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 ، از نفت  خام میتوان موادی ازقبیل پالستیک، سوخت،  دارو

. به دست آورد... حشره کش ها و

 مواد از چه چیزی ساخته شده اند؟ اگر کارخود را بافعا لیت

.شروع کنیم بهتر میتوان به درک موضوع پرداخت

 چند حبه قند در یک پارچه قرار دهید وآنها را با زدن ضربه به

چند تکه ریز تبدیل کنید تا پودر قندحاصل شود

 در مر حله بعد پودر قند را در یک لیوان  آب بریزید تا حل

.شود

آیا ذرات قند درآب حل شده است قابل دیدن هستند؟



ًفت خام هْاد هختلف



ًوک خْرا کی هْاد گًْاگْى



اتن ُا اصلی تشیي رسٍ ُای عاصًذٍ جِاى اعت

 اتن ُا آًقذس کْچک ُغتٌذ کَ ًوی تْاى تا چؾن
هؾاُذٍ کشد

حال ایي پشعؼ دس رُي ایجاد هیؾْد:

1 ))اتن ُا چَ عاختاسی داسًذ؟

2 ))خْاؿ آى ُا چیغت؟

3 ))چکًَْ هیتْاى سا هطالعَ کشد؟

 ایي پشعؼ ُا رُي داًؾوٌذاى ساعال ُای صیادی
تَ خْد هؾغْل  کشدٍ تْد ّآًِا تشای یافتي پاعخ 

اها .پشعؼ ُا خْد دعت تَ آصهایؼ صیادی صدًذ
چگًَْ رسٍ ُای غیشقاتل هؾاُذٍ سا هطالعَ هی 

کٌین؟









 وسایل مورد نیاز خمیر بازی ، سیخ چوبی، مدار الکتریکی

جهت نشان دادن رسانای الکتریکی، آهنربا)

مراحل کار:

1)5 گلوله خمیری طوری درست میکنیم که یکی از انها بدون

هسته باشد

2 )گلوله ها را شماره گذاری کنید

3) هرگروه گلوله های خود را مبادله کند وبا ابزار موجود

ساختار وجنس گلوله ها را پیش بینی کند

.درستی پاسخ راهطخص کٌیذ(4





 ٍهؾاُذٍ غیش هغتقین ّتا حْاط   1دس فعالیت ؽواس
پٌجگاًَ تَ تشسعی عاختاس گلْلَ ُا پشداختیذ تذّى 

هؾاُذٍ هغتقین

 تا هؾاُذٍ هغتقین دسّى گلْلَ ُا سا 2دس فعالیت
ّعاختاس آى ُا سا تشسعی هی کٌین

 اتن ُا آًقذس سیض ُغتٌذکَ حتی تا هیکشّعکْپ ُای
قْی ًیض دیذٍ ًوی ؽًْذ ّتٌِا تا هؾاُذٍ غیش 

هغتقین هیتْاى اتوِا سا تشسعی  کشد

 اتوِا دس کٌاس ُن قشاسهی گیشًذ ّهْاد ساهی عاصًذ دس
ّاقع ُوَ هْاد هْاد هْجْد دس جِاى ُغتی تقشیثا  اص 

ًْع اتن عٌصش عاختَ ؽذٍ اعت  90

 َعٌصش آُي اص اتن ُای آُي ّکشتٌاص اتن ُا ی کشتي ت
ّجْد آهذٍ اعت











 جیٍْ فلض هایع
ّعوی 

 هظ فلض دس عاخت
لْاصم هختلف کاستشد 

داسد

طال فلضی اسصؽوٌذ



 ٍ1ؽواس

 ٍ2ؽواس

 

 ٍ3ؽواس



1 ) ،هقذاسی کشتي ، گْگشد ، ّیک تکَ عین هغی
هیخ آٌُی تشداسیذ ّیژگی ظاُشی یي عٌاصش سا 

عپظ تا یک چکؼ سّی آًِا ضشتَ .یادداؽت کٌیذ
.تضًیذ ّهؾاُذات خْدسا تٌْیغیذ

2 ) هذاس الکتشیکی جِت سعاًایی عٌاصش سا تشسعی
کٌیذ هؾاُذات خْد سا تٌْیغیذ  

 َدّ  2دا ًؼ آهْصاى پظ اص اًجام فعالیت هْاد سا ت
گشٍّ جذاگاًَ دسجذّل دسج کٌٌذ





2گرٍّ  1گرٍّ  

ًا فلس فلسُا

ًیستٌذ رساًا  رساًا ُستٌذ 

کذر ُستٌذ براق ّدرخطاى 
ُستٌذ

در اثر ضربَ خرد 
هیطًْذ

چکص خْار ّقابلیت 
ّرقَ ضذى دارًذ

اغلب گاز ُستٌذ برم 
تٌِا ًافلسهایع است

جاهذ ُستٌذبَ جسء 
جیٍْ  کَ هایع است

کن دارًذ چگالی چگالی باال دارًذ 



 عٌصش ُا ی صیش سا دس دّگشٍّ فلض ًّافلض طثقَ تٌذی
کٌیذ

آلْهیٌین

طال

کشتي

 گاص ًیتشّژى

گاص اکغیژى

هظ

آُي

گْگشد



فلس ًا فلس

کربي آلْهیٌیْم

ًیترّژى گاز طال

گازاکسیژى هس

گْگرد آُي



کسیژىا هس کربي دی 
اکسیذ



 اکغیژى عٌصش ًافلض

 هظ عٌصش فلض

 کشتي دی اکغیذ تشکیة

تعشیف تشکیة:

 َهادٍ ای اعت کَ اص پیًْذ دّ یا چٌذ ًْع عٌصش ت
ّجْ د هی آیذ 

اکثش عٌصشُا دس طثیعت تَ صْست تشکیة ُغتٌذ.



اُذاف یادگیشی ایي قغوت دسط:

1)رسٍ ُای سیضتش اصاتن آؽٌا ؽْد

 آؽٌایی تاعاختاس کلی اتن

 ٍداًؼ آهْص پی هیثشد کَ ُش اتن داسای ُغتَ ّرس
ُای سیضتش تَ ًام الکتشّى ،پشّتْى، ًْتشّى ُغتٌذ

هِاست هذل اتوی ساتؾٌاعذ

 





 کلوَ ( ؽثیَ ًوایی )آًا لْژی :سّػ پیؾٌِادی



 گاصکشتي دی اکغیذ
اتن اکغیژى ّیک 2اص 

اتن کشتي تؾکیل 
ؽذٍ اعت 

 ُش اتن اکغیژى
الکتشّى 8داسای 

ًْتشّى8پشّتْى،8،

 ُشاتن کشتي اص
6ًْپشّتْى،6الکتشّى،6

تشّى هی تاؽذ



 اتن ُا ُستَ دارًذ

 تعذاد ررٍ ُا هْجْد در اتن یک
عٌصر با اتن ُای عٌصر دیگر 

هتفاّت است 

 اًذازٍ عٌاصر هختلف با ُن
تفاّت دارًذ



 تْعیلَ : آصهایؼ
عشًگ ّآب ّهقذاس 

ی ؽي هیتْاى 
تشاکن پزیشی هْاد 

دس حالت ُای 
هختلف تاُن 
.هقایغَ کٌین



گاز مایع  جامذ ویژگی وحالت ماده

نامعین شکل ظرف معین شکل
نامعین معین معین حجم

تصادفی دورا 
زهم

 تصادفی
وفشرده

ثابت وفشرده آرایش ررات

تقریبا وجود 
نذارد

قوی بسیار قوی جاربه بین ررات

بسیارسریع متوسط بسیار کنذ سرعت
بخارآب ،گاز 

هلیم
آب وروغن یخ ،نمک،آهن مثال





 ادارٍ آهْزش ّپرّرش اُْاز
1ًاحیَ 

 دبیرستاى هتْسطَ ضاُذ
خیبر

ٍحجت هللا هفیذ: تِیَ کٌٌذ


