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خت كاج گلاوان است. درخت كاج در بيشتر جاها فردر
 تشكيل مى$شود.مخروطد و دانه$ى آن در قسمتى به نام ندار

ند؟آيا همه$ى گياهان گل دار



٤٢

ا كه باز شده$ باشد، پيدا كنيد و به آن خوب نگاه كنيد؛نگ كاج ر قهوه$اى رِك مخروطي
ند؟ار دارانه$ها در كدام قسمت مخروط قرد
اكنده مى$شوند؟انه$هاى كاج چگونه پرد

به نظر شما، مخروط كاج، به گل گياهان ديگر شبيه است يا به ميوه$ى آن$ها ؟
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ا به شكل زير طبقه$بندى مى$كنند.دانشمندان، گياهان دانه$دار ر
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١ما$و$موادگر٤ ١ما$و$موادگر
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ا به حالت$هاى جامد، مايع و گاز مى$بينيد. آيا اين مواد، گوناگونى رّاف خود، موادشما در اطر
اى يافتنآيند؟ برهميشه به يك حالت باقى مى$مانند يا مى$توانند از حالتى به حالت ديگر در

ا انجام دهيد.ت زير رّاليّسش، فعپاسخ اين پر

تبديل جامد و مايع به يك$ديگر

فى بريزيد و چند دقيقه در اتاقا در ظرى يخ رمقدار
ى مشاهده مى$كنيد؟بگذاريد؛ چه تغيير

ىى جامد ديگر$$ها در ماد$ كنون شبيه اين تغيير راآيا ت
ده$ايد؟مشاهده كر
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ا در جايخى يخچال بگذاريد. پس از يكى، كمى آب بريزيد و آن رّزدر يك كاسه$ى فل
ى مشاهده مى$كنيد؟نيد؛ چه تغييرساعت، به آن سر بز

ده$ايد؟ى مشاهده كرا در ماده$ى ديگرآيا تا$كنون شبيه اين تغيير ر
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ده$اند.ى آماده كرّزهاد يك شمع و يك بشقاب فلعلى، حسين و فر
د. شماه$هاى شمع در بشقاب بريزى نگه داشته$اند كه قطرا طورده و آن را روشن كرآن$ها شمع ر

ى مى$كنند؟ه$هاى شمع، پس از افتادن در بشقاب، چه تغييرا انجام دهيد؛ قطرت رّاليّهم اين فع
ىاند يا باعث آتش$سوزا نسوزت شعله$ى شمع دستتان رّاليّاقب باشيدهنگام انجام دادن اين فعمر

نشود.
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ا چگونه به شكل$هاى گوناگون ساخته$اند؟به اين شمع$ها نگاه كنيد؛ آيا مى$دانيد آن$ها ر
ا به شكل$هاى گوناگونبه اين قطعه$هاى يخ نگاه كنيد؛ توضيح دهيد كه چگونه مى$توان يخ ر
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 يك$ديگره بز گاو ع مايلتبدي
تى خشك مى$شوند؟ّدا لباس$هاى خيس، پس از مده$ايد كه چرآيا تا به حال فكر كر

تى خشك مى$شوند؟ّدمين$هاى خيس، پس از ما زچر
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 دريا به كجا مى$رود؟ِ آبِ دريا هم بخار مى$شود. بخارِآب
د ولى ديده نمى$شود. تبديل شدن مايعى بخار آب وجود دار در هوا مقدارًبخار آب، يك گاز است. معموال

تبخير به معناى بخار شدن است. د. نام دارتبخيربه گاز، 
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