
   

 

  دبستان چهارم علوم
  
  

  
  : ها شكل حباب

  

كارت
1 

 زنگ علوم
  1درس 

كارت
1 

كارت
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  

  :ها سؤال
  كنند؟ مي بيني پيشي مسائل گوناگون  دانشمندان چگونه درباره )1

  شوند؟ هاي سفيد خشك مي از لباس زودترهاي سياه  چرا لباس )2
پيشـنهاد   را ييها لباس چه رنگتابستان پوشيدن  در فصل )3

  ؟كنيد؟ چرا مي
  ؟حباب درست شده دارد؟ چراتأثيري بر شكل  شكل سيمآيا  )4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ها پاسخ
دهنـد و   كـه انجـام مـي    مشـاهداتي بـه كمـك    دانشمندان )1

ــه ــاتي كــه ب ــاره دســت مــي اطالع ــد، درب ي پاســخ  آورن
  .كنند مي هايي بيني پيشهاي گوناگون،  پرسش

كنند و  يرا جذب م تري بيش گرماينور و  تيره هاي رنگچون  )2
  .شوند دارند، پس زودتر خشك مي در خود نگه مي

كننـد و   تـري را جـذب مـي    كـم  گرما و نورچون  -روشن )3
  .كنيم گرما مياحساس تر  كم

  .شكل هستند كرويها همگي  چون حباب -خير )4

 مزنگ علو
  1درس 

كارت
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  
دسـت   بـه  مخلـوط  ،وقتي دو يا چند چيـز را روي هـم بريـزيم    *

جيل، شـن و ماسـه، قنـد و    آ  نخودچي و كشمش،: مثل. آيد مي
  . …و  شكر

 مـواد ها   از آندر بعضي . تر مواد اطراف ما مخلوط هستند بيش *
نخـودچي و  : مثل. شوند به راحتي از هم جدا مي دهنده تشكيل
  كشمش

هـا كـار    آن ي اجـزاي سـازنده   جدا كردنها  در بعضي مخلوط *
  قند در آب: مثل. اي نيست ساده

  

 ها در زندگيمخلوط
  2درس 

كارت
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  

  :ها سؤال
  وط چيست؟مخل )1

نام ببريد كه به راحتي بتـوانيم اجـزاي آن را    را سه مخلوط )2
  ؟جدا كنيم

  ؟نباشدنام ببريد كه جدا كردن اجزاي آن راحت  را سه مخلوط )3
 اجــزاي روشــيبــا چــه  )ب(و  )آ(در هــر كــدام از مــوارد ) 4

  سازيد؟ مخلوط را از هم جدا مي
  روغن زيتون و سركه )ب   ي آهن و شكر براده )آ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ها پاسخ
دسـت   مخلـوط بـه   روي هم بريـزيم وقتي دو يا چند چيز را  )1

  .آيد مي
  شن در آب - نخودچي و كشمش - قند و شكر )2

  نمك و شكر -نمك در آب -قند در آب )3
     ربا آهنبه كمك  )آ )4
  )سرريز كردن( كج كردن ظرفبا  )ب

 ها در زندگيمخلوط
  2درس 

كارت
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  
  :لوطانواع مخ* 
 ،دهنـده  در ايـن نـوع مخلـوط مـواد تشـكيل      :جامد در جامد . 1

  مثل قند و شكر. همگي جامد هستند
از اجـزاي سـازنده   در اين نوع مخلـوط يكـي    :جامد در مايع . 2

  آب و شن : مثل. مايع و ديگري جامد است
همگـي   ،دهنده در اين نوع مخلوط مواد تشكيل :مايع در مايع . 3

  آب و شير  - روغن و آب: مثل. مايع هستند
مايع و ديگـري   ،در اين نوع مخلوط يكي از مواد :گاز در مايع . 4

  ي گازدار  نوشابه: مثل. گاز است
همگـي   ،دهنـده  در اين نوع مخلوط مواد تشـكيل  :گاز در گاز . 5

  هواي اطراف ما : مثل. گاز هستند
  

 ها در زندگيمخلوط
  2درس 

كارت
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  

  :ها سؤال
 ه جـدا كـردن  راو  نـوع مخلـوط  در هر يك از مـوارد زيـر    )1

  .را بيان كنيد  اجزاي آن
  ي آهن نمك و براده .2  شن در آب .1
  قند در آب .4  روغن مايع در آب .3
  .با مثال توضيح دهيد ؟هم وجود دارد مخلوط جامد در گازآيا  )2

  هستند؟ چه نوع مخلوطيز موارد زير هر يك ا )3
  آجيل) پ  آب دريا )ب   آب و الكل )آ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ :ها پاسخ

 ،جامد در جامـد  .2. كنيم از صافي رد مي جامد در مايع،  .1 )1
    بـا كـج كـردن ظـرف     ،مايع در مايع .3ربا  به كمك آهن

  جامد در مايع با جوشاندن و سرد كردن بخار آب .4
  .بله، مثالً ذرات گرد و غبار يا دوده در هوا )2

  مد در مايعجا )ب   مايع در مايع )آ )3
  جامد در جامد )پ

 ها در زندگيمخلوط
  2درس 

كارت
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  
طور  ي يك ماده به دهنده تشكيل ذراتهرگاه در يك مخلوط،  *

و مخلـوط   ي ديگر قرار بگيرنـد  در ميان ذرات ماده يكنواخت
. گوينـد  مـي  محلـول به اين نـوع مخلـوط،    دست آيد شفافي به

  شكر در آب: مثل
آرد در  مثـل . شود نشين تهممكن است يك ماده  ها مخلوطدر  *

  آب
. قـرار بگيـرد   مـاده روي مـايع  ها ممكن است يك  در مخلوط *

  روغن مايع در آب: مثل
 مـايع سـطح   رويشوند و نـه   مي نشين ته مواد نه ها محلولدر  *

  .ستا يكنواختدست آمده  گيرند و مخلوط به قرار مي
  
  
  

 

 ها در زندگيمخلوط
  2درس 

كارت خاكشيرشربت آب و نمك
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  

  :ها سؤال
  ؟چيست محلول )1

  ؟است طمخلويك  و كدام محلوليك  كدام )2
  روغن زيتون در آب )ب  قند در آب ) آ
  نمك در آب )ت  گچ در آب )پ
  ؟مدهي مي تشخيصها را از هم  مخلوطها و  چگونه محلول )3
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ها پاسخ
ي يـك مـاده    دهنـده  هرگاه در يـك مخلـوط، ذرات تشـكيل    )1

يگر قـرار بگيرنـد   ي د در ميان ذرات ماده يكنواختطور  به
  .گويند به اين نوع مخلوط، محلول مي

  )مايع در مايع(مخلوط  )ب  )جامد در مايع(محلول  ) آ )2
  )جامد در مايع(محلول  )ت  )جامد در مايع(مخلوط  )پ

نشـين شـود يـا     ها ممكن است يكي از مواد تـه  در مخلوط )3
  .گونه نيست ها اين روي سطح مايع بيايد ولي در محلول

 ها در زندگيمخلوط
  2س در

كارت
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  
  :ها ي محلول عوامل مؤثر در تهيه

  .شوند حل مي زودتر ،ريزتر باشند  شونده ذرات حلي  اندازههرچه  .1
  .شود انجام مي تر سريعباشد، حل شدن  تر گرمحالل هرچه  .2
  .كند به حل شدن سريع كمك ميزدن  هم .3
  
  
  

 ها در زندگيمخلوط
  2درس 

كارت
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  دبستان چهارم علوم
  
  

  

  :ها سؤال
  ؟ثر استشونده در حالل مؤ انحالل حل سرعتمواردي بر چه  )1

يك ليوان شير عسل خنـك   سريع ي تهيههايي براي  چه راه )2
  ؟كنيد پيشنهاد مي

  كنند؟ نمك خوراكي را چگونه تهيه مي )3
  مضر هستند؟ جانداران و طبيعتبراي  ها كدام مخلوط )4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  :ها پاسخ
 ،ريزتـر باشـند    شـونده  حـل  ي مـاده ذرات  انـدازه هرچه  .1 )1

  .شوند زودتر حل مي
  .شود انجام مي تر سريعباشد، حل شدن  تر گرم حاللهرچه  .2
  .دهد زدن سرعت انحالل را افزايش مي هم .3

كنيم تا عسل زودتر حل شـود و سـپس يـك     شير را گرم مي )2
توانيم با هم زدن بـه   ميهمچنين . اندازيم تكه يخ در آن مي

و سپس يخ افزايش دهيم را  حل شدن سرعتكمك قاشق 
  .را اضافه كنيم

شود و  آب بخار مي ،ها را حرارت داده آب شور درياها يا درياچه )3
بخار  كنند همچنين استفاده مي ها مانده در ته ظرف از نمك باقي
  .استفاده كرددوباره توان سرد كرد و  آب را هم مي

  ها رنگ - ها شوينده )4
  

 ها در زندگيمخلوط
  2درس 

كارت
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