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 :درست یا نادرست را مشخص کنید

 طبیعت همواره در حال تغییر است.   .1

   .ی سرکه از انگور، یک نوع تغییر فیزیکی استتهیه .2

 .  شودتر حل میشکر در چای داغ سریع .3

   .شودتر میی ما دقیق، مشاهدهکنیم گیریتر اندازهچه زمان را دقیق هر .4

   .دهددر پختن نان تغییر فیزیکی روی می .5

 

  :مشخص کنید گزینه ی صحیح را با عالمت 

از  این عبارت، مربوط به کدام مرحله "رسد.کنم، اگر طول بال فرفره بیشتر باشد، فرفره دیرتر به زمین میمن فکر می" .6

 ؟مراحل روش علمی است

 طرح پرسشد(  مشاهدهج(  سازینظریهب(  سازیفرضیه الف(

 کدام تغییر، از نوع تغییر فیزیکی است؟ .7

 رسیدن میوهب(  زرد شدن برگ درختانالف( 

 ی خشک درختشکستن شاخه د(                                                 رشد گیاه ج( 

 کند؟در کدام تغییر خاصیت ماده به کلی تغییر می .8

 د( بافتن لباس                          ی آشتهیه ج( ذوب فلز( ب خشک شدن لباسف( ال

 تغییرهای شیمیایی از چه نظر شبیه به هم هستند؟ .9

 تولید گاز                             د( تغییر در اندازهج(  ب( تغییر حالت ماده تغییر جنس ماده الف(

 

 :کنید جاهای خالی را با کلمات مناسب پر

 .است مشاهده اولین مرحله از مراحل تحقیق علمی .10

 )بیشتر/کمتر( است. کمتر سرعت حل شدن قند در آب سرد نسبت به آب گرم .11

 .است فیزیکی ربا، یک تغییرو چسبیدن آن به آهن شیمیایی زنگ زدن آهن یک تغییر .12

 .در آب، یک تغییر فیزیکی است قند )یا شکر( حل شدن .13

 .شودسبب افزایش سرعت تغییر شیمیایی می گرما کنند زیرامواد غذایی را در یخچال نگهداری می .14
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 :به سواالت زیر پاسخ کامل بدهید

 بنویسید.تغییرهای زیر را در دو گروه طبقه بندی کنید و در جدول  .15

 –سوختن چوب  –آرد کردن گندم  -درست کردن مربا  -تراشیدن مداد 

 بادبادک درست کردن -پوسیدن پارچه  - هضم شدن غذا -کپک زدن میوه 
 

 تغییر شیمیایی تغییر فیزیکی

 تراشیدن مداد

 آرد کردن گندم

 قبل از پختن(مراحل درست کردن مربا )

 درست کردن بادبادک )بریدن کاغذها(

 پختن( یدرست کردن مربا )مرحله

 سوختن چوب

 کپک زدن میوه

 هضم شدن غذا

 پوسیدن پارچه

 درست کردن بادبادک )خشک شدن چسب(

 

 گوییم؟به چه تغییراتی، تغییرات شیمیایی می .16

 گویند.کند، تغییرات شیمیایی میتبدیل شده و خواص آن تغییر می ی جدیدیبه ماده ی اولیهآن مادهطی به تغییراتی که در 

 زرد شدن برگ گیاهانسوختن کبریت، هضم غذا، پختن غذا، : تغییراتی مانند
 

را در زنگ تفریح بخورد،  لقمه بردیا ی پالستیکی گذاشت تاه نان در کیسهاش یک لقمبرای او در کیف مدرسه بردیامادر  .17

 لقمه را نخورد و به مدت یک هفته فراموش کرد که لقمه را از کیفش بیرون بیاورد. به نظر شما بعد از این مدت: بردیااما 

 کپک زده و فاسد شده است. است؟الف( چه تغییری در نان رخداده 

 از تغییر در رنگ و شکل ظاهری و بوی آن ب( چگونه نوع تغییر ایجاد شده در نان را تشخیص دادید؟

گرما بوده شرایط مناسب برای طوالنی که در مجاورت رطوبت و زمان  اند؟هج( چه عواملی سبب ایجاد تغییر در نان شد

 رشد کپک و فاسد شدن لقمه را ایجاد کرده است.

 


