمان، ابتدا تعداد باکتری ها کاهش، سپس افزایش و در نهایت ثابت می ماند.

2 8 چون در جمله ی مذکور به »ا گر« اشاره شده است، پس این جمله یک پیش بینی است. 

4 9 هر چه طول بال و پهنای آن بیشتر باشد، هواپیما مدت زمان طوالنی تری در آسمان پرواز می کند.

2 10 در این آزمایش، اثر نوع خاک بر میزان رشد گیاه بررسی شده است. پس باید نوع خاک را تغییر داد و سایر عوامل ثابت 
باشند،  سپس به بررسی و اندازه گیری مقدار رشد گیاه پرداخت. 
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درس

جلسه ی 2  تغییر فیزیکی و شیمیایی
مواد اطراف ما دائماً در حال تغییرند. در برخی از این تغییرها، جنس ماده تغییر کرده و ماده ی جدیدی به  وجود می آید. در برخی دیگر، 

جنس ماده تغییر نمی کند. بر همین اساس، تغییرها را به دو دسته ی اصلی تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی تقسیم می کنند.

تغییر فیزیکی
در این تغییر، جنس ماده تغییر نمی کند؛ یعنی ماده ی جدیدی به  وجود نمی آید و فقط ظاهر ماده، مثالً شکل و اندازه ی آن تغییر می کند. 

مثال

تا کردن لباس دوختن لباسخرد کردن میوهساختن بادبادکحل شدن شکر در چای

خرد کردن نانبافتن شال و کالهبریدن کاغذخرد کردن چوبخرد کردن قند

آرد کردن گندمتراشیدن مداد بریدن پارچهجوشیدن آب روی گاز شکستن لیوانیخ بستن آب
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 چرخه ی آب در طبیعت نیز ناشی از تغییرهای فیزیکی آب است.

تغییر شیمیایی
در این تغییرها، ماده ی اولیه به ماده ی جدیدی تبدیل می شود. پس ممکن است رنگ، بو و مزه ی آن تغییر کند. 

در آزمایش حرارت دادن حبه قند بر روی شعله، ابتدا قند ذوب می شود )تغییر فیزیکی(، سپس می سوزد و رنگ آن تغییر می کند 
)تغییر شیمیایی(.

مثال

پختن نانآب پز کردن تخم مرغحرارت دادن حبه قند روی شعلهسوختن کبریت

درست کردن مرباتبدیل انگور به سرکهپختن مرغ

تهیه ی ماستزنگ زدن وسایل آهنیپوسیدن پارچه
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کــار و تـمـــریـــن

جمله های درست را با عالمت  و جمله های نادرست را با عالمت  مشخص کنید.

 1 هرگاه رنگ ماده ای تغییر کند، حتماً در ماده تغییر شیمیایی رخ داده است. 

 2 در سوختن شمع، ابتدا شمع تغییر فیزیکی کرده و سپس تغییر شیمیایی می کند. 

 3 خرد کردن نان  یک تغییر فیزیکی، ولی هضم کردن آن یک تغییر شیمیایی است. 

 4 هنگامی که قند را حرارت می دهیم، هم تغییر فیزیکی می کند و هم تغییر شیمیایی. 

گزینه ی درست را انتخاب کنید.

 5 در کدام تغییر، خاصیت ماده به کلی تغییر می کند؟

3 تهیه ی آش 2 ذوب فلز  1  خشک شدن لباس 

 6 تغییرهای شیمیایی از چه نظر شبیه به هم هستند؟

3 تغییر جنبش ذره ها 2 تغییر حالت ماده  1  تغییر جنس ماده 

 7 کدام تغییر متفاوت است؟

3 خشک شدن برگ 2 خشک شدن لباس  1  خشک شدن نان 

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 8 در بین تغییرهای نشان داده شده، کدام  یک تغییر فیزیکی و کدام یک تغییر شیمیایی است؟

فاسد شدن میوهسوختن قند خشک شدن برگ درختچسبیدن سوزن به آهن ربا
........................................................................................................................................................................................

هضم شدن غذاخراب کردن دیوار با پتکپختن غذارنگ کردن دیوار
........................................................................................................................................................................................
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جلسه ی 3  تند یا کند، مفید یا مضر؟
برخی از تغییرها، مانند سوختن گاز در اجاق، سوختن چوب کبریت و حل شدن شکر در چای داغ به سرعت انجام شده و برخی از تغییرها 
مانند درست کردن ماست، زنگ زدن آهن و تهیه ی دوغ گازدار، به کندی صورت می گیرند. عوامل زیر بر سرعت یک تغییر مؤثر است:

1  اندازه ی ذره ها: هر چه اندازه ی 
انجام  سرعت  باشد،  کوچک تر  ذره ها 
چوب  پودر  مثالً  است؛  بیشتر  تغییر 

سریع تر از هیزم می سوزد. 

2 میزان مواد اولیه: هر چه میزان 
انجام  سرعت  باشد،  بیشتر  اولیه  مواد 
تغییر بیشتر است. مثالً چوب در هوای 
است،  بیشتر  کسیژن  ا میزان  که  آزاد 

سریع تر می سوزد.

3 دما: در بیشتر اوقات، با افزایش 
 دما، سرعت انجام تغییر بیشتر می شود. 
به همین دلیل مواد خور اکی را در یخچال 
نگهداری می کنند.   مثالً حبه قند در آب 

داغ سریع تر از آب سرد حل می شود. 

30°C  دمای آب: 

100°C دمای آب:

4 وجود بعضی مواد: موادی هستند که بدون مصرف شدن می توانند سرعت انجام تغییر را زیاد کنند. مثالً وجود رطوبت، 

سرعت زنگ زدن آهن را بیشتر می کند.

تغییر در خدمت زندگی
طبیعت همواره در حال تغییر است. بعضی از این تغییرها توسط انسان و با استفاده از ابزارهای مختلفی مثل چکش، میخ، بیل، کلنگ 

و بیل مکانیکی ایجاد می شود، ولی بعضی تغییرات، بدون دخالت انسان و خودبه خود انجام می شوند. 
  تغییر با دخالت انسان:

پختن نانساختمان سازیسنگ نوشتهصاف کردن جادهکندن زمین
  تغییر بدون دخالت انسان:

زرد شدن برگ درختانکپک زدن نانترش شدن شیررسیدن میوهتغییر فصل
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 اینتغییرهاممکناستمفیدیامضرباشند:
  تغییر مفید :

مثال

تهیهیآتشپختنغذاورآمدنخمیررسیدنمیوه

  تغییر غیرمفید :

مثال

فاسدشدنمیوهپریدنرنگلباسزنگزدنآهنکپکزدننان

کــار و تـمـــریـــن

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

 1 زنگزدنآهنیکتغییر..............................................وچسبیدنآنبهآهنربا،یکتغییر..............................................است.

 2 حلشدن..............................................درآب،یکتغییرفیزیکیاست.

 3 ..............................................سرعتزنگزدنآهنرابیشترمیکند.

 4 موادغذاییرادریخچالنگهداریمیکنند؛زیرا..............................................سببافزایشسرعتتغییرشیمیاییمیشود.

جمله های درست را با عالمت  و جمله های نادرست را با عالمت  مشخص کنید.

 5 تهیهیماستیکتغییرفیزیکیاست.

 6 شکستنتخممرغیکتغییرفیزیکیوپختنآن،یکتغییرشیمیاییاست.

 7 درمراحلپختنان،هردونوعتغییرصورتمیگیرد.

 8 رسیدنمیوههادرمقابلآفتاب،یکتغییرشیمیاییاست.

 9 تغییرفصل،نوعیتغییرشیمیاییغیرمفیداست.
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عبارت های مناسب را به هم وصل کنید.

 10 ستون سمت راست، نام تعدادی تغییر است. آن  ها را به نوع تغییر در ستون سمت چپ وصل کنید.

حل کردن قند در آب

فیزیکی سوزاندن قند

تغییر رنگ لباس با اتو کشیدن 

پوسیدن کاغذ

شیمیایی
خشک  شدن میوه

نرم  شدن شکالت

ترش  شدن شیر

به پرسش های زیر پاسخ دهید.

 11 برای هر یک از موارد زیر، دو مثال بزنید.  

الف تغییر شیمیایی مفید: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب تغییر شیمیایی مضر: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پ قسمتی از تغییر فیزیکی و قسمتی شیمیایی: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

 12 دو تغییر فیزیکی مفید نام ببرید و بگویید با دخالت انسان انجام می شود یا بدون دخالت او.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

 13 دو مثال بنویسید که در آن نور سبب ایجاد تغییر شیمیایی می شود.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  1

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2

 14 میخ در یک ظرف پر از آب زنگ می زند، اما در ظرف پر از روغن زنگ نمی زند. چرا؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 15 چرخه ی آب در طبیعت، شامل تبخیر آب و ریزش آب به صورت برف و باران به زمین است. تغییرهایی که سبب ایجاد چرخه ی 

آب می شوند، تغییر فیزیکی هستند یا شیمیایی؟ با دخالت انسان انجام می شوند یا بدون دخالت او؟ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 16 برای هر یک از موارد زیر، یک مثال بزنید.  

الف تغییر فیزیکی مفید با دخالت انسان:        ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب تغییر شیمیایی مضر بدون دخالت انسان: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

پ تغییر شیمیایی مفید بدون دخالت انسان: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

 17 مادر مریم برای او در کیف مدرسه اش یک لقمه ی نان در کیسه ی پالستیکی گذاشت تا مریم لقمه را در زنگ تفریح بخورد، اما 

مریم لقمه را نخورد و به مدت یک هفته فراموش کرد که لقمه را از کیفش بیرون بیاورد. به نظر شما بعد از این مدت:
الف چه تغییری در نان رخ داده است؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب چگونه نوع تغییر ایجادشده در نان را تشخیص دادید؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پ چه عواملی سبب ایجاد تغییر در نان شده اند؟

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 18 در هر تغییر، چه عاملی سرعت تغییر را بیشتر می کند؟

)...................................................................................( تبخیر آب   )...................................................................................( فاسد شدن گوشت  

)...................................................................................( حل شدن شکر در آب    )...................................................................................( زنگ زدن آهن 

)...................................................................................( کپک  زدن مواد غذایی     )...................................................................................( سوختن چوب 

کثر داروها، نوشته شده که در جای خنک و دور از رطوبت نگه داری شود؟  19 چرا بر روی بسته بندی ا

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 20 تغییر فیزیکی و تغییر شیمیایی را تعریف کنید. 

الف تغییر فیزیکی: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ب تغییر شیمیایی: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 21 گاهی اوقات یک تغییر ممکن است فیزیکی یا شیمیایی باشد. برای هر یک از موارد زیر، یک مثال برای تغییر فیزیکی و یک مثال 

برای تغییر شیمیایی بنویسید.

 نوع تغییر
نام تغییر

شیمیاییفیزیکی 

 خشک شدن

 تغییر رنگ
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 22 با توجه به چرخه ی آب در طبیعت، در شکل روبه رو، به جای عالمت سؤال، نام تغییر را بنویسید.

آمادگی برای آزمون تیزهوشان

 1 در کدام یک از حالت های زیر، در نان تغییر شیمیایی به وجود نمی آید؟ 

1 تهیه ی ساندویچ نان و پنیر )یک ساندویچ ساده و خوشمزه(

2 سوخاری کردن نان )حرارت دادن نان به قصد خوشمزه شدن آن(

3 بیات شدن نان )بعد از گذشت چند روز، نان تغییر مزه می دهد.(

4 سرخ کردن نان در روغن )مثل بعضی شیرینی ها، نان خوشمزه می شود.(

 2 از مخلوط شدن کدام دو ماده ی زیر با یک دیگر، در دمای اتاق، تغییر شیمیایی آشکاری رخ خواهد داد؟ 

2 پودر آهن و پودر گوگرد 1 آب و نمک   

4 نمک و شکر  3 سرکه و جوش شیرین  

 3 کدام یک از تغییرهای زیر فیزیکی است؟

2 ذوب شدن یخ 1 پختن نان  

4 کپک زدن نان  3 زنگ زدن آهن  

گر در کنار آب قرار گیرد، دچار تغییر شیمیایی می شود؟  4 کدام ماده، ا

2 الکل 1 شکر  

4 طال 3 آهن  

 5 کدام  یک تغییر فیزیکی است؟

2 گرمادادن کاغذهای آغشته به آب لیمو 1 زردشدن برگ درخت  

4 ذوب شدن شمع  3 زنگ زدن آهن  

 6 کدام یک از گزینه های زیر، نمونه ای از یک تغییر شیمیایی است؟

2 ریختن آب لیموترش در چای  1 زلزله  

4 گازدار کردن نوشابه ها در کارخانه های نوشابه سازی  3 ریختن شکر در چای  

 7 بعضی از تغییرهای شیمیایی اطراف ما، به طور خودبه خودی رخ می دهند. کدام یک از گزینه های زیر، اثر »کم تری« در  این تغییرها 

دارد؟
2 نور 1 گرما  

4 فشار کسیژن   3 ا



ند
ی ک

ر م
غیی

ه ت
ماّد

    
س 2

در

23

 8 چرا برای جلوگیری از زنگ زدن آهن، روی آهن را رنگ می زنند؟

2 زیرا رنگ سطح آهن را صاف و هموار می کند. 1 رنگ با آهن تغییر شیمیایی می دهد. 

کسیژن هوا ترکیب می شود.  4 رنگ به جای آهن با ا 3 رنگ از تماس اکسیژن و رطوبت با آهن جلوگیری می کند. 

 9 در یک لوله ی آزمایش دربسته، مقداری سیم آهنی، آب و هوا وجود دارد. با گذشت زمان، کدام مورد زیر رخ نمی دهد؟

2 مقداری زنگ آهن تشکیل می شود. 1 از مقدار آهن کم می شود.  

4 تعداد ذره های آب کم می شود.  3 از مقدار گاز کم می شود.  

 10 تبدیل خمیر به نان، یک تغییر .............................................. است؛ زیرا ..............................................

1 شیمیایی ـ شکل آن تغییر می کند.

2 فیزیکی ـ می توان به کمک آن نان را دوباره به خمیر تبدیل کرد.

3 شیمیایی ـ مزه ی آن تغییر می کند.

4 شیمیایی ـ به گرما نیاز دارد. 

پاسخ  تشریحی آزمون تیزهوشان

1 1 در تهیه ی نان و پنیر، فقط پنیر روی نان قرار می گیرد. بدون آن که ذره های آن ها تغییر کند، اما در سایر موارد طعم، بو و 
مزه ی نان تغییر کرده و ذره های آن نیز تغییر کرده اند، پس نان تغییر شیمیایی کرده است.

با مخلوط  شدن سرکه و جوش شیرین، دو ماده با سرعت و به طور آشکار تغییر می کنند و چون گاز به وجود می آید، محلول   2 3
حاصل، کف می کند. حواستان باشد که تغییر رنگ، مزه، بو، تولید رسوب و تولید گاز نشانه های تغییر شیمیایی هستند. 

2 3 تغییر حالت ماده از جامد به مایع که »ذوب شدن« نام دارد، نوعی تغییر فیزیکی است و سایر موارد، تغییر شیمیایی هستند. 
توجه کنید در تغییر فیزیکی، رابطه ی ذره ها، ولی در تغییر شیمیایی نوع ذره ها تغییر می کند.

کسیژن هوا ترکیب شده و  3 4 الکل و شکر در آب حل می شوند. طال در کنار آب تغییر نمی کند، اما آهن در مجاورت آب، با ا
زنگ می زند که تغییر شیمیایی است. 

4 5 ذوب شدن، تغییر فیزیکی و سایر موارد، تغییر شیمیایی هستند. 
2 6 آب لیمو ترش نوعی اسید است که با چای دچار تغییر شیمیایی می شود و مواد جدیدی از این تغییر حاصل می شود. 

کنش دهنده ی آن، حالت گازی داشته باشند، اما سایر موارد می توانند  4 7 فشار تنها در سرعت تغییر هایی مؤثر است که مواد وا
بر سرعت بسیاری از تغییرهای شیمیایی تأثیر بگذارند.

کسیژن هوا و رطوبت با آهن می شود. کنش ا 3 8 رنگ با پوشاندن سطح آهن، مانع از وا
4 9 در تغییر زنگ زدن آهن، آب، تنها سرعت تغییر را بیشتر می کند، اما خود در تغییر مصرف نمی شود. در این تغییر، آهن 
مقاومت کمی دارد و  کسید آن  ا بوده، ولی  فلزی محکم  تبدیل می شود. آهن  به قهوه ای  مایل  کسید آهن قرمز  ا به  خاکستری  رنگ 

کسید آهن تشکیل می شود  کسیژن در این تغییر کم شده و در عوض ا برخالف آهن، جذب آهن ربا نمی شود. تعداد ذره  های آهن و ا

کسیژن(  که جرم ماده ی حاصل، از ماده ی آهن اولیه بیشتر است، اما جرم کل ظرف تغییر نمی کند. تعداد ذره های آزاد درون ظرف )ا

کم می شود، پس فشار درون ظرف کم می شود. 

3 10 تبدیل خمیر به نان، نوعی تغییر شیمیایی است که در آن مزه ی ماده تغییر می کند. نیاز یک تغییر به گرما، نشان دهنده ی 
یک تغییر شیمیایی نیست. 


